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ОБЩИНА
ЯКИМОВО
MUNICIPALITY
OF YAKIMOVO

Интеграция на
уязвими групи в
община Якимово
Integration of
vulnerable groups
in the municipality
of Yakimovo

Настоящият проект на Община Якимово включва взаимосвързани и
надграждащи се дейности чрез придобиване на нови знания и умения при
прилагане на интегриран подход за предоставяне на социални и здравни
услуги, подобряване на достъпа до заетост, образование и обучение. Всички
дейности са в съответствие с приложимите стратегически национални и
местни документи, като включват интеграция на деца, застрашени от
изключване от образователната система, по причини, свързани с
принадлежност към затворени и маргинализирани етнически групи;
равноправно интегриране в образователна система; създаване на условия
за трудова интеграция; създаване на подходящ социално-психологически
климат в обществото.
В резултат от изпълнение на проекта се очаква създаване на траен модел за
сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции,
партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

The current project of the Yakimovo Municipality includes interconnected and upgrading 25.02.2019/31.12.2020
activities through the acquisition of new knowledge and skills in applying an integrated
approach to providing social and health services, improving access to employment,
education and training. All activities are in line with applicable national and local strategic
documents, including the integration of children at risk of exclusion from the education
system for reasons related to belonging to closed and marginalized ethnic groups; equal
integration into an education system; creating conditions for labor integration; creating an
appropriate socio-psychological climate in society.
As a result of the implementation of the project, it is expected to establish a durable
cooperation model at the local level, with the participation of all the institutions, partners
and associated partners working in this field at the local level.

885614.22

100.00% ОБЩИНА
ЯКИМОВО
MUNICIPALITY OF
YAKIMOVO

България/
Bulgaria

110

25.2.2019

ОБЩИНА
ЛУКОВИТ
MUNICIPALITY
OF LUKOVIT

Социалноикономическа
интеграция в
Луковит
"Socio-economic
integration in
Lukovit"

Проектът "Социално-икономическа интеграция в Луковит" включва
интегрирани мерки за приобщаване на ромските уязвими групи в Луковит.
Партньори по проекта са Сдружение "Знание" - Ловеч и четири общински
училища - две средни училища - средищно и професионално, едно основно
училище - средищно и едно начално училище - сегрегирано.
Неправителствената организация ще извършва дейности и по двете
оперативни програми.
Основни дейности по проекта са:
ОП РЧР
1. Включване в заетост - осигуряване на субсидирана заетост за 56
безработни лица от ромски произход
2. Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. Изток, гр.
Луковит - разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и
назначаване на общностен работник, в ЦОП и изнесената му част ще се
предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.
3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи - работа с НПО и външни изпълнители с около 240 деца и
младежи от ромската общност.
ОП НОИР
1.Допълнително обучение по български език за ученици, за които
българският език не е майчин - за около 450 ученици
2.Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици
- за около 140 ученици
3.Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно
образование - 200 ученици
4.Работа с родителите - ще бъдат обхванати около 400 родители
5.Преодоляване на негативни обществени нагласи - работа с НПО - ще
бъдат обхванати около 150 ученици
В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от

The project "Socio-economic integration in Lukovit" includes integrated measures for the 05.03.2019/31.12.2020
inclusion of the Roma vulnerable groups in Lukovit. Partners under this project are the
Knowledge Association- Lovech and four municipal schools - two secondary school; one
primary school and one primary segregated school. The Non-Governmental
Organisation (NGO) will carry out the activities in the both operational programs.
The main activities of the project are:
OPERATIONAL PROGRAMME Human Resources Development
1. Inclusion in employment - providing subsidized employment for 56 unemployed
persons of Roma origin
2. Center for public support and a community center in East Quarter of the town of
Lukovit - opening of a Public support center with a social worker, a pedagogue, a speech
therapist and the appointment of a community worker. The Public support center and its
affiliate will provide social and health services to about 200 children, women and
mothers.
3. Development of local communities and overcoming the negative stereotypes - work
with NGOS and external contractors with around 240 children and young people from
the Roma community.
OPERATIONAL PROGRAMME Science and Education for Smart Growth 2014 - 2020
1. Additional training in Bulgarian language of students, for whom the Bulgarian
language is not a mother tongue - about 450 students
2. Additional activities for students at risk of dropping out from school - about 140
students
3. Support for ethnic minorities students to continue their education in secondary schools
and to complete successfully their secondary education -200 students
4. Working with parents - about 400 parents will be covered under this activity.
5. Overcoming negative public attitudes - work with NGOs - about 150 students will be
covered under this activity.
Five (5) educational mediators of Roma origin will be appointed under the framework of
this project.

872018.50

100.00% ОБЩИНА ЛУКОВИТ България/
MUNICIPALITY OF Bulgaria
LUKOVIT
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5.3.2019
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Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

ОБЩИНА
ГУЛЯНЦИ
MUNICIPALITY
GULYANTSI

Проектното предложение "Социално-икономическа интеграция на уязвими
Социалногрупи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех" е интервенция
икономическа
очертаваща общата картина на икономически и социални проблеми в
интеграция на
община Гулянци. С оглед на интегрирания характер на процедурата,
уязвими групи в
дейностите включени в конкретното проектно предложение са подчинени на
община Гулянци - една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на
шанс,
местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани
толерантност и партньори, работещи в тази област на местно ниво. В настоящето проектно
предложение планираните дейности надграждат планираните дейности в
успех.
Плана за интегриране на ромите 2017-2020г. Обхванати са всички основни
Socio-economic
приоритети на плана за интеграция на гражданите в уязвимо социалноintegration of
vulnerable groups икономическо положение.
Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател, като се предвижда
in the municipality работа с един ползвател в няколко направления едновременно - трудова
of Gulyantsi.
заетост, социални услуги, образование и др. С изпълнението на заложените

ОБЩИНА
АНТОНОВО
MUNICIPALITY
OF ANTONOVO

„Социално –
икономическа
интеграция на
маргинализирани
общности и
подобряване
достъпа до
образование –
Антоново“
Socio-economic
Integration of
Marginalized
Communities and
Improving Access
to Education Antonovo

Резюме на английски език
(Operation summary EN)
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The project proposal "Socio-economic Integration of Vulnerable Groups in the
01.03.2019/31.12.2020
Municipality of Gulyantsi - Chance, Tolerance and Success" is an intervention outlining
the general picture of economic and social problems in Gulyantsi Municipality. In view of
the integrated nature of the procedure, the activities included in the specific project
proposal are subject to a holistic vision of creating a durable cooperation model at the
local level, involving all institutions, partners and associated partners working in this area
locally. In the present project proposal the planned activities build on the planned
activities in the Roma Integration Plan 2017-2020. All major priorities of the plan for the
integration of citizens in a vulnerable socio-economic situation are covered.
Integrated measures are reduced to the level of the user, providing for work with one
user in several areas simultaneously - employment, social services, education, etc.
Implementation of the activities and measures envisaged will result with a special focus
on the integration of vulnerable groups, including the Roma. The implementation of
OPHRD activities will lead to an increase in quality of life, improved access to
employment, improved access to education, social and health services, and the specific
дейности и мерки ще се постигне резултат със специален акцент върху
objectives will be achieved.
интеграцията на уязвими групи, включително ромите. С изпълнението на
The implementation of the activities under the NDIR OP provides the opportunity to
дейностите по ОПРЧР ще доведе до повишаване качеството на живот,
ensure equal access to quality education, to adapt the students to the educational
подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до образование,
institutions in creating a supportive and attractive environment; to strengthen the
социални и здравни услуги и ще се постигнат конкретните цели.
motivation to participate in the children's educational process. The aim is to support
Изпълнението на дейностите по ОП НОИР, дава възможност за гарантиране ethnic minority students in their development as responsible citizens with successful
на равен достъп до качествено образование, за адаптиране на учениците в professional and social realization.
учебните заведения в създаване на подкрепяща и привлекателна среда; за All activities are aimed at promoting in a spirit of tolerance, preserving cultural identity
засилване на мотивацията за участие в образователния процес на децата.
and overcoming negative public attitudes through initiatives to overcome negative
Целта е подпомагане на ученици от етническите малцинства в развитието им stereotypes.
като отговорни граждани с успешна професионална и социална реализация.
Всички дейности са насочени към насърчаване в дух на толерантност,
запазване на културната идентичност и преодоляване на негативните
обществени нагласи, чрез инициативи за преодоляване на негативни
стереотипи.

Проектът е иновативен за община Антоново.Той е интеграционен,
включващ допустими партньори - ДГ "Шестте ястребинчета" гр.
Антоново, Сдружение "Център за междуетнически диалог и
толерантност "АМАЛИПЕ", НЧ"Христо Ботев -1921" и ПК "Крепост"
с. Стеврек. В проектното предложение е предвидено реализиране
на дейности за активиране на икономически неактивни лица,
психологическо подпомагане, социална и професионална
интеграция на лица от целевите групи с фокус върху ромската
общност насърчаване участието им на пазара на труда и
създаване на умения за успешно справяне на работното място и
адаптиране към работните условия при включването им в заетост.
Предвидено е обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална
компетентност”, което ще предостави възможност на обучените за
бъдеща реализация на пазара на труда. С оглед развитието на
информационните и комуникационни технологии и нарастването на
обема на наличната информация в Интернет възниква
необходимостта от притежаване на специфични знания и умения
за работа със съществуващата технологична инфраструктура от
всеки един от нас. Ще бъде осигурена заетост на: 23 души, от
които:20 души от Общината; 3 души ще бъдат наети от
ПК"Крепост"; 2 трудови медиатори от Общината; 2 Образователни
медиатори от АМАЛИПЕ. Друга основна дейност е повишаване
информираността относно социалните и здравните права на
маргинализираните групи,чрез провеждане на информационни
кампании. Насърчаване семейното планиране промяна на
практики, имащи негативно влияние върху социалното включване
на младите хора от маргинализираните общности, повишаване на
здравната култура. Предвидено е подпомагане на деца и ученици
от етническите малцинства в община Антоново в сферата на
образованието, както и работа с родителите от ромската общност
и от мнозинството за повишаване на интереса към образованието
и въвличането им в образователния процес, с цел постигане на по-

The project is innovative for the municipality of Antonovo.
13.03.2019/13.09.2020
It is an integrative one, including eligible partners - "Six Hawks", Antonovo,
"Center for Interethnic Dialogue and Tolerance" AMALIPE, "Hristo Botev 1921" and "Krepost" PC Stevrek.
The project proposal envisages the implementation of activities for activation
of economically inactive persons, psychological support, motivation, social
and professional integration of persons from the target groups with a focus
on the Roma community promoting their participation in the labor market and
creating skills for successful coping with the work place and adaptation to the
working conditions when joining them in employment.
Key Competence Training 4 "Digital Competence" is foreseen, which will
enable the trainees for future realization in the labor market. With the
development of information and communication technologies and the
increase in the amount of information available on the Internet, there is a
need to have specific knowledge and skills to work with the existing
technological infrastructure of each one of us.
Employment will be provided to: 23 people, of whom: 20 people from the
municipality; 3 people will be hired by KP Fortress. 2 labor mediators from the
municipality; 2 Educational mediators from AMALIPE.
Another major activity is raising awareness of the social and health rights of
marginalized groups by conducting information campaigns. Promoting family
planning changing practices that have a negative impact on the social
inclusion of young people from marginalized communities, enhancing health
culture.
It is envisaged to support children and students from ethnic minorities in the
municipality of Antonovo in the field of education as well as working with the
parents from the Roma community and the majority to increase the interest in
education and their involvement in the educational process in order to
achieve better results .
The project has a duration of 18 months.
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ОБЩИНА
ДОЛНА БАНЯ
MUNICIPALITY
OF DOLNA
BANYA

Интегриран
подход за
социално щастие
и образование
Integrated
Approach for
Social Happiness
and Education
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ОБЩИНА
СРЕДЕЦ
Sredets
Municipality

Нашето бъдеще
в нашите ръце интегрирана и
устойчива
подкрепа за
активизиране и
развитие на
ромската
общност в
община Средец.
Our Future in Our
Hands Integrated and
Sustainable
Support for the
Activation and
Development of
the Roma
Community in
Sredets
Municipality

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Настоящето проектно предложение предвижда предоставяне на комплексни
мерки и интегриран подход, целящи повишаване качеството на живота,
социалното включване и намаляване на бедността и отпадането от
образователната система, както и трайната интеграция на представители на
най-маргинализираните общности на територията на Община Долна Баня.
за целта ще бъдат осъществени следните основни дейности:
Дейности по проекта към Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси"
1. Активиране на икономически неактивни лица
2. Мотивационни обучения за представителите на целевата група
3. Подготовка за стартиране на собствен бизнес - Клуб на предприемача
4. Обучения за представители на целевата група
5. Осигуряване на заетост
6. Психологически консултации с родители на проблемни деца
7. Работа в общността за формиране на подкрепяща среда
8. Повишаване на здравната култура
9. Гарантиране на социални и здравни права
10. Здравни медиатори и Безплатни профилактични прегледи
11. Форум за социално включване
12. Организиране на тематичен фестивал
Дейности по проекта към Оперативна програма "Наука и образование за
интелигентен растеж"
1. Предоставяне на образователни услуги за ранно детско развитие
2. Работа с родителите
3. Образователни медиатори
4. Интеграционен образователен център
Очакванията са, че с успешното реализиране на проекта ще се решат до
известна степен част от проблемите, пред които е изправена целевата група:
- Ниско ниво на семейна култура. Етнически манталитет, обичай, традиции,
за по-ранно отпадане на децата от училище.
- Проблемите в здравеопазването са, ниската хигиенна култура; липса на
здравноосигуряване; много ранна възраст при раждаемоста.
-Настоящото
Високо нивопроектно
на безработица,
нискоениво
на образование.
предложение
насочено
към преодоляване на
особено острите и свързани помежду си проблеми на ромската общност на
територията на община Средец и реализира План за действие за
интеграционни политики на община Средец.Предвидените дейности по
ОПРЧР са:Комплексни действия в посока подпомагане на интеграцията на
пазара на труда,чрез разкриване на нови работни места,подобряване
достъпа до социални и здравни услуги на уязвими групи и развитие на
местните общности за преодоляване на негативните стереотипи,както и за
формиране на благоприятна обществена среда за изпълнение на
интеграционната политика.Дейностите по ОП НОИР са насочени към
осигуряването на допълнителна образователна подкрепа за застрашени от
отпадане ученици,извънкласни дейности,които да развият допълнителни
умения и компетентности в учениците, дейности,услуги и ресурси за
усвояване на българския език, посредством допълнително обучение на
учениците от начален етап, психологическо консултиране и подкрепа на
застрашени от отпадане ученици,кариерно консултиране и професионално
ориентиране на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап.Предвидени са дейности,насочени към
работа с родители,за разясняване ползите от образователна интеграция,
негативите от възпрепятстване на децата от редовно посещаване на учебни
занятия и преодоляване на негативни обществени нагласи.Проектът ще се
изпълнява 22 месеца от Община Средец в партньорство с ОП
ОБЧ,Национална мрежа на здравните медиатори,СНЦ "Талантс", ОУ с.
Загорци, СУ гр.Средец и ЦМДТ "Амалипе".Дейностите ще бъдат
реализирани в квартал „Победа” гр.Средец и с.Орлинци, обхващайки едни и
същи нуждаещи се граждани.Очакваните резултати надграждат постигнатото
по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.Чрез изпълнението
на проекта ще се повиши информираността на местната общност относно
възможностите на ОП РЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР за подкрепа на
социалното включване на лица от уязвими групи.

Резюме на английски език
(Operation summary EN)
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The present project proposal provides for comprehensive measures and an integrated
22.03.2019/22.09.2020
approach aimed at improving the quality of life, social inclusion and poverty reduction
and dropping out of the education system, as well as the permanent integration of
representatives of the most marginalized communities on the territory of Dolna Banya
Municipality.
The following main activities will be carried out to this end:
Project activities under the Operational Program "Human Resources Development"
1. Activation of economically inactive persons
2. Motivational training for the representatives of the target group
3. Preparing to start your own business - Entrepreneur Club
4. Trainings for representatives of the target group
5. Employment
6. Psychological counseling with parents of problem children
7. Working in the community to form a supportive environment
8. Raising the level of health culture
9. Guaranteeing social and health rights
10. Health Mediators and Free Preventive Examinations
11. Forum on Social Inclusion
12. Organizing a thematic festival
Project activities under the "Science and Education for Intelligent Growth" Operational
Program
1. Provision of education services for early childhood development
2. Work with parents
3. Educational mediators
4. Integration Educational Center
It is expected that with the successful implementation of the project some of the
problems faced by the target group will be solved:
- Low level of family culture. Ethnic mentality, custom, traditions, for early dropping out of
school.
- Health problems are low hygienic culture; lack of health insurance; very early birth at
birth.
- High level of unemployment, low level of education.

704148.81

100.00% ОБЩИНА ДОЛНА
БАНЯ
MUNICIPALITY OF
DOLNA BANYA

България/
Bulgaria

110

22.3.2019

The present project proposal is aimed at overcoming the particularly acute and
01.03.2019/31.12.2020
interrelated problems of the Roma community in Sredets Municipality and implements
an Action Plan for Integration Policies of the Municipality of Sredets. The envisaged
activities of OPHRD are: Complex Actions in Support of Market Integration by creating
new jobs, improving access to social and health services for vulnerable groups, and
developing local communities to overcome negative stereotypes, as well as form The
activities of the NDIR OP aim at providing additional educational support for pupils
threatened by dropout, extracurricular activities that will develop additional skills and
competencies in the students, activities, services and resources for the absorption of the
the Bulgarian language through additional initial-stage training, psychological counseling
and support for drop-outs, career counseling and vocational guidance is for ethnic
minority students to continue education at the high school stage. Activities aimed at
working with parents, explaining the benefits of educational integration, the lessons of
preventing children from attending regular classes and overcoming negative public
attitudes are foreseen.The project will be carried out for 24 months from the Municipality
of Sredets in partnership with OP MA, National Network of Health Mediators, NGO
"TALENTS", Zagortsi Primary School, Sredets University and CAMT "Amalipe". The
activities will be implemented in the " Pobeda "Sredetz and Orlintsi, covering the same
needy citizens.The expected results build on the achievements of the Bulgarian-Swiss
cooperation program.Through the implementation of the project will raise the awareness
of the local community about the opportunities of the HRD OP 2014-2020 and OP NDIR
to support the social inclusion of persons from vulnerable groups.

855524.92

100.00% ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Sredets Municipality

България/
Bulgaria

110

1.3.2019
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(Operation summary BG)
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ОБЩИНА
СТРАЖИЦА
Municipality
Strazhitsa

Интеграция на
уязвими групи в
община
Стражица
Integration of
vulnerable groups
in the municipality
of Strazhitsa

Проектното предложение на община Стражица, включва комплекс от мерки
за интеграция на маргинализирани групи и образователна интеграция на
деца и ученици от етническите малцинства. Проектът е в изпълнение на
целите и мерките заложени в Актуализирания план на община Стражица за
интеграция за периода 2015-2020г. Проектът включва дейности от две
оперативни програми. По "ОПРЧР" са предвидени дейности: професионално
информиране и консултиране, психологическо подпомагане, мотивиране за
активно поведение на пазара на труда,предоставяне на обучение за ключова
компетентност,включване в заетост,превенция на ранното отпадане от
училище и интеграция в образователната система на деца и
младежи,подобряване достъпа до социални и здравни услуги,развитие на
местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, инициативи
за популяризиране на културната идентичност на етнически
общности,превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на
противообществени прояви и правонарушения,организиране на публични
събития. По "ОПНОИР" са заложени дейности: допълнително обучение по
български език за децата /ученицитe/, за които българският език не е
майчин,допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище
ученици от етническите малцинства,подобряване на образователната среда
в детски градини и училища,осигуряване на психологическа
подкрепа,подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване
на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно
образование,насърчаване участието на родителите в образователния
процес,работа с родителите, преодоляване на негативни обществени
нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.Проектът
ще се изпълнява в партньорство с НПО с голям опит в изпълнението на
проекти за интеграцията и с партньор средно училище в гр. Стражица.
Включването на асоциираните партньори АСП, АЗ, РЗИ и МОН, местната
общност, администрацията и всички заинтересовани страни, ни дава
увереност за постигане целите на проекта.

The project proposal of Strazhitsa municipality includes a complex of measures for the 05.03.2019/31.12.2020
integration of marginalized groups and educational integration of children and students
from ethnic minorities. The project is in pursuance of the objectives and measures set
out in the updated plan of Strazhica municipality for integration for the period 2015-2020.
The project includes activities from two operational programs. OPHRD activities
envisage: professional information and counseling, psychological support, motivation for
active labor market behavior, provision of key competence training, inclusion in
employment, prevention of early school leaving and integration into the education
system of children and improving access to social and health services, developing local
communities and overcoming negative stereotypes, initiatives to promote the cultural
identity of ethnic communities, preventative action Austin avoid and prevent antisocial
behavior and offenses, organizing public events. Under OPNOIR activities are included:
additional Bulgarian language education for children / pupils / for whom the Bulgarian
language is not a mother tongue, additional activities for drop-outs from ethnic minority
groups, improvement of the educational environment in kindergartens and schools,
providing psychological support, supporting ethnic minority students to continue high
school education and successfully completing secondary education, encouraging
parents to participate in the education process, bot with parents overcome negative
public attitudes based on ethnic and cultural identichnost.Proektat will be implemented
in partnership with NGOs with extensive experience in the implementation of integration
projects with partner secondary school in the town. Strajitsa. The involvement of the
associated partners ASA, EA, RHI and MES, the local community, the administration
and all stakeholders, gives us confidence to achieve the project goals.

888317.50

100.00% ОБЩИНА
СТРАЖИЦА
Municipality
Strazhitsa

България/
Bulgaria

110

5.3.2019
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#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
РАКИТОВО
Municipality of
Rakitovo

"За по-добър
живот в община
Ракитово"
"For a better life in
the municipality of
Rakitovo"

Кратко описание на проекта/информацията
Проекта "За по-добър живот в община Ракитово" цели създаване на модел
за насърчаване партньорството и сътрудничеството между местните власти
и ромските общности чрез участието на всички институции, партньори и
асоциирани партньори, работещи за интеграцията на тези целевите групи в
българското общество.
В проектното предложение са предвидени реализирането на дейности за
активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане,
социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус
насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за
успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните
условия при включването им в заетост.
Предвидено е обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална
компетентност” , което ще предостави възможност на обучените от целевата
група за бъдеща реализация на пазара на труда. С оглед развитието на
информационните и комуникационни технологии и нарастването на обема на
наличната информация в Интернет възниква необходимостта от
притежаване на специфични знания и умения за работа със съществуващата
технологична инфраструктура от всеки един от нас. Ще бъде осигурена
заетост на 25 лица от целевата група, от които 10 лица ще бъдат наети от
партньора „ПЕЙЧИНОВ ЛЕС“ ЕООД, гр. Костандово и 15 лица от община
Ракитово.
Друга основна дейност е повишаване информираността относно социалните
и здравните права на маргинализираните групи, чрез провеждане на
информационни кампанни. Насърчаване семейното планиране промяна на
практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на
младите хора от маргинализираните общности, повишаване на здравната
култура.

The project "For a Better Life in Rakitovo Municipality" aims at creating a model for
01.04.2019/01.10.2020
promoting partnership and cooperation between local authorities and Roma
communities through the participation of all institutions, partners and associated partners
working for the integration of these target groups in Bulgarian society.
The project proposal envisages the implementation of activities for activation of
economically inactive persons, psychological support, motivation, social and
professional integration of persons from the target groups with a focus on their
participation in the labor market and the creation of skills for successful work placement
and / or adaptation to working conditions when engaged in employment.
Key Competence Training 4 "Digital Competence" is foreseen, which will provide
opportunities for the trainees of the target group for future realization in the labor market.
In view of the development of information and communication technologies and the
increase in the amount of information available on the Internet, there is a need to have
specific knowledge and skills to work with the existing technological infrastructure of
each of us. The employment of 25 persons from the target group will be ensured, of
which ten persons will be employed by the partner "PEYCHINOV LES" EOOD,
Kostandovo and 15 persons from the municipality of Rakitovo.
Another major activity is raising awareness of the social and health rights of
marginalized groups by conducting information campaigns. Promoting family planning
changing practices that have a negative impact on the social inclusion of young people
from marginalized communities, enhancing health culture.
Support is provided to children and students from the ethnic minorities in the municipality
of Rakitovo in the field of education and work with their parents to increase the interest in
education - family support of their children in kindergartens and beyond to achieve better
results.

725774.30

100.00% ОБЩИНА
РАКИТОВО
Municipality of
Rakitovo

България/
Bulgaria

110
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#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
СИМИТЛИ
Simitli
municipality

Boychinovtsi
Municipality

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Интегриран подход
за осигуряване на
трайна интеграция
на
маргинализираните
общности в община
Бойчиновци

Проект "Интегриран подход за осигуряване на трайна интеграция на
маргинализираните общности в община Бойчиновци" цели създаване на
модел за насърчаване партньорството и сътрудничеството между местните
власти и ромските общности чрез участието на всички институции, партньори
и асоциирани партньори, работещи за интеграцията на тези целевите групи в
българското общество. В проектното предложение са предвидени
реализирането на дейности за активиране на икономически неактивни лица,
психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална
интеграция на лица от целевите групи с фокус насърчаване участието им на
Integrated approach пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното
to ensure the
място и/или адаптиране към работните условия при включването им в
permanent
заетост. Предвидено е обучение по ключова компетентност 1 - общуване на
integration of
роден език, по ключова компетентност 4 - дигитална компетентност и
marginalized
провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация
communities in
"Работник в озеленяването", които ще предоставят възможност на обучените
Boychinovtsi
лица от целевата група за бъдеща реализация на пазара на труда. Ще бъде
municipality
осигурена заетост на минимум 20 лица от целевата група, които ще бъдат
наети от община Бойчиновци. Друга основна дейност е повишаване
информираността относно социалните и здравните права на
маргинализираните групи, чрез провеждане на информационни кампании.
Насърчаване семейното планиране промяна на практики, имащи негативно
влияние върху социалното включване на младите хора от
маргинализираните общности, повишаване на здравната култура.
Предвидено е подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства на
територията на Община Бойчиновци в сферата на образованието, както и
работа с родителите им за повишаване на интереса към образованието семейна подкрепа на децата им в училище и извън училище за постигане на
по-добри резултати.

„Прилагане на
социалноикономически и
образователни
мерки за
интеграция на
уязвими групи в
община
Симитли“
"Implementation of
socio-economic
and educational
measures for the
integration of
vulnerable groups
in the municipality
of Simitli"

Настоящият проект е в изпълнение на Общински план за интегриране на
ромите 2015 -2020 и е свързан с главните стратегически цели на държавните
политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на
жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки
повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване
на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на
толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко
кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:
- направление I. „Подобряване достъпа до заетост“
- направление II. „Подобряване на достъпа до образование“
- направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и
- IV-тото направление „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи“
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският
език не е майчин
- осигуряване на психологическа подкрепа за децата в две детски градини
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Симитли
за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското
самочувствие на гражданите и изпълнението му е насочено към:
•Създаване на структури за активизиране на ромската общност
•Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи
•Нуждаещи се от социална подкрепа
•Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането
им в обществото
•Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си
•Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и

Резюме на английски език
(Operation summary EN)
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The project “Integrated Approach to Ensure the Permanent Integration of Marginalized
07.05.2019/31.12.2020
Communities in Boychinovtsi Municipality” aims at creating a model for the promotion of
partnership and cooperation between local authorities and Roma communities through
the participation of all institutions, partners and associated partners working for the
integration of these target groups in the Bulgarian society. The project proposal
envisages the implementation of activities for activation of economically inactive persons,
psychological support, motivation, social and professional integration of persons from
the target groups with a focus on their participation in the labor market and the creation
of skills for successful work placement and / or adaptation to working conditions when
engaged in employment. Key competency training 1 - communication in native
language, key competency 4 - digital competence and training for acquiring professional
qualification "Worker in landscaping" will be provided which will provide opportunities for
the trained persons from the target group for future realization at labor market. At least
20 persons from the target group will be employed by Boychinovtsi municipality. Another
major activity is raising awareness of the social and health rights of marginalized groups
by conducting information campaigns. Promoting family planning changing practices that
have a negative impact on the social inclusion of young people from marginalized
communities, enhancing health culture. It is planned to support children and students
from ethnic minorities on the territory of Boychinovtsi Municipality in the field of education
and work with their parents to increase the interest in education - family support of their
children at school and out of school to achieve better results.

This project is implementing a Municipal Roma Integration Plan 2015-2020 and is linked 27.3.2019/31.12.2020
to the main strategic objectives of government policies towards marginalized groups improving living standards by including them in the labor market, measures to promote
health culture, inclusive education , overcoming their isolation through active social
behavior and tolerance on the part of civil society, thus directly responding to OPHRD
and OPSESG priorities.
The envisaged activities under OPHRD are:
- heading I. "Improving access to employment"
- heading II. "Improving access to education"
- heading III. "Improving access to social and health services";
- heading IV "Development of local communities and overcoming negative stereotypes"
The envisaged activities under the OPSESG are:
- additional Bulgarian language training for children for whom the Bulgarian language is
not mother language
- Providing psychological support to children in two kindergartens
- encouraging parents' participation in the education process
- work with parents, regardless of their ethnic origins, to explain the benefits of
educational integration and the acceptance of difference
- overcoming negative public attitudes based on ethnic origin and cultural identity.
The project is in line with the main vision of the Simitli Municipality policy for improving
the living environment and enhancing the citizens' European self-esteem and its
implementation is aimed at:
• Creation of structures for activation of the Roma community
• Improving the adaptability and quality of life of the target groups
• Needed for social support
• Overcoming the isolation of marginalized groups and their integration into society
• Motivating and stimulating people at risk to cope with their problems
• Activation of civil society for tolerance, empathy and social status towards
disadvantaged people.
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Социалноикономическа
интеграция и мерки
за подобряване на
достъпа до
образование на
уязвими групи в
община Септември
Socio-economic
Integration and
Measures to Improve
Access to Education
for Vulnerable
Groups in Septemvri
Municipality

Проектът "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на
достъпа до образование на уязвими групи в община Септември" е подчинен
на идеята за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с
участието на общността и всички институции и организации, благодарение
на който да се постигне социално включване и намаляване на бедността на
маргинализираните групи сред ромската общност. За целта са предвидени
комплексни мерки и прилагането на интегриран подход в областта на
заетоста, достъпа до социални и здравни услуги, достъпа до образование и
обучение, развитието на местната общност. Като резултат очакваме част от
маргинализираните представители на ромската общност да са мотивирани
за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост, да се
подобри достъпа им до социални и здравни услуги чрез създаване и
функциониране на интегрирана здравно-социална услуга и предоставяне на
индивидуални консултации и социално-здравна медиация, да се подобри
достъпът им до образование и обучение чрез образователните услуги за
ранно детско развитие, допълнителното обучение по български език,
допълнителните занимания със застрашени от отпадане от училище
ученици, реинтегрирането в образователната система, осигуряването на
подходяща образователна среда, работата в общността и с родителите,
медиация, да се развие общността и да се преодолеят негативни стереотипи
чрез създаване на местна платформа, системна работа, базирана на
общностни инструменти и социална медиация, представяне на етническата
култура на ромите и на културното разнообразие в местната общност.

The project "Socio-economic Integration and Measures to Improve Access to Education 3.4.2019/31.12.2020
for Vulnerable Groups in Septemvri Municipality" is subordinated to the idea of
establishment of a durable model for cooperation at local level between the community
and all institutions and organizations for achievement of social inclusion and reduce of
poverty for marginalized groups among the Roma community. For this purpose,
comprehensive measures and implementation of an integrated approach in the field of
employment, access to social and health services, access to education and training, and
development of the local community are envisaged. As a result, we expect some of the
marginalized representatives of the Roma community to be motivated to register in the
Labor Office and to include in programs and employment, to improve their access to
social and health services by establishment and functioning of an integrated health and
social service and by providing individual counseling and social-health mediation, to
improve their access to education and training through early childhood education
services, additional Bulgarian language trainings, additional courses for children at risk
of dropping out, reintegration into the education system, provision of an appropriate
educational environment, community and parenting work, mediation; community
development and overcome of negative stereotypes through the establishment of a local
platform, systematic work based on community tools and social mediation, presentation
of Roma culture and cultural diversity of the local community.

"Заедно за
община Борово"
Together for
municipality of
Borovo

Проектът „Заедно за община Борово“ ще се изпълнява от община Борово в
партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе, Обединено детско
заведение „Славейче“, гр. Борово, Основно училище „Петко Рачев
Славейков“, с. Обретеник и Основно училище „Христо Ботев“, с. Горно
Абланово. За успешно изпълнение на предвидените дейности, като
асоциирани партньори ще участват Агенция по заетостта, Агенция за
социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и РУО на МОН .
Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив модел за
интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с
всички заинтересовани страни в община Борово. При изпълнение на проекта
ще бъде приложен интегриран подход, който включва дейности по ОП РЧР,
свързани с подкрепа за подобряване достъпа до заетост, мотивиране и
активиране на безработни лица, заетост, подобряване достъпа до
образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитието на
местните общности и преодоляването на негативни стереотипи, които се
допълват от ОП НОИР, където са включени дейности, свързани с
образователния процес в двете училища и филиалите на детската градина, в
т.ч. превенция на отпадането от училище и работа с родителите. Проектът е
в съответствие с целите на Плана за действие на община Борово в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите. Проектът е насочен към работа с
безработни – младежи 15 – 29 години с основно и средно образование, от
уязвими групи, както и трайно безработни лица над 50-годишна възраст,
деца в ранна детска възраст и техните семейства, ученици от етническите
малцинства и други етноси, родители от етническите малцинства.
Проектните дейности са със специален фокус върху селата Обретеник и
Горно Абланово, които са с голяма концентрация на ромско население и
места, които не са били включвани в други проекти и програми за
интеграция.

The project "Together for the Municipality of Borovo" will be implemented by Borovo
01.03.2019/31.12.2020
municipality in partnership with Open Society Club - Ruse, Kindergarten - Borovo,
Primary School, Obretenik and Primary School Gorno Ablanovo. For the successful
implementation of the activities, the Employment Agency, the Social Assistance Agency,
the Regional Health Inspectorate and the Regional Inspectorate of the Ministry of
Education and Science will be involved as associated partners. The main objective of the
project is to create a complex and sustainable model for the integration of persons from
marginalized communities in cooperation with all stakeholders in Borovo municipality. In
the project an integrated approach will be implemented which includes HRD OP
activities related to support for improving access to employment, motivation and
activation of unemployed persons, employment, access to education, social and health
services as well as development measures of local communities and the overcoming of
negative stereotypes, which are complemented by the Science and Education for Smart
Growth OP, which includes activities related to educational process in both schools and
the kindergarten, incl. prevention of dropping out of school and working with parents.
The project is in line with the objectives of the Borovo Municipality Action Plan for
Integration of Bulgarian Roma People and Other Citizens in a Vulnerable Social
Situation Living like Roma. The target groups are - young people aged 15-29 with
primary and secondary education, vulnerable groups, as well as long-term unemployed
persons over 50 years of age, early childhood and their families, students and families
from ethnic minorities and other ethnic groups. Project activities have a special focus on
the villages of Obretenik and Gorno Ablanovo, which have a large concentration of
Roma population and places that have not been included in other projects and
programs for integration.
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ОБЩИНА
"ТУНДЖА"
Municipality
Tundzha

КОМПАСИнтегрирани
мерки за
социално
включване в
община "Тунджа"
COMPASSIntegrated
measures for
social inclusion in
Municipality
Tundzha

Проект "КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община
"Тунджа" предлага комплексен модел на предоставяне на интегрирани
услуги за социално-икономическа интеграция, които са насочени към
българските граждани от ромски произход, деца и семейства в риск от
социално изключване, лица в уязвимо социално положение, живеещи в
бедност, застрашени от дискриминация, липса на доходи, ниска степен на
образование и отдалеченост от адекватни здравни и социални услуги.
Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до
услуги и ресурси по проекта на представители на местните общности на
всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“, които
притежават характериститките на целевата група по проекта. Проектът
предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината подход
насочен към населените места с компактно ромско население и други лица,
изложени на риск от социална маргинализация: в селата, Кабиле, Дражево,
Завой, Хаджи Димитрово, Веселиново, Бояджик, Ботево, Робово, Могила,
Кукорево, Крумово, Хаджи Димитрово и др.
Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните
области: подобряване достъпа до заетост и образование и подобряване
достъпа до социални и здравни услуги. Проектът ще предложи заетост на 34
лица от различни целеви групи за 22, 18, и 12 месеца според спецификата на
работа и длъжността, на която ще бъдат назначени. Почасово ще бъдат
ангажирани и 8 здравни специалисти. Планираната продължителност на
проекта е 24 месеца. Доставката на услугите от общностния център КОМПАС ще бъде 18 месеца. Предвижда се над 2000 лица да бъдат
засегнати от дейностите по проекта.
В прилагането на нови и интегрирани подходи за решаване на проблемите с
недостатъците в заетостта и образованието, както и подобряване на
достъпа до социални и здравни услуги, осъществяване на общностни
дейности и провеждане на инициативи за преодоляване на негативните
стереотипи ще се включат четири партньорски организации.

Project "COMPASS - Integrated Measures for Social Inclusion in Municipality Tundzha" 06.03.2019/31.12.2020
offers a complex model of providing integrated services for socio-economic integration
which will reflect Bulgarian Roma, children and families at risk of social exclusion,
vulnerable persons a social situation living in poverty, endangered by discrimination, lack
of income, low levels of education and remoteness from adequate health and social
services.
The territorial scope of the interventions will include guaranteed access to local
community services and resources to all 44 rural settlements included in the Municipality
Tundzha, which have the characteristics of the project target group. The project offers
differentiated and tailored approach to the specifics of the municipality of Tundzha,
directed to settlements with compact Roma population and other persons at risk of
social marginalization: in the villages of Kabile, Drajevo, Zavoi, Hadzhi Dimitrovo,
Veselinovo, Boyadzhik, Botevo, Robovo, Mogila, Kukorevo, Krumovo, Hadzhi Dimitrovo
and others.
The envisaged integrated measures and interventions will be implemented in the
following areas: improving access to employment and education and improving access
to social and health services.The project will offer employment to 34 individuals from
different target groups for 22, 18 and 12 months according to the specifics of the job and
the position at which they will be recruited. Hourly will be engaged and 8 health
professionals.The planned duration of the project is 24 months.The delivery of services
to the community center - COMPASS will be 18 months. More than 2,000 people will be
affected by the project activities.
For the implementation of new and integrated approaches for solving the problems with
employment and education deficiencies, as well as improving access to social and
health services, community activities and initiatives to overcome negative stereotypes will
involve four partner organizations
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Община
Павликени
Pavlikeni
Municipality

"Социалноикономическа и
образователна
интеграция на
уязвими групи в
община
Павликени"
"Education and
Social-Economic
Intergation of
vulnerable groups
in Pavlikeni
Municipality"

Проектът обхваща социално-икономически и образователни дейности, чрез
които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и
безработни лица от уязвими групи в община Павликени. По различните
оперативни програми се предвижда следното:
- По ОП РЧР:
Направление І - ще се проведе обучение за придобиване на професионална
квалификация на 30 лица, от които 28 ще бъдат наети от партньора ОП
"БКД", гр. Павликени и кандидата Община Павликени.
Направление ІІІ - ще бъдат организирани и проведени 3 еднодневни
мероприятия – 2 информационни семинара и 1 кръгла маса, ще се
предостави пакет от медицински прегледи и услуги на 100 здравнонеосигурени лица от общината.
Направление ІV. - предвидена е дейност за повишаване на толерантността и
доверието между гражданите от различните етноси, осъзнаването на
ползите от образователната интеграция и преодоляване на анти-ромските
стереотипи и за популяризиране на култ. идентичност на етнич. общности.
- По ОП НОИР:
ЦМДТ "Амалипе" ще изпълни дейност "Активизиране и овластяване на
родителите за участие в обр. процес", като ще се назначат 3 образователни
медиатори и 2 образ. експерта. Ще бъдат привлечени родителите в процеса
на образование, което ще повиши нивото на социална интеграция и
успеваемост на децата от етнич. малцинства. Ще се създаде база-данни за
семействата на учениците в обхванатите дет. градини и училища, ще се
създаде родителски клуб във всяко училище, ще се проведат родителски
лектории и ще се извърши индивидуална работа с тях.
СУ "Б. Киро" ще изпълни дейности за подобряване образователната среда
на учениците, като се създадат компютърен и спортен център, фонетичен
кабинет за изучаване на чужди езици и се обновят съществуващи
специализирани кабинети. Община Павликени ще изпълни дейности.
Община Павликени ще изпълни дейност Преодоляване на негативни
обществени нагласи, основани на етнически произход и културна
идентичност, чрез провеждане на информационна кампания, включваща 5

The project plan covers social-economic and educ.activities aiming to achieve
06.03.2019/31.12.2020
successful integration of students,parents and unemployed people from vulnerable
groups in Pavlikeni municipality.The following Operational Programs provides as follows:
- Under the OP "Human Resource Development"
Direction I-30 persons will get practical training with a professional qualification,of which
28 will be hired by partner OP BKD, Pavlikeni and candidate Pavlikeni Municipality.
Direction III–will be organized and hold 3 day events-2 information seminars and 1 round
table, will be provide a package of medical examinations and services to 100 uninsured
persons from municipality.
Direction IV-there is an activity to increase tolerance and trust between citizens of
different ethnic groups, to realize the benefits of educational integration and to overcome
anti-Roma stereotypes, also to promote the cultural identity of ethnic communities.
- Under the OP "Science and education for smart growth":
Amalipe CIDT will perform the activity "Activation and empowerment of parents to
participate in the educational process ",will be appointed 3 educ.mediators and 2
educ.experts.Parents will be involved in the education process,which will increase the
level of soc.integration and success of children from ethnic minority group.Will be
created a database of the students' families in the covered children gardens and
schools,will be set up a parent club in each school,will be held parents' lectures and will
be done individual work with each of them.
Secondary School “Bacho Kiro” will perform the activity for improving the
educ.environment,by creating a computer and sports center,a phonetic room for foreign
language learning and renewing existing specialized rooms.
Pavlikeni Municipality will perform the activity Overcoming negative public attitudes
based on ethnic origin and cultural identity by conducting an information campaign,
including 5 information events.

816400.44

100.00% Община Павликени България/
Pavlikeni Municipality Bulgaria
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#

Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

BG05M9OP001-2.018-0016- С01
BG05M9OP001-2.018-0016 - 2014BG05M2OP001-С01

BG05M9OP001-2.018-0015- С01
BG05M9OP001-2.018-0015 - 2014BG05M2OP001-С01

Община Ново
село
Municipality of
Novo Selo

„СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСК
А ИНТЕГРАЦИЯ
НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ.
ИНТЕГРИРАНИ
МЕРКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ
ДОСТЪПА ДО
ОБРАЗОВАНИЕ
"SOCIOECONOMIC
INTEGRATION
OF
VULNERABLE
GROUPS.
INTEGRATED
MEASURES TO
IMPROVE
ACCESS TO
EDUCATION

Община Сатовча „Социално –
Municipality of
икономическа
Satovcha
интеграция чрез
интегриранни
мерки за
подобряване
достъпа до
образование и
работа на уязвими
групи в община
Сатовча”
"Social and
Economic Integration
through Integrated
Measures to Improve
Access to Education
and Work of
Vulnerable Groups in
the Municipality of
Satovcha"

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
(Total eligible Безвъзм
Начална и крайна
Място на
expenditure
ездна
дата на проекта
изпълнение на
allocated to финансо
Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

Социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на
българското общество. Интеграцията на ромите и на българските граждани в
уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи, е активен
двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на
съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и
последващ просперитет в обществото. Целта на настоящото проектно
предложение е създаване на условия за равноправно интегриране на
ромите и на българи в уязвимо положение от други етнически групи в
обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни
възможности и равен достъп до възможности, стоки и услуги, участие във
всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при
спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Проектът
прилага целенасочен интегриран подход към гражданите от уязвими групи в
община Ново село, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за
борба с бедността и изключването - План за действие на общината. Планът
има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира
дейностите в изпълнение на интеграционната политика, насочена към
уязвими групи, живеещи в сходна ситуация, така че да се постигне социално
сближаване. Реализирането на общинска политика за интегриране на
маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за
хармонизиране на местните инициативи и потребностите на жителите на
общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи. Очаквани
резултати:
Образование - Обхващане и задържане на деца и ученици в
образователната система, осигуряване на качествено образование в
образователна среда;
Здравеопазването - Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги
на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически
малцинства; Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до
здравна информация.
Заетост: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и
повишаване на дела на заетите сред тях.

Social integration is a prerequisite for the successful and sustainable development of
14.03.2019/31.12.2020
Bulgarian society. The integration of Roma and vulnerable Bulgarians belonging to other
ethnic groups is an active two-way process of social inclusion aimed at overcoming the
negative socio-economic characteristics and prosperity in society.
The purpose of this project proposal is to create conditions for the equal integration of
Roma and Bulgarians in vulnerable position with other ethnic groups in the social and
economic life by ensuring equal opportunities and equal access to opportunities, goods
and services, participation in all public spheres and improving the quality of life while
respecting the principles of equality and non-discrimination.
The project implements a targeted integrated approach to the citizens of vulnerable
groups in the municipality of Novo Selo, which is implemented within the framework of
the more general strategy for combating poverty and exclusion - Municipal Action Plan.
The plan aims to analyze and identify the preconditions and plan the activities in
pursuance of the integration policy aimed at vulnerable groups living in a similar situation
so as to achieve social cohesion.The implementation of a municipal policy for the
integration of marginalized groups is a continuous process, a tool for harmonizing local
initiatives and the needs of the residents of the municipality in order to improve the
welfare of these groups. Expected results:
Education - Covering and retaining children and students in the education system,
providing quality education in an educational environment;

Проектното предложение ще се реализира на територията на община
Сатовча чрез съвместна работа на Общината, избраните партньори и
съдействието на асоциираните партньори.
Целта е ромската общност, хората в риск и хората от слабо населени райони
без работа да заемат своето място на пазара на труда чрез осигуряването
на тяхната заетост и конкурентоспособност.
При работата си с идентифицираните неактивни лица експертите ще ги
активират като ги насърчават и подпомагат да изберат от следните
възможни „пътеки” за активиране:
1. Връщане в образователната система: отпадналите от образователната
система трябва да бъдат насочвани към образователни институции и
структури на Министерството на образованието и науката на регионално и
местно ниво за продължаване на образованието
2. Регистриране в дирекция „Бюро по труда”
3. Насочване към включване в обучение във връзка с възможност за работа
4. Насочване към реализация на пазара на труда
5. Насочване към включване в социални и здравни услуги
При изпълнението на проекта в училището и детската градина
ще се осигурят условия за равен достъп до предучилищната и училищна
подготовка
ще се работи за засилване на мотивацията на децата и родители за участие
в учебния процес
ще се повиши качеството на образованието в детската градина и в
общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически
произход, с цел тяхната образователна интеграция
ще се осигури възможност за допълнителни занимания с деца, за които
българският език не е майчин
ще се осигури взаимно опознаване на децата от различни етноси и
възпитаването им в дух на толерантност
ще се подобрят условията за успешна социализация на децата от
етническите малцинства
ще се засили мотивацията на децата и родителите за участие в
образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи,
основани на етнически произход
В проекта ще се включат деца и родители от социално слаби семейства,
различна етническа и религиозна принадлежност

The project proposal will be implemented on the territory of the Municipality of Satovcha 19.03.2019/19.09.2020
through the joint work of the Municipality, the selected partners and the assistance of the
associated partners
The aim is for the Roma community, people at risk and people from low-lying regions
without jobs to take their place on the labor market by ensuring their employment and
competitiveness
When working with identified inactive people, experts will activate them by encouraging
them and helping them choose from the following possible activation paths
1. Return to the education system: dropouts from the education system should be
directed to educational institutions and structures of the Ministry of Education and
Science at regional and local level to continue education
2. Register with the Labor Office Directorate
3. Target for inclusion in training on job opportunities
4. Targeting the realization of the labor market
5. Targeting inclusion in social and health services
In the implementation of the project in schools and kindergartens
conditions for equal access to pre-school and school preparation will be provided
work will be done to strengthen the motivation of children and parents to participate in
the learning process
the quality of education in the kindergarten and in the municipal schools where children
of different ethnic backgrounds are trained in order to improve their educational
integration
there will be an opportunity for additional activities with children for whom the Bulgarian
language is not mother tongue
will ensure mutual knowledge of children from different ethnic backgrounds and their
education in a spirit of tolerance
the conditions for successful socialization of children from ethnic minorities will be
improved the motivation of children and parents to participate in the educational process
and to overcome negative public attitudes based on ethnic origin will be strengthened

705716.36

100.00% Община Ново село
Municipality of Novo
Selo

България/
Bulgaria

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category
update of the
of
list of
interventio
operations)
n for the
operation)
110

14.3.2019

110

19.3.2019

Health - Ensuring equality in access to health services for disadvantaged people
belonging to ethnic minorities; Enhancing health knowledge and providing access to
health information.
Employment: Improving Roma access to the labor market and raising the labor market
the share of those employed among them.

676819.67

100.00% Община Сатовча
България/
Municipality of Satovcha Bulgaria
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BG05M9OP001-2.018-0017- С01
BG05M9OP001-2.018-0017- 2014BG05M2OP001-С01

Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

ОБЩИНА
РАДОМИР
RADOMIR
municipality

BG05M9OP001-2.018-0018- С01
BG05M9OP001-2.018-0018 - 2014BG05M2OP001-С01

#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
ИХТИМАН
Ihtiman
Municipality

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Настоящият проект е в изпълнение на Общински план за интегриране на
ромите 2015 -2020 и е свързан с главните стратегически цели на държавните
политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на
жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки
повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване
на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на
толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко
кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:
- направление I. „Подобряване достъпа до заетост“
- направление II. „Подобряване на достъпа до образование“
- направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и
- IV-тото направление „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи“
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският
език не е майчин
- осигуряване на психологическа подкрепа за децата в две детски градини
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Радомир
за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското
самочувствие на гражданите и изпълнението му е насочено към:
•Създаване на структури за активизиране на ромската общност
•Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи
•Нуждаещи се от социална подкрепа
•Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането
им в обществото
•Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си
•Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и
социалност
към хоратана
в неравностойно
Проектът
"Интеграция
уязвими групи иположение.
подобряване достъпа до
Интеграция на
уязвими групи и образование в община Ихтиман" се реализира чрез комплексни мерки и
прилагането
на
интегриран
подход
по
2
оперативни
програми - ОП „Развитие
подобряване
на човешките ресурси” и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и
достъпа до
е изготвен по насоки за кандидатстване по схема: BG05M9OP001-2.018
образование в
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
община Ихтиман подобряване достъпа до образование” - Компонент 1.
Integration of
Настоящото проектно предложение има за цел да допринесе за
vulnerable groups повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на
and improvement бедността, трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл.
ромите, както и е насочена към подкрепа за социално включване чрез
of access to
осигуряване на достъп до образование и обучение.
education in the
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на Република
municipality of
България в община Ихтиман. Продължителността на проекта е 16 месеца.
Ihtiman
Основните дейности които ще се изпълняват по ОП РЧР са 7 на брой, а по
ОП НОИР са 6 на брой. Те ще се изпълняват от кандидата Община Ихтиман
и от партньорите по проекта - Сдружение "Родолюбец", фирма "Ягуар-02"
ЕООД и Целодневна детска градина "Радост" , гр. Ихтиман.
Чрез тези дейности ще бъдат постигнати заложените резултати: роми, които
при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат
работа, или са получили квалификация, или са включени в социални и
здравни услуги и деца от етнически малцинства (включително роми),
интегрирани в образователната система.
Представители на целевата група в проекта са лица, от ромската общност.
Броят на лицата от целевата група включени в проекта по ОП РЧР е 250
души. Броят на лицата от целевата група включени в проекта по ОП НОИР е
64 деца от етнически малцинствени групи.
Персоналния подход и коректното отношение от наша страна ще доведе до
постигане на устойчивост на заложените резултати.

„Социалноикономическа и
образователна
интеграция на
уязвими групи на
територията на
община
Радомир“.
"Socio-economic
and educational
integration of
vulnerable groups
on the territory of
Radomir
municipality"

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
(Total eligible Безвъзм
Начална и крайна
Място на
expenditure
ездна
дата на проекта
изпълнение на
allocated to финансо
Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category
update of the
of
list of
interventio
operations)
n for the
operation)

This project is implementing a Municipal Roma Integration Plan 2015-2020 and is linked 25.03.2019/31.12.2020
to the main strategic objectives of government policies towards marginalized groups improving living standards by including them in the labor market, measures to promote
health culture, inclusive education , overcoming their isolation through active social
behavior and tolerance on the part of civil society, thus directly responding to OPHRD
and OPSESG priorities.
The envisaged activities under OPHRD are:
- heading I. "Improving access to employment"
- heading II. "Improving access to education"
- heading III. "Improving access to social and health services";
- heading IV "Development of local communities and overcoming negative stereotypes"
The envisaged activities under the OPSESG are:
- additional Bulgarian language training for children for whom the Bulgarian language is
not mother language
- Providing psychological support to children in two kindergartens
- encouraging parents' participation in the education process
- work with parents, regardless of their ethnic origins, to explain the benefits of
educational integration and the acceptance of difference
- overcoming negative public attitudes based on ethnic origin and cultural identity.
The project is in line with the main vision of the Radomir Municipality policy for improving
the living environment and enhancing the citizens' European self-esteem and its
implementation is aimed at:
• Creation of structures for activation of the Roma community
• Improving the adaptability and quality of life of the target groups
• Needed for social support
• Overcoming the isolation of marginalized groups and their integration into society
• Motivating and stimulating people at risk to cope with their problems
• Activation of civil society for tolerance, empathy and social status towards
disadvantaged people.

768417.29

100.00% ОБЩИНА
РАДОМИР
RADOMIR
municipality

България/
Bulgaria

110

25.3.2019

The project "Integration of Vulnerable Groups and Improving Access to Education in
21.03.2019/21.07.2020
Ihtiman Municipality" is realized through complex measures and implementation of an
integrated approach under 2 operational programs - OP "Human Resources
Development" and "Science and Education for Smart Growth" on application guidelines
under the scheme: BG05M9OP001-2.018 "Socio-economic integration of vulnerable
groups. Integrated measures to improve access to education "- Component 1.
This project proposal aims to contribute to the improvement of quality of life, social
inclusion and poverty reduction, the sustainable integration of the most marginalized
communities, Roma, and is aimed at supporting social inclusion by providing access to
education and training.
The project activities will be implemented on the territory of the Republic of Bulgaria in
the municipality of Ihtiman. The duration of the project is 16 months.
The main activities to be implemented under the HRD OP are 7 and the number of
NRAs is 6. They will be implemented by the applicant Ihtiman Municipality and by the
project partners - Rodolubetz Association, Jaguar-02 Ltd. and Radost Kindergarten in
Ihtiman.
Through these activities, the results will be achieved: Roma who, when leaving the
operation, have started to look for a job, either have jobs or have been qualified or are
included in social and health services and children from ethnic minorities (including
Roma) in the education system.
Representatives of the target group in the project are people from the Roma community.
The number of persons in the target group included in the HRD OP project is 250
people. The number of persons from the target group included in the project under the
NDIR OP is 64 children from ethnic minority groups.
The personal approach and the correct attitude on our part will lead to sustainability of
the results.

652815.77

100.00% ОБЩИНА
ИХТИМАН
Ihtiman Municipality

България/
Bulgaria

110

21.3.2019
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BG05M9OP001-2.018-0019- С01
BG05M9OP001-2.018-0019 - 2014BG05M2OP001С01

Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

Община
Хаджидимово
Hadjidimovo
municipality

„Успешни мерки
за интегриране
на уязвими групи
на територията
на община
Хаджидимово“
"Successful
Measures for
Integration of
Vulnerable
Groups in the
Municipality of
Hadjidimovo"

BG05M9OP001-2.018-0020- С01
BG05M9OP001-2.018-0020 - 2014BG05M2OP001-С01

#

Списък на сключените договори

СТОЛИЧНА
ОБЩИНА РАЙОН
"КРАСНА
ПОЛЯНА"
Capital
Municipality Krasna Polyana
district

„Социалноикономическа
интеграция на
уязвими групи и
прилагане на
интегрирани
мерки за
подобряване
достъпа до
образование в
Столична
община - район
"Красна поляна“
"Socio-economic
Integration of
Vulnerable
Groups and
Implementation of
Integrated
Measures to
Improve Access
to Education in
Sofia Municipality Krasna Polyana

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Настоящият проект е в изпълнение на общинския план за интеграционните
политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики
по отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения
стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи
здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията
им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на
гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с
приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:
- направление I „Подобряване достъпа до заетост“
- направление II „Подобряване на достъпа до образование“
- направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
- направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи“
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският
език не е майчин,
- осигуряване на психологическа подкрепа за учениците в ДГ "Надежда"
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
Проектът предлага интегриран подход за решение на основни проблеми на
целевата група и включва дейности по следните направления: подобряване
достъпа до заетост; подобряване достъпа до образование; подобряване
достъпа до социални и здравни услуги; развитие на местните общности и
преодоляване на негативните стереотипи; образователни дейности за
етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила.
Чрез проекта се създава траен модел за сътрудничество на местно ниво, с
участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори,
работещи в тази област на местно ниво. Интегрираното проектно
предложение насърчава партньорството и сътрудничеството между
местните власти и ромските общности. По този начин подкрепата за
маргинализираните групи от населението ще включва предоставянето на
цялостен „социален пакет“, атакуващ едновременно всички проблеми,
възпрепятстващи интеграцията на целевите групи в българското общество.

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
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Начална и крайна
Място на
expenditure
ездна
дата на проекта
изпълнение на
allocated to финансо
Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

This project is in execution with the municipal plan for integration policies and is
07.03.2019/31.12.2020
connected to the main strategic objectives of state policies towards marginalized groups improving living standards by including them in the labor market, measures to promote
health culture, inclusive education, overcoming isolation through active social behavior
and tolerance on the part of civil society, thus directly responding to the priorities of
OPHRD and OPNOIR.
The envisaged activities under OPHRD are:
- Strand I "Improving access to employment"
- Strand II "Improving access to education"
- Strand III "Improving access to social and health services"
- Strand IV "Developing Local Communities and Overcoming Negative Stereotypes"
The envisaged activities under the OPSEID are:
- additional Bulgarian language training for children for whom Bulgarian is not main
language,
- Providing psychological support to the students at "Nadejda" kindergarden
- encouraging parents' participation in the education process
- work with parents, regardless of their ethnic origins, to explain the benefits of
educational integration and the acceptance of differences
- overcoming negative public attitudes based on ethnic origin and cultural identity.
The project is in line with the main vision of Hadjidimovo's municipality policy for
improving the living environment and enhancing the European self-esteem of its citizens
and its implementation is aimed at:
The project offers an integrated approach to solve key problems of the target group and 05.03.2019/31.12.2020
includes activities in the following areas: improving access to employment; improving
access to education; improving access to social and health services; developing local
communities and overcoming negative stereotypes; educational activities for ethnic
minorities and seeking or receiving international protection.
The project creates a lasting cooperation model at local level, with the participation of all
institutions, partners and associated partners working in this area at the local level. The
integrated project proposal promotes partnership and cooperation between local
authorities and Roma communities. In this way, support for marginalized population
groups will include provision of a comprehensive "social package", which will
simultaneously attack all the problems hampering the integration of target groups in
Bulgarian society.

705489.52

889 392.51

100.00% Община
Хаджидимово
Hadjidimovo
municipality

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category
update of the
of
list of
interventio
operations)
n for the
operation)

България/
Bulgaria

110

7.3.2019

100.00% СТОЛИЧНА
България/
ОБЩИНА - РАЙОН Bulgaria
"КРАСНА ПОЛЯНА"
Capital Municipality Krasna Polyana
district

110

5.3.2019
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Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

ОБЩИНА
ЛЕСИЧОВО
Municipality
Lesichovo

„СИСТЕМЕН
ИНТЕГРАЦИОНЕ
Н МОДЕЛ
"ДИНКАТА" - ЗА
СОЦИАЛНО –
ИКОНОМИЧЕСК
АИ
ОБРАЗОВАТЕЛН
А ИНТЕГРАЦИЯ
НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ В
ОБЩИНА
ЛЕСИЧОВО”
"SYSTEMIC
INTEGRATION
MODEL"
DINKATA " SOCIOECONOMIC AND
EDUCATIONAL
INTEGRATION
OF
VULNERABLE
GROUPS IN
MUNICIPALITY
OF LESICHOVO"

BG05M9OP001-2.018-0022- С01
BG05M9OP001-2.018-0022 - 2014BG05M2OP001С01

#

Списък на сключените договори

Община
Тервел
Tervel
Municipality

„Интегрирани
мерки за
подобряване на
достъпа до
образование и
социалноикономическа
интеграция на
уязвими групи в
Община Тервел”
"Integrated
measures to
improve access to
education and
socio-economic
integration of
vulnerable groups
in the municipality
of Tervel"

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
(Total eligible Безвъзм
Начална и крайна
Място на
expenditure
ездна
дата на проекта
изпълнение на
allocated to финансо
Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

Общата цел на проекта е да повиши качеството на живот, социалното
The overall goal of the project is to improve the quality of life, social inclusion and ensure 01.04.2019/31.12.2020
включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община
the sustainable integration of the Roma community in Lesichovo Municipality by piloting
Лесичово чрез пилотиране на Системен интеграционен модел-Динката.
the Systemic Integration Model-Dinkata. The project focuses on education and most
Проектът се фокусиравърху образованието и повечето дейности по двете
activities on both programs will take place at the Kocho Chestimenski Primary School.
програми ще се случват в ОУ "Кочо Честименски". Привличането на
The parents of the children will be attracted through the Center for Community
родителите на децата ще стане чрез Център за развитие на общността с
Development and an innovative social service Consultative Social-Health Center placed
действаща в него иновативна социална услуга Консултативен социалноin the same building.
здравен център.
Within the framework of OPHRD is envisaged: planning and managing the model
В рамките на ОПРЧР се предвижда: планиране и управляване на модела
through 3 management units; preparation and implementation of individual plans of the
чрез 3 звена за управление; изготвяне и изпълнение на индивидуални
target group by case managers; labor mediators and psychologists to activate
планове на целевата група от мениджъри на случай; трудови медиатори и
economically inactive individuals (individually and through motivational training), to
психолози да активират икономически неактивни лица (индивидуално и чрез mediate for employment (individually, in groups and through consultation with
мотивационен тренинг), да посредничат за намиране на работа
employers); to qualify 20 persons as landscapers and builders and to provide them with
(индивидуално, групово и чрез консултиране на работодатели); да се
employment mainly at K. Chest-nski Primary School; 48 people to learn key
квалифицират 20 лица като озеленители и строители и да им се осигури
competences; to set up and apply an early warning system for risk of dropping out; to
заетост основно в ОУ "К. Честименски"; 48 лица да се обучат по ключови
create an innovative social service and Community Development Center.
компетентности; да се създаде и апробира система за ранно
A total of 120 Roma will be included in the OPHRD.
предупреждение за риск от отпадане; да се създаде иновативна социална
Within the framework of the OPSESG is envisaged: to improve the educational
услуга и да се изгради Център за развитие на общността.
environment in school by setting up a planning and management mechanism; providing
Общо в рамките на ОПРЧР ще бъдат включени 120 роми.
additional activities, psychological support, club activities for successful completion and
В рамките на ОПНОИР се предвижда: подобряване на образователна среда continuing education; encouraging parents to take part via various forms; to overcome
в училище чрез създаване на механизъм за планиране и управление;
the negative public attitudes based on ethnic origin by a series of public events, incl. two
осигуряване на допълнителни занимания, психологическа подкрепа, клубна large-scale demonstrations of the model.
дейност за успешно завършване и продължаване на образованието;
A total of 100 Roma children will be included in the OPSESG.
насърчаване участието на родителите чрез различни форми; провеждане на Independent monitoring and evaluation of the model is planned, as well as local
поредица от публични прояви, вкл. две мащабни за демонстрация на модела community involvment in the implementation and monitoring of the project.
за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на
етнически произход.
Общо в рамките на ОПНОИР ще бъдат включени 100 роми деца и ученици.
Предвижда се независимо наблюдение и оценка на изграждането на модела,
както и участие на местната общност в изпълнението и мониторинга на
Проектът включва общо 16 дейности за подобряване на достъпа до
The project includes16 activities to improve access to education for adults and children 13.3.2019/31.12.2020
образование на възрастни и деца и ученици от населения с роми кв."Север" and students from the Roma population of the North district of Tervel and the villages of
на град Тервел и селата Орляк и Каблешково в община Тервел - също
Orlyak and Kableshkovo in the municipality of Tervel - also populated with compact
населени с компактни ромски общности. Десет от дейностите са в
Roma communities. Ten of the activities are in line with the OPHRD priorities for
съответствие с приоритетите на ОПРЧР за интегриране в обществото на
integrating vulnerable ethnic groups into society.Six activities focus on the educational
уязвимите етнически групи.Шест дейности са с фокус върху образователната integration of ethnic minorities and are within the scope of the OPEN. The project will
интеграция на етническите малцинства и са в приложното поле на
increase the number of persons from vulnerable groups involved in training and
ОПНОИР.Посредством работата по проекта ще се увеличи броя на лицата от employment in specialties that are needed by employers in Tervel Municipality.It will
уязвимите групи , включени в обучение и заетост по специалности, които са improve the access of the people from the ethnic communities to the social and health
необходими на работодателите в Община Тервел.Ще се подобри достъпа на services offered in the municipality. The project envisages to increase the number of
хората от етническите общности до социалните и здравните услуги, които се successfully integrated children and students from the ethnic minorities in the
предлагат в общината.Проектът предвижда да се повиши броя на успешно
municipality. It will achieve the effect of overcoming the negative attitudes and
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от етническите stereotypes of society towards ethnic communities as a prerequisite for facilitating the
малцинства в общината.Ще се постигне ефект на преодоляване на
process of integration of ethnic minorities in the education and labor market.The project
негативните нагласи и стереотипи на обществото към етническите общности will be implemented by Tervel Municipality and partners, whose field of work and
като предпоставка за улесняване на процеса на интегриране на етническите previous experience form capacity for implementation of the activities under the project малцинства в образователния процес и на пазара на труда.Проектът ще се
Kindergarten in the segregated Roma neighborhood of Tervel , Tervel Medical Center
изпълнява от Община Тервел и партньори, чиито сфера на работа и
Ltd., LAG-Tervel-Krushari Association. The Tervel Municipality candidate and the "Tervel
предшестващ опит формират капацитет за изпълнение на дейностите по
Medical Center" will be implemented by the Employers' Fellowship, which will provide a
проекта - Детска градина в сегрегиран ромски квартал "Север" на гр.Тервел working environment for apprenticeship, internship and subsidized employment for 10
(ДГ"Здравец) , "Медицински център-Тервел"ЕООД , Сдружение "МИГ-Тервел - trained health assistants .Project funds for activities related to children and students will
Крушари".Функциите на работодатели по проекта ще изпълнят кандидатът
be spent by the kindergarten partner through the "Prosveta" Department in Tervel

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
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update of the
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list of
interventio
operations)
n for the
operation)

883408.52

100.00% ОБЩИНА
ЛЕСИЧОВО
Municipality
Lesichovo

България/
Bulgaria

110

13.3.2019

553002.93

100.00% Община Тервел
Tervel Municipality

България/
Bulgaria

110

13.3.2019
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Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Категория
на
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интервенц
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ията
актуализация
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of
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interventio
operations)
n for the
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BG05M9OP001-2.018-0023 - С01
BG05M9OP001-2.018-0023 -2014BG05M2OP001С01

Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
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Начална и крайна
Място на
expenditure
ездна
дата на проекта
изпълнение на
allocated to финансо
Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

ОБЩИНА
ПРАВЕЦ
MUNICIPALITY
OF PRAVETS

Правец – среда
за активно
социално
приобщаване
Pravets - an
environment for
active social
inclusion

Проектът на Община Правец се основава на добре изготвен анализ на
настоящата ситуация в общината, идентифицирани нужди на целевите групи,
като същевременно съдържа прилагане на нови иновативни елементи за
усъвършенстване на вече съществуващите инструменти – подобряване
достъпа до социални и здравни услуги, повишаване на заетостта чрез
подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи,
осигуряване достъп до образование и обучение, преодоляване на
негативните стереотипи и предразсъдъци. В рамките на 26 месеца по
проекта ще се изпълняват комплексни мерки насочени към намаляване на
бедността, насърчаване на социалното включване, активно социалнообразователно приобщаване за уязвими групи от Община Правец.

The project of Pravets Municipality is based on a well-developed analysis of the current
situation in the municipality, identifying the needs of the target groups and at the same
time incorporating new innovative elements to improve existing tools - improving access
to social and health services, increasing employment by supporting labor market
integration of marginalized groups, ensuring access to education and training,
overcoming negative stereotypes and prejudices. Within the project's 26 months,
comprehensive measures will be implemented aimed at reducing poverty, promoting
social inclusion, and active socio-educational inclusion for vulnerable groups in the
municipality of Pravets.

01.04.2019/31.12.2020

889784.07

100.00% ОБЩИНА ПРАВЕЦ
MUNICIPALITY OF
PRAVETS

България/
Bulgaria

110

7.3.2019

BG05M9OP001-2.018-0024- С01
BG05M9OP001-2.018-0024 - 2014BG05M2OP001-С01

#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
ИСПЕРИХ
MUNICIPALITY
OF ISPERIH

„СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСК
АИ
ОБРАЗОВАТЕЛН
А ИНТЕГРАЦИЯ
НА
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА В
ОБЩИНА
ИСПЕРИХ”
„SOCIOECONOMIC AND
EDUCATIONAL
INTEGRATION
OF ETHNIC
MINORITIES IN
THE
MUNICIPALITY
OF ISPERIH”

Проектното предложение включва дейности по активиране на икономически
неактивните лица,мотивиране на безработните за активно поведение на
пазара на труда и включване в заетост на представители на
маргинализираните групи от населението на общината,което ще доведе до
придобиването на реални трудови умения,повишаване
конкурентоспособността им в работната среда,преодоляване на социалната
им изолация и повишаване качеството им на живот (Направление 1).
По Направление 3 проектът предвижда назначаване на здравен
медиатор,който да картографира квартал „Запад“ по отношение на здравен
статус,бременност,деца до 3 години,социално значими
заболявания;провеждане на безплатни профилактични прегледи и
организиране на кампании за разясняване на социалните и здравните права
на представителите на уязвими групи в общността.
Насърчаването на активното гражданско участие в процесите на планиране
и изпълнение на интеграционната политика и изграждането на капацитет за
създаване на среда,благоприятстваща интеграцията на маргинализирани
ромски общности са дейностите по Направление 4.
Проекът,в частта по ОП НОИР,включва подобряване усвояването на
български език от ученици,за които той не е майчин и задържане в училище
на застрашени от отпадане деца;създаване на условия за подобряване на
взаимното опознаване,общуването и комуникацията между децата от
различни етноси;включване на родители в различни съвместни дейности за
привличането им в образователния процес и създаване на партньорство с
училищните власти;понижаване нивото на етническа
нетърпимост;преодоляване на негативните нагласи спрямо ромите и
създаване на условия за изграждане и възпитаване на толерантни
отношения между децата от различните етноси.
Проектното предложение допринася за повишаване качеството на
живот,социалното включване и намаляване на бедността,както и за трайната
интеграция на най-маргинализираните общности,включително ромите,в
община Исперих,чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на
интегриран подход.

The project proposal includes activities for activating the economically inactive
01.03.2019/01.12.2020
persons,motivating the unemployed for active behavior in the labor market and involving
in employment representatives of the marginalized groups of the population of the
municipality,which will lead to the acquisition of real labor skills,increase their
competitiveness in the labor market environment,overcoming their social exclusion and
improving their quality of life (Strand 1).Under Strand 3,the project provides for the
appointment of a health mediator to map the neighborhood „Zapad“ /health
status,pregnancy,children up to 3 years of age/;conducting free preventive examinations
and organizing campaigns to explain social and health rights representatives of
vulnerable groups in the community.Promoting active citizenship in the processes of
planning and implementing integration policy and capacity building to create an
environment conducive to the integration of marginalized Roma communities are the
activities under Strand 4.
The project includes the improvement of the use of Bulgarian language by pupils for
whom it is not mother-in-law and the detention of children at risk of dropping out of
school;creating conditions for improving mutual acquaintance and communication
between children from different ethnic groups;involving parents in various joint activities
to attract them into the educational process and to establish partnerships with school
authorities;to reduce the level of ethnic intolerance;to overcome negative attitudes
towards Roma and to create was disposed to build and nurture a tolerant relationship
between children from different ethnic groups.
The project proposal contributes to improving the quality of life,social inclusion and
poverty reduction as well as to the sustainable integration of the most marginalized
communities,including the Roma in the Isperih municipality through the implementation
of integrated measures and the implementation of an integrated approach.

889 979.56

100.00% ОБЩИНА
ИСПЕРИХ
MUNICIPALITY OF
ISPERIH

България/
Bulgaria

110

1.3.2019
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#

Списък на сключените договори

Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
(Total eligible Безвъзм
Начална и крайна
Място на
expenditure
ездна
дата на проекта
изпълнение на
allocated to финансо
Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category
update of the
of
list of
interventio
operations)
n for the
operation)

ОБЩИНА
ТВЪРДИЦА
Municipality of
Tvarditsa

„Комплексни
мерки за
социалноикономическа
интеграция на
уязвими групи от
Община
Твърдица”
"Complex
Measures for
Socio-Economic
Integration of
Vulnerable
Groups from the
Municipality of
Tvarditsa"

Проектното предложение предлага комплексни решения за подобряване на
достъпа на ромите до заетост, образование и социални и здравни услуги.
Предвижда се реализиране на дейности, които ще доведат до преодоляване
на негативни стереотипи, недопускане на неравно третиране и подкрепа за
развитие на местите общности. Планираните мерки ще допринесат за
увеличаване на броя на лица от ромски произход, включени в заетост,
образование, обучение, социални и здравни услуги, за повишаване броя на
успешно интегрираните ученици от ромски произход. Всичко това ще
създаде условия за пълноценно социално включване, намаляване на
бедността и постигане трайна интеграция на ромската общност в Община
Твърдица.

The project proposal offers comprehensive solutions for improving the access of Roma
to employment, education and social and health services. It is envisaged to implement
activities that will lead to overcoming negative stereotypes, avoiding unequal treatment
and supporting the development of the local communities.The planned measures will
contribute to an increase in the number of Roma people included in employment,
education, training, social and health services, to increase the number of successfully
integrated Roma students. All of this will create the conditions for full social inclusion,
poverty reduction and achieving lasting integration of the Roma community in Tvarditsa
Municipality.

15.03.2019/31.12.2020

702319.65

100.00% ОБЩИНА
ТВЪРДИЦА
Municipality of
Tvarditsa

България/
Bulgaria

110

15.3.2019

ОБЩИНА
ЕТРОПОЛЕ
MUNICIPALITY
OF ETROPOLE

Интеграция в
общността
Integration in the
Community

Настоящето проектно предложение предвижда предоставяне на комплексни
мерки и интегриран подход, целящи повишаване качеството на живота,
социалното включване и намаляване на бедността и отпадането от
образователната система, както и трайната интеграция на представители на
най-маргинализираните общности на територията на Община Етрополе.
за целта ще бъдат осъществени следните основни дейности:
Дейности по проекта към Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси"
1. Активиране на икономически неактивни лица
2. Мотивационни обучения за представителите на целевата група
3. Подготовка за стартиране на собствен бизнес - Клуб на предприемача
4. Обучения за представители на целевата група
5. Осигуряване на заетост
6. Психологически консултации с родители на проблемни деца
7. Работа в общността за формиране на подкрепяща среда
8. Повишаване на здравната култура
9. Гарантиране на социални и здравни права
10. Здравни медиатори и Безплатни профилактични прегледи
11. Форум за социално включване
12. Организиране на тематичен фестивал
Дейности по проекта към Оперативна програма "Наука и образование за
интелигентен растеж"
1. Предоставяне на образователни услуги за ранно детско развитие
2. Работа с родителите
3. Образователни медиатори
4. Интеграционен образователен център
Очакванията са, че с успешното реализиране на проекта ще се решат до
известна степен част от проблемите, пред които е изправена целевата група:
- Ниско ниво на семейна култура. Етнически манталитет, обичай, традиции,
за по-ранно отпадане на децата от училище.
- Проблемите в здравеопазването са, ниската хигиенна култура; липса на
здравноосигуряване; много ранна възраст при раждаемоста.
- Високо ниво на безработица, ниско ниво на образование.

The present project proposal provides for comprehensive measures and an integrated
21.03.2019/21.09.2020
approach aimed at improving the quality of life, social inclusion and poverty reduction
and dropping out of the education system, as well as the permanent integration of
representatives of the most marginalized communities on the territory of Etropole
Municipality.
The following main activities will be carried out to this end:
Project activities under the Operational Program "Human Resources Development"
1. Activation of economically inactive persons
2. Motivational training for the representatives of the target group
3. Preparing to start your own business - Entrepreneur Club
4. Trainings for representatives of the target group
5. Employment
6. Psychological counseling with parents of problem children
7. Working in the community to form a supportive environment
8. Raising the level of health culture
9. Guaranteeing social and health rights
10. Health Mediators and Free Preventive Examinations
11. Forum on Social Inclusion
12. Organizing a thematic festival
Project activities under the "Science and Education for Intelligent Growth" Operational
Program
1. Provision of education services for early childhood development
2. Work with parents
3. Educational mediators
4. Integration Educational Center
It is expected that with the successful implementation of the project some of the
problems faced by the target group will be solved:
- Low level of family culture. Ethnic mentality, custom, traditions, for early dropping out of
school.
- Health problems are low hygienic culture; lack of health insurance; very early birth at
birth.
- High level of unemployment, low level of education.

700072.11

100.00% ОБЩИНА
ЕТРОПОЛЕ
MUNICIPALITY OF
ETROPOLE

България/
Bulgaria

110

21.3.2019
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Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

ОБЩИНА
БЕЛИЦА
BELITSA
MUNICIPALITY

„Прилагане на
мерки за
социалноикономическа и
образователна
интеграция на
уязвими групи в
община Белица“
"Implementation of
Measures for
Socio-Economic
and Educational
Integration of
Vulnerable
Groups in Belitsa
Municipality"

BG05M9OP001-2.018-0028- С01
BG05M9OP001-2.018-0028 - 2014BG05M2OP001С01

#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
MUNICIPALITY
BOTEVGRAD

Образование и
заетост - за
бъдещето на
местната
общност в
Ботевград
Education and
empoyment - the
future of local
community in
Botevgrad

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Настоящият проект е в изпълнение на Общински план за интегриране на
ромите 2015 -2020г. и е свързан с главните стратегически цели на
държавните политики по отношение на маргинализираните групи подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда,
мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо образование,
преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява
на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин
пряко кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:
- направление I „Подобряване достъпа до заетост“
- направление II „Подобряване на достъпа до образование“
- направление III„Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
- IV-тото направление „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи“
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският
език не е майчин,
- осигуряване на психологическа подкрепа за децата в ДГ "Надежда"
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието и
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Белица за
подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие
на гражданите и изпълнението му е насочено към:
• Създаване на структури за активизиране на ромската общност
• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи
• нуждаещи се от социална подкрепа
• Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането
им в обществото
• Стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си
• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и
социалност към хората в неравностойно положение.
Настоящето проектно предложение е резултат от направен анализ и
проучване на нуждите на местно ниво съвместно с Местна активна група по
програма ROMACT. Всички планирани дейности са в съответствие с
национални, областни и общински стратегии и кореспондират с
актуализиран План за действие на община Ботевград в изпълнение на
областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение /2018-2020/.
Проектът включва интегриран подход чрез реализация на дейности,
насочени към предоставяне на заетост, образование, социално-здравни
услуги и услуги в общността на маргинализираните групи в обществото и
малцинствени групи. Ще бъде подобрен достъпа до заетост, образование и
здравеопазване за целевите групи.

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
(Total eligible Безвъзм
Начална и крайна
Място на
expenditure
ездна
дата на проекта
изпълнение на
allocated to финансо
Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

This project is in execution with the municipal plan for integration of Roma community
13.03.2019/31.12.2020
and is connected to the main strategic objectives of state policies towards marginalized
groups - improving living standards by including them in the labor market, measures to
promote health culture, inclusive education, overcoming isolation through active social
behavior and tolerance on the part of civil society, thus directly responding to the
priorities of OPHRD and OPNOIR.
The envisaged activities under OPHRD are:
- Strand I "Improving access to employment"
- Strand II "Improving access to education"
- Strand III "Improving access to social and health services"
- Strand IV "Developing Local Communities and Overcoming Negative Stereotypes"
The envisaged activities under the OPSEID are:
- additional Bulgarian language training for children for whom Bulgarian is not main
language,
- Providing psychological support to the children at "Nadejda" kindergarden
- encouraging parents' participation in the education process
- work with parents, regardless of their ethnic origins, to explain the benefits of
educational integration and the acceptance of differences
- overcoming negative public attitudes based on ethnic origin and cultural identity.
The project is in line with the main vision of Belitsa's municipality policy for improving the
living environment and enhancing the European self-esteem of its citizens and its
implementation is aimed at:
• Creation of structures for activation of the Roma community
• Improving the adaptability and quality of life of target groups in need of social support
• Overcoming the isolation of marginalized groups and their integration into society
• Stimulating people at risk to cope with their problems
• Activation of civil society for tolerance, empathy and sociability towards disadvantaged
people.

The present project proposal is a result of local analysis and exploration of needs at
local level together with ROMACT Local Active Group. All planned activities are in line
with national, regional and municipal strategies and correspond to an updated Action
Plan of Botevgrad Municipality, prepared in accordiance of the Regional strategy for
integration of Bulgarian Roma citizens and other vulnerable citizens (2018-2020). The
project includes an integrated approach through implementation of activities aimed at
providing employment, education, social and health services and services in the
community of marginalized groups in the society and minority groups. Access to
employment, education and health for the target groups will be improved.

27.02.2019/31.12.2020

729698.00

887 532.90

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category
update of the
of
list of
interventio
operations)
n for the
operation)

100.00% ОБЩИНА БЕЛИЦА
BELITSA
MUNICIPALITY

България/
Bulgaria

110

13.3.2019

100.00% ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
MUNICIPALITY
BOTEVGRAD

България/
Bulgaria

110

27.2.2019
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Наименование
Наименование
на
на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)

Община
Полски
Тръмбеш
Polski Trumbesh
municipality

BG05M9OP001-2.018-0030- С01
BG05M9OP001-2.018-0030- 2014BG05M2OP001-С01

#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
БРАЦИГОВО
Municipality
Bratsigovo

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Настоящият проект е в изпълнение на общинския план за интеграционните
политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики
по отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения
стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи
здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията
им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на
гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с
приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:
- направление I „Подобряване достъпа до заетост“
- направление II „Подобряване на достъпа до образование“
- направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
- направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи“
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският
език не е майчин,
- осигуряване на психологическа подкрепа за учениците в СУ "Цанко
Церковски"
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Полски
Тръмбеш за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското
самочувствие на гражданите и изпълнението му е насочено към:
• Създаване на структури за активизиране на ромската общност
• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи,
нуждаещи се от социална подкрепа
• Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането
им в обществото
• Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си
• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и
Общата цел на проекта е да подобри социалното включване и осигури
„ПИЛОТЕН
трайна интеграция чрез пилотиране на модел за социално-икономическа
МОДЕЛ ЗА
интеграция на ромската общност в община Брацигово, село Исперихово.
СОЦИАЛНО –
Проектът се фокусира върху образованието и повечето дейности по двете
ИКОНОМИЧЕСК
програми ще се случват в ОУ "Христо Ботев". Привличането на родителите
АИ
на децата ще стане чрез Център за развитие на общността с действаща в
ОБРАЗОВАТЕЛН него иновативна социална услуга Консултативен социално-здравен център.
А ИНТЕГРАЦИЯ В рамките на ОПРЧР се предвижда: планиране и управляване на модела
чрез 3 звена за управление; изготвяне и изпълнение на индивидуални
НА УЯЗВИМИ
планове на целевата група от мениджъри на случай; трудови медиатори и
ГРУПИ В
психолози ще активират икономически неактивни лица (индивидуално и чрез
ОБЩИНА
мотивационен тренинг), ще посредничат за намиране на работа
БРАЦИГОВО”
(индивидуално, групово и чрез консултиране на работодатели); ще се
"PILOT MODEL
квалифицират 20 лица като озеленители и строители и ще им се осигури
FOR SOCIOзаетост основно в ОУ "Христо Ботев"; 48 лица ще се обучат по ключови
ECONOMIC AND компетентности; ще се създаде и апробира система за ранно
EDUCATIONAL
предупреждение за риск от отпадане; ще се създаде иновативна социална
услуга и ще се изгради Център за развитие на общността.
INTEGRATION
Общо в рамките на ОПРЧР ще бъдат включени 120 роми.
OF
В рамките на ОПНОИР се предвижда: подобряване на образователната
VULNERABLE
среда в училище чрез създаване на механизъм за планиране и управление;
GROUPS IN
осигуряване на допълнителни занимания, психологическа подкрепа, клубна
BRATSIGOVO
дейност за успешно завършване и продължаване на образованието;
MUNICIPALITY" насърчаване участието на родителите чрез различни форми; провеждане на
поредица от публични прояви, вкл. две мащабни за демонстрация на модела
за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на
етнически произход.
Общо в рамките на ОПНОИР ще бъдат включени 100 роми деца и ученици.
Предвижда се независимо наблюдение и оценка на изграждането на модела,
както и участие на местната общност в изпълнението и мониторинга на

„Социални,
икономически и
образователни
мерки за
интеграция на
уязвими групи в
община Полски
Тръмбеш“
Social, Economic
and Educational
Measures for the
Integration of
Vulnerable
Groups in Polski
Trambesh
Municipality

Резюме на английски език
(Operation summary EN)
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This project is in execution with the municipal plan for integration policies and is
14.3.2019/31.12.2020
connected to the main strategic objectives of state policies towards marginalized groups improving living standards by including them in the labor market, measures to promote
health culture, inclusive education, overcoming isolation through active social behavior
and tolerance on the part of civil society, thus directly responding to the priorities of
OPHRD and OPNOIR.
The envisaged activities under OPHRD are:
- Strand I "Improving access to employment"
- Strand II "Improving access to education"
- Strand III "Improving access to social and health services"
- Strand IV "Developing Local Communities and Overcoming Negative Stereotypes"
The envisaged activities under the OPSEID are:
- additional Bulgarian language training for children for whom Bulgarian is not main
language,
- Providing psychological support to the students at SU "Tsanko Tserkovski"
- encouraging parents' participation in the education process
- work with parents, regardless of their ethnic origins, to explain the benefits of
educational integration and the acceptance of differences
- overcoming negative public attitudes based on ethnic origin and cultural identity.
The project is in line with the main vision of Polski Trambesh's municipality policy for
improving the living environment and enhancing the European self-esteem of its citizens
and its implementation is aimed at:
• Creation of structures for activation of the Roma community
• Improving the adaptability and quality of life of target groups in need of social support
• Overcoming the isolation of marginalized groups and their integration into society
• Motivating and stimulating people at risk to cope with their problems
• Activation of civil society for tolerance, empathy and sociability towards disadvantaged
people.

800312.92

100.00% Община Полски
Тръмбеш
Polski Trumbesh
municipality

България/
Bulgaria

110

14.3.2019

The overall goal of the project is to improve social inclusion and ensure lasting
01.4.2019/31.12.2020
integration by piloting a model for socio-economic integration of the Roma community in
the municipality of Bratsigovo, village of Isperihovo.The project focuses on education
and most activities on both programs will take place at the Hristo Botev Primary School.
The parents of the children will be attracted through the Center for Community
Development and an innovative social service Consultative Social-Health Center placed
in the same building.
Within the framework of OPHRD is envisaged: planning and managing the model
through 3 management units;preparation and implementation of individual plans of the
target group by case managers; labor mediators and psychologists to activate
economically inactive individuals (individually and through motivational training),to
mediate for employment (individually, in groups and through consultation with
employers);to qualify 20 persons as landscapers and builders and to provide them with
employment mainly at Hr. Botev Primary School;48 people to learn key competences;to
set up and apply an early warning system for risk of dropping out;to create an innovative
social service and Community Development Center.
A total of 120 Roma will be included in the OPHRD.
Within the framework of the OPSESG is envisaged: to improve the educational
environment in school by setting up a planning and management mechanism; providing
additional activities, psychological support, club activities for successful completion and
continuing education; encouraging parents to take active part via various forms; to
overcome the negative public attitudes based on ethnic origin by a series of public
events, incl. two large-scale demonstrations of the model.
A total of 100 Roma children will be included in the OPSESG.
Independent monitoring and evaluation of the model is planned, as well as local
community involvment in the implementation and monitoring of the project.

884877.66

100.00% ОБЩИНА
БРАЦИГОВО
Municipality
Bratsigovo

България/
Bulgaria

110

14.3.2019
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Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Резюме на английски език
(Operation summary EN)
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ОБЩИНА
КЮСТЕНДИЛ
Kyustendil
Municipality

„Равни
възможности за
малцинствата и
уязвимите групи
– преодоляване
на негативните
стереотипи и
подкрепа за
личностно
развитие“
"Equal
opportunities for
minorities and
vulnerable groups
- overcoming
negative
stereotypes and
supporting
personal
development"

Проектът предвижда създаване на "Център за развитие на уязвими
общности"/ЦРУО/, в който ще се предоставят услуги и дейности, включващи
подкрепа за подобряване достъпа до заетост,образование,социални и
здравни услуги,както и мерки за развитието на местните общности и
преодоляването на негативни стереотипи.С реализирането на настоящето
проектно предложение хората от целевата група ще получат равни
възможности, което ще допринесе за повишаване на мотивацията им за
независим и достоен начин на живот.С изпълнението на проекта Община
Кюстендил ще подкрепи целите на стратегията на ОП РЧР и ОП НОИР, като
реализира комплексни действия за осигуряване на трудова заетост,
подобряване на образователната среда за активно социално приобщаване и
намаляване на бедността и социалното изключване на хората от целевата
група, живеещи на територията на общината. Изпълнението на дейностите в
проектното предложение ще са в съответствие и ще допринесат за
реализиране на целите на основните стратегически документи: Национална
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.,
Областната стратегия и Общински план за интегриране на ромите,
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2020 г. и Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги.
Предвидените мерки са насочени към социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите и уязвими групи.
Мултидисциплинарният екип на ЦРУО в сътрудничество с партньорите по
проекта ще прилагат интегриран подход, съчетаващ интервенции в следните
области: подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни
услуги, както и осигуряване на нормални жилищни условия. Чрез изпълнение
на дейностите, заложени в проекта в Община Кюстендил ще се създадат
условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки,
насочени към подобряването на социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности за борба с бедността и социалното изключване.

The project envisages the creation of "Center for the Development of Vulnerable
22.03.2019/31.12.2020
Communities" (CDVC),which will provide services and activities,including support for
improving access to employment,education,social and health services as well as
measures for the development of local communities and overcoming of negative
stereotypes.With the implementation of the current project proposal, the target group will
have equal opportunities,which will contribute to increasing their motivation for an
independent and decent way of life.With the implementation of the project Kyustendi
Municipality will support the objectives of the strategy of OPHRD and OPSESG by
implementing complex actions to ensure employment,improve the educational
environment for active social inclusion and reduce poverty and social exclusion of
people in the target group living on the territory of the municipality.The implementation of
the activities in the project proposal will be in line with and will contribute to the
achievement of the objectives of the main strategic documents:The National Strategy of
the Republic of Bulgaria for Roma Integration 2012-2020,The Regional Strategy and the
Municipal Plan for the Integration of the Roma;National Strategy for poverty alleviation
and promoting social inclusion 2020 and The Municipal Strategy for the Development of
Social Services.The envisaged measures aimed to socio-economic integration of
marginalized communities.The CDVC multidisciplinary team,in cooperation with project
partners,will implement an integrated approach combining interventions in the following
areas:improving access to employment,education,social and health services,and
providing normal housing conditions.By implementing the activities set out in the project
in Kyustendil Municipality will be created conditions and prerequisites for investment in
integrated measures aimed at improving the socio-economic integration of marginalized
communities to fight poverty and social exclusion.

882659.05

100.00% ОБЩИНА
КЮСТЕНДИЛ
Kyustendil
Municipality

България/
Bulgaria

110

22.3.2019

BG05M9OP001-2.018-0032- С01
BG05M9OP001-2.018-0032- 2014BG05M2OP001-С01
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ОБЩИНА
СМЯДОВО
Smyadovo
Municipality

Община
Смядово с грижа
за всички
Smyadovo
municipality with
care for everyone

Интегрираното проектно предложение:„Община Смядово с грижа за всички“
ще създаде възможност за придобиване на профес. квалификация, условия
за разнообразни форми на заетост, достъп до почасови услуги,
предоставяне на неформални форми за повишаване на знанията,
повишаване на здравната култура и информираност и достъпа до
качествено образование за хората от ромската общност и хората в риск от
социална изолация.Заложените дейности са в пълно съответствие с целите
и приоритетите на актуализирания общински план за интеграция на ромите
за 2015-2020г. и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за
2016г.-2020г. Проектът е насочен към 54 представители на ромската
общност и 85 хора в риск – целева група по ОП РЧР и 211 деца и ученици, 5
младежи и 240 родители от етническите малцинства – целева група по ОП
НОИР.С изпълнението на проекта ще се осигури заетост на 47 лица, от които
27 лица от целевата група и обучение с чиракуване на 9 лица от целевата
група.Ще се обезпечи и доразвие работата на Център за обществена
подкрепа,ЦРО в гр. Смядово, създаден от ЦМЕДТ„Амалипе“ и Мобилен екип
за подкрепа за предоставяне на комплекс от социално-здравни услуги.Ще се
подобри на образ. среда за 380 уч. в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" и 121
деца в ДГ "Маргаритка" гр. Смядово.Предвижда се активно включване на
ромски и други родители от етническите малцинства в образователния
процес чрез назначаване на двама образователни медиатори и създаване
на Родителски клубове за обсъждане на въпроси за образованието на
децата.В рамките на проекта ще бъдат организирани кампании за
преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи, основани на
етнически произход, културна идентичност и за подкрепа на образованието в
мултикултурна среда.Водещ бенефициент по проекта е Община Смядово.
Партньори са ЦМЕДТ Амалипе, СУ"Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Смядово,
ДГ Маргаритка и Народно читалище Братство - 1860. Община Смядово играе
ролята и на работодател поради липсата на друг такъв в региона

The implementation of the project will provide employment of 47 people, out of which 27 14.03.2019/31.12.2020
belong to the Roma target group. The project will additionally provide vocational training
combined with apprenticeship For 9 people from the target group. The project will
further strengthen and broaden the work of the Center for Social Support in Smyadovo,
as well as the Community Development Center established by Center Amalipe and the
Mobile team for providing complex health and social services. It will improve the
educational environment of 380 students from St.St.Cyril and Methodius Secondary
school of Smyadovo and 121 children from Margaritka Kindergarden. The project
envisages active involvement of Roma and other parents of ethnic minorities in the
whole educational process through employing two educational mediators and the
establishment of Parents clubs. Within the project a series of campaigns for overcoming
stereotypes and negative attitudes based on ethnic background and cultural identity, as
well as support for education in multicultural environment.

855363.61

100.00% ОБЩИНА
СМЯДОВО
Smyadovo
Municipality

България/
Bulgaria

110

14.3.2019

Smyadovo Municipality is the leading applicant. The partners in the project are Amalipe
Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, St.St.Cyril and Methodius Secondary
school of Smyadovo, Margaritka Kindergarden and “Brotherhood – 1860”Cultural
House. Smyadovo Municipality will be also in the role of Emoloyer due to the lack of
employers in the Municipality
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ОБЩИНА
ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ
Municipality of
Dolna Mitropolia

„Интеграция на
уязвими групи в
община Долна
Митрополия”
"Integration of
vulnerable groups
in Dolna
Mitropolia
Municipality."

В проектното предложение се предвижда да се изпълняват редица
интеграционни (социални, здравни, образователни и др.) мерки, като се цели
да се ангажират съществуващите трудови, здравни, образователни и
социални структури. Предвижда се да бъдат наети трудови медиатори, които
да съдействат при изпълнението на всички дейности. Ще бъде направено
проучване и ще бъде изготвен проучвателен механизъм, с които да се
идентифицират нуждите на местните общности. С лица от целевата група ще
бъдат проведени психо-социални игри за определяне на техните знания и
умения, като освен това те ще преминат и обучения за придобиване на
ключови компетенции. Лица от целевата група ще бъдат наети на
субсидирана заетост за период от 12 мес. в следните направления: шев и
кройка, готварство и строителство. Предвижда се да се работа с родители и
ученици на територията на Община Долна Митрополия. Ще бъде направено
проучване сред родители и ученици относно идеите и интересите, които
имат към извънкласни занятия. Ще бъдат подготвени, адаптирани материали
за извънкласни дейности за децата, които да бъдат приложени на практика в
извънкласните занимания от техните преподаватели. Учениците, които имат
необходимост от допълнително часове по български език ще бъдат
включени в допълнително сформирани часове. Ще се организират дни на
семейството, дни на кариерата, курсове по кариерно развитие и т.н.

The project proposal envisages implementing a number of integration (social, health,
26.3.2019/31.12.2020
educational, etc.) measures, aiming at engaging existing labor, health, educational and
social structures. It is envisaged to hire labor mediators to assist in the implementation of
all activities. A survey will be carried out and an explanatory mechanism will be
developed to identify the needs of local communities. Individuals from the target group
will be provided with psycho-social games to determine their knowledge and skills and
they will also receive key competences training. Individuals from the target group will be
employed on subsidized employment for a period of 12 months in the following
directions: stitching and cutting, cooking and construction. It is planned to work with
parents and students on the territory of Dolna Mitropolia Municipality. A study will be
made among parents and students about the ideas and interests they have for
extracurricular classes. Adapted materials for extracurricular activities for the children
will be prepared, which to be put into practice in extracurricular activities by their
teachers. Students who need additional classes in Bulgarian will be included in
additional classes. Family days, career days, career development courses, etc. will be
organized.

875145.51

100.00% ОБЩИНА ДОЛНА
България/
МИТРОПОЛИЯ
Bulgaria
Municipality of Dolna
Mitropolia

110

26.3.2019
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ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ
Dve Mogili
municipality

„Интегриране на
уязвими групи в
община Две
Могили“
"Integration of
vulnerable groups
in Dve Mogili
municipality"

Настоящият проект е в изпълнение на Общински план за интегриране на
ромите 2015 -2020 и е свързан с главните стратегически цели на държавните
политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на
жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки
повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване
на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на
толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко
кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:
- направление I. „Подобряване достъпа до заетост“
- направление II. „Подобряване на достъпа до образование“
- направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и
- IV-тото направление „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи“
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският
език не е майчин
- осигуряване на психологическа подкрепа за децата в две детски градини
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Две
могили за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското
самочувствие на гражданите и изпълнението му е насочено към:
•Създаване на структури за активизиране на ромската общност
•Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи
•Нуждаещи се от социална подкрепа
•Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането
им в обществото
•Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си
•Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и
социалност към хората в неравностойно положение.

This project is implementing a Municipal Roma Integration Plan 2015-2020 and is linked 20.03.2019/31.12.2020
to the main strategic objectives of government policies towards marginalized groups improving living standards by including them in the labor market, measures to promote
health culture, inclusive education , overcoming their isolation through active social
behavior and tolerance on the part of civil society, thus directly responding to OPHRD
and OPSESG priorities.
The envisaged activities under OPHRD are:
- heading I. "Improving access to employment"
- heading II. "Improving access to education"
- heading III. "Improving access to social and health services";
- heading IV "Development of local communities and overcoming negative stereotypes"
The envisaged activities under the OPSESG are:
- additional Bulgarian language training for children for whom the Bulgarian language is
not mother language
- Providing psychological support to children in two kindergartens
- encouraging parents' participation in the education process
- work with parents, regardless of their ethnic origins, to explain the benefits of
educational integration and the acceptance of difference
- overcoming negative public attitudes based on ethnic origin and cultural identity.
The project is in line with the main vision of the Dve mogili Municipality policy for
improving the living environment and enhancing the citizens' European self-esteem and
its implementation is aimed at:
• Creation of structures for activation of the Roma community
• Improving the adaptability and quality of life of the target groups
• Needed for social support
• Overcoming the isolation of marginalized groups and their integration into society
• Motivating and stimulating people at risk to cope with their problems
• Activation of civil society for tolerance, empathy and social status towards
disadvantaged people.

785351.81

100.00% ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ
Dve Mogili
municipality
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Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)
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на проекта
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
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Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
(Total eligible Безвъзм
Начална и крайна
Място на
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ездна
дата на проекта
изпълнение на
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помощ
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ОБЩИНА
КАСПИЧАН
MUNICIPALITY
OF KASPICHAN

Заедно
намираме
интеграционни
решения
Together we find
integration
solutions

Проектът е насочен към подпомагане образователната интеграция на
учениците от етническите малцинства в община Каспичан. Той е разработен
в съответствие с Общинския план за интегриране на ромите 2014 – 2020 г. ,
една от основните задачи на който е осигуряване равен достъп до
качествено образование за учениците от етническите малцинства. В проекта
са включени като партньори всички училища, намиращи се на територията
на общината. Дейностите по проекта са насочени към съхраняване и
развиване на културната идентичност на учениците от етническите
малцинства; към подобряване на образователната среда в училище чрез
изграждане на извънкласни форми, в които заедно работят ученици от
различни етнически групи и изграждат умения за толерантно поведение, а
учениците, за които българският език не е майчин подобряват степента на
владеене на български език; към провеждане на допълнителни занимания
със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства. В
училищата, включени в проекта, ще бъдат разкрити 16 извънкласни форми, в
които заедно ще работят 175 ученици от различни етнически групи. Ще бъдат
проведени 8 лагера с учебно – образователна цел и 2 екскурзии с учебна цел
за ученици от различни етноси през двете години на изпълнение на проекта.
Ключови резултати от изпълнението на проекта са 267 ученици от етнически
малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна
интеграция и 228 ученици от етническите малцинства (включително роми)
интегрирани в образователната система. Очаквани резултати:
Образование - Обхващане и задържане на деца и ученици в
образователната система, осигуряване на качествено образование
в образователна среда;
Здравеопазването - Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги
на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически
малцинства; Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до
здравна информация.
Заетост: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и
повишаване на дела на заетите сред тях.

The project is aimed at supporting the educational integration of students from ethnic
07.03.2019/31.12.2020
minorities in the municipality of Kaspichan. It has been developed in line with the
Municipal Roma Integration Plan 2014-2020, one of the main tasks of which is to ensure
equal access to quality education for students from ethnic minorities. The project
includes all schools located on the territory of the municipality as partners. The activities
of the project are aimed at preserving and developing the cultural identity of ethnic
minority students; to improve the educational environment in school by building
extracurricular forms in which pupils from different ethnic groups work together and
develop skills for tolerant behavior and students for whom Bulgarian language is not
mother tongue improve the level of proficiency in Bulgarian language; to conduct
additional activities with drop-outs of ethnic minority students. 16 extracurricular forms
will be unveiled in the schools involved in the project, bringing together 175 pupils from
different ethnic groups. There will be 8 campuses with educational purpose and 2 study
excursions for pupils from different ethnic groups during the two years of project
implementation. 267 pupils from ethnic minorities (including Roma) participating in
educational integration measures and 228 ethnic minority students (including Roma)
integrated into the education system were key to the implementation of the project.
Expected results:
Education - Covering and retaining children and students in the education system,
providing quality education
in an educational environment;
Health - Ensuring equality in access to health services for disadvantaged people
belonging to ethnic minorities; Enhancing health knowledge and providing access to
health information.
Employment: Improving the access of Roma to the labor market and increasing the
share of the employed among them.

436021.75

100.00% ОБЩИНА
КАСПИЧАН
MUNICIPALITY OF
KASPICHAN

България/
Bulgaria
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#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
НИКОЛА
КОЗЛЕВО
Nikola Kozlevo
Municipality

Община Никола
Козлево за равен
достъп до
социалноикономическа
интеграция и
образование
Nikola Kozlevo
Municipality for
Equal Access to
Socio-Economic
Integration and
Education

Проектното предложение включва интегрирани мерки насочени за
подобряване благосъстоянието на целевата група, обхващащи социалната,
здравната и образователната сфера. В рамките на проекта ще бъде
създаден Център за консултиране "Бъди активен", в който ще бъдат
назначени служители и експерти, пряко ангажирани с проблемите на
ромската общност и лицата от етническите малцинства като цяло. Центърът
ще бъде използван и за провеждане на публични срещи с представители на
асоциираните партньори по проекта., за честването и организирането на
различни събития и мероприятия, част от които финансирани по настоящия
проект.
В рамките на проекта ще бъдат организирани безплатни здравни прегледи,
ще бъдат осигурени консултации с психолог и логопед. 30 безработни лица
от целевата група ще бъдат наети на трудов договор от Община Никола
Козлево.
Дейностите на проекта включват активна работа с деца и ученици от ромски
произход. Ще бъдат сформирани групи за допълнителни занимания по
български език, ще се работи допълнително със зрелостници, ще се работи
активно с родители от ромската общност.

The project proposal includes integrated measures aimed at improving the welfare of
06.03.2019/06.11.2020
the target group, covering the social, health and educational spheres. A "Be Active"
consultation center will be set up within which will be hosted officials and experts directly
involved in the issues of the Roma community and ethnic minority groups as a whole.
The Center will also be used to hold public meetings with representatives of the
associated project partners, to celebrate and organize various events and events, part of
which are funded under this project.
Free health checks will be organized within the project, consultations will be provided
with a psychologist and speech therapist. 30 unemployed persons from the target group
will be employed by the municipality of Nikola Kozlevo.
The activities of the project include active work with Roma children and pupils. Groups
for additional Bulgarian language activities will be set up, additional work will be done
with pupils, active parents will be working with the Roma community.

634 593.46

100.00% ОБЩИНА НИКОЛА
КОЗЛЕВО
Nikola Kozlevo
Municipality

България/
Bulgaria
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ОБЩИНА
КРИВОДОЛ
MUNICIPALITY
KRIVODOL

BG05M9OP001-2.018-0038- С01
BG05M9OP001-2.018-0038 - 2014BG05M2OP001-С01

#
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ОБЩИНА
КУБРАТ
Municipality of
Kubrat

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
на
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ездна
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(Operation start date the operation)
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ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
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(Union cofinancing
rate)

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category
update of the
of
list of
interventio
operations)
n for the
operation)

Проектът има цел да допринесе за повишаването качеството на живот,
социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната
интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез
реализацията на комплексни интеграционни мерки и прилагането на
интегриран подход в община Криводол.
Специфични цели по ОП РЧР, насочени към подкрепа за социално
включване:
- Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи
(Направление 1) чрез: трудово посредничество; мотивиране за активно
поведение на трудовия пазар; обучение по Ключова компетентност 4
"Дигитална компетентност" на 8 лица, осигуряване заетост на 43 лица от
маргинализираните общности при работодател Община Криводол и при
работодател от реалния сектор, както и на 5 лица в новосъздаден по проекта
Общностен център.
- Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3) чрез
провеждане на здравни обучения и консултации.
- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи (Направление 4) чрез изграждане и ресурсно осигуряване на
Общностен център в подкрепа на уязвимите и маргинализирани общности в
Община Криводол, както и публични мероприятия за преодоляване на
стереотипите, с участието на всички заинтересовани страни.
Специфична цел по ОП НОИР:
Подкрепа за социално включване насочена към осигуряване на достъп до
образование и обучение, чрез съвместна работа с деца, ученици и техните
родители, и всички заинтересовани страни; прилагане на интеграционни
мерки, като допълнително обучение по български език, изнесени
извънучилищни празници и мероприятия, творчески занимания насочени към
превенция на отпадането от училище, както и мерки за преодоляване на
стереотипите.
Изградена е коалиция от кандидата и 4 партньора с богат опит и капацитет
за изпълнението му. Включва се цялата общност и всички заинтересовани
страни.
Целева група е от ромския етнос: 388 безработни и неактивни лица, 242 деца
и ученици и техните родители.
Проекта цели създаване на модел за насърчаване партньорството и
„За по-добър
живот в община сътрудничеството между местните власти и ромските общности чрез
участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори,
Кубрат чрез
работещи за интеграцията на тези целевите групи в българското общество.
приобщаване на
В проектното предложение са предвидени реализирането на дейности за
уязвими групи“
активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане,
"For a better life in социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус
the municipality of насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за
успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните
Kubrat through
условия при включването им в заетост.
the inclusion of

The project aims to contribute to the improvement of quality of life, social inclusion and
01.03.2019/01.11.2020
poverty reduction, as well as to the sustainable integration of the most marginalized
communities, including Roma through the implementation of complex integration
measures and the implementation of an integrated approach in the municipality of
Krivodol.
Specific objectives of the OPHRP, aimed at supporting social inclusion:
-Supporting labor market integration of marginalized groups (Strand1) through: labor
mediation; motivating for active behavior in the labor market; Key Competence Training
4 "Digital Competence" of 8 persons, providing employment for 43 persons from the
marginalized communities to an employer Krivodol Municipality and with a real sector
employer, as well as 5 persons in a newly created Community Center.
- Improving access to social and health services (Strand 3) through health training and
counseling.
- Development of local communities and overcome negative stereotypes (Stand 4) by
building and resourcing of a community center in support of vulnerable and marginalized
communities in Krivodol Municipality and public events to overcome stereotypes,
involving all stakeholders.
Specific objective under the OPSEID:
Support for social inclusion aimed at ensuring access to education and training through
working with children, pupils and their parents, and all stakeholders; implementation of
integration measures such as additional Bulgarian language training, out-of-school
holidays and events, creative activities aimed at the prevention of school dropout and
measures to overcome stereotypes.
Developed a coalition of the candidate and four partners with extensive experience and
capacity for implementation. Includes the entire community and all stakeholders.
A target group is of the Roma ethnicity: 388 unemployed and inactive, 242 children and
pupils and their parents.
Duration: 20 months.

849 586.75

100.00% ОБЩИНА
КРИВОДОЛ
MUNICIPALITY
KRIVODOL

България/
Bulgaria

110

1.3.2019

The project aims at creating a model for promoting partnership and cooperation
18.03.2019/18.09.2020
between local authorities and Roma communities through the participation of all
institutions, partners and associated partners working for the integration of these target
groups in Bulgarian society.
The project proposal envisages the implementation of activities for activation of
economically inactive persons, psychological support, social and professional integration
of persons from the target groups with a focus on their participation in the labor market
and the creation of skills for successful work placement and / or adaptation to working
conditions when engaged in employment.

709384.15

100.00% ОБЩИНА КУБРАТ България/
Municipality of Kubrat Bulgaria

110

18.3.2019

vulnerable
groups"

Key Competence Training 4 "Digital Competence" is foreseen, which will provide
opportunities for the trainees of the target group for future realization in the labor market.
In view of the development of information and communication technologies and the
increase in the amount of information available on the Internet, there is a need to have
specific knowledge and skills to work with the existing technological infrastructure of
each of us. An employment of 25 persons from the target group in the municipality of
Kubrat will be provided.
Another major activity is raising awareness of the social and health rights of
marginalized groups by conducting information campaigns. Promoting family planning
changing practices that have a negative impact on the social inclusion of young people
from marginalized communities, enhancing health culture.

Заедно можем
повече
Together we can
do more

Предвидено е обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална
компетентност” , което ще предостави възможност на обучените от целевата
група за бъдеща реализация на пазара на труда. С оглед развитието на
информационните и комуникационни технологии и нарастването на обема на
наличната информация в Интернет възниква необходимостта от
притежаване на специфични знания и умения за работа със съществуващата
технологична инфраструктура от всеки един от нас. Ще бъде осигурена
заетост на 25 лица от целевата група в община Кубрат.
Друга основна дейност е повишаване информираността относно социалните
и здравните права на маргинализираните групи, чрез провеждане на
информационни кампанни. Насърчаване семейното планиране промяна на
практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на
младите хора от маргинализираните общности, повишаване на здравната
култура.

Support for children and students from ethnic minorities on the territory of the
Municipality of Kubrat in the field of education and work with their parents to increase the
interest in education - family support of their children at school and out of school to
achieve better results .

Предвидено е подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства на
територията на Община Кубрат в сферата на образованието, както и работа
с родителите им за повишаване на интереса към образованието - семейна
подкрепа на децата им в училище и извън училище за постигане на по-добри
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ОБЩИНА
СЛИВЕН
Municipality of
Sliven

Социалноикономическа
интеграция на
уязвими групи в
Община Сливен
Socio-economic
integration of
vulnerable groups
in the Municipality
of Sliven

Община Шабла "Заедно можем
Municipality
повече"
Shabla
"Together we can
do more"

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
стойност на Процент
проекта в лв.
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ездна
дата на проекта
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Държава
(Operation start date the operation)
дейностите
ва
(Country)
and operation end
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category
update of the
of
list of
interventio
operations)
n for the
operation)

Проектното предложение е разработено в пълно съответствие с насоките за
кандидатстване. То ще развие и разшири дейностите и резултатите,
постигнати по други проекти, програми и мерки, финансирани от
националния бюджет, фондовете на ЕС и други източници. Планираните
дейности са насочени към предотвратяване на социалното изключване сред
ромските деца чрез инвестиции в детското развитие и разнообразие от
услуги за подкрепа на родителите. Всички планирани дейности са мобилни и
интегрирани. Те включват услуги в социалната и здравната сфера и помощ
за предучилищна подготовка. Същевременно планираните дейности
осигуряват съвместна работа на различни специалисти с целевите групи.
Проектът включва и информационна кампания за повишаване на
обществената осведоменост и формиране на положително отношение сред
ромската общност към планираните дейности. Предложението включва
мотивационна кампания и обучения, насочени към възрастните и целящи да
осигурят възможности за професионална квалификация и бъдеща заетост.
Община Сливен е заинтересована страна по проекта, предвид факта, че
изпълнението на проекта ще създаде предпоставки за намаляване на
безработицата.

The project proposal is developed in full compliance with the application guidelines. It
20.03.2019/31.12.2020
will develop and expand the activities and results, achieved under other projects,
programs and measures, funded by the national budget, the EU funds and other
sources. The planned activities are focused on preventing social exclusion among Roma
children through investments in child development and variety of services for parents
support. All planned activities are mobile and integrated. They include services in social
and healthcare sphere and help for pre-school preparation. At the same time the
planned activities provide cooperative work of different specialists with the target groups.
The project also includes an information campaign to raise public awareness and form a
positive attitude among the Roma community towards the planned activities. The
proposal includes a motivation campaign and trainings, focused on the adults and
aiming to provide opportunities for professional qualification and future employment.
The Municipality of Sliven is an interested party in the project, given the fact that the
implementation of the project will create preconditions for reduction of unemployment.

794704.85

100.00% ОБЩИНА СЛИВЕН България/
Municipality of Sliven Bulgaria
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Настоящото проектно предложение цели чрез интегриран подход да повиши
нивата на заетост, образователния, здравния и социалния статус на найнуждаещите се граждани на общината, както и достъпа до образование, като
те ще бъдат съпътствани от дейности за активизиране и развитие на
ромската общност, както и за формиране на благоприятна обществена среда
за изпълнение на интеграционната политика. Така дейностите по три от
направленията на ОПРЧР и по ОПНОИР ще бъдат реализирани в едни и
същи населени места и квартали, обхващайки едни и същи нуждаещи се
граждани. По-конкретно, предвиждаме за повишим нивата на заетост в
ромска общност чрез общностна работа на терен за активизиране на
дълготрайно безработните и неактивните лица; квалификация според
заявените нужди на партньорите-работодатели; субсидирана заетост, за да
придобият включените необходимите трудови навици, работна дисциплина и
практически умения. Проектът ще допринесе за повишаване на здравния и
социалния статус на ромите в общината чрез разширяване на обхвата и
капацитета на съществуващите услуги, така че те да достигнат до наймаргинализираните ромски семейства, както и чрез апробиранетно на мултисекторни услуги. Неделима част от подхода на проекта в това направление
ще бъде и подкрепата за провеждането на периодични здравни кампании и
прегледи в ромска общност, както и на общностен мониторинг на
предоставените здравни, социални и образователни услуги.
Дейностите по ОПНОИР компонента са концентрирани в предучилищна
възраст и прехода между детска градина и училище, като обезпечават пълен
обхват, повишаване на качеството и училищната готовност, запазване на
културната дентичност чрез въвеждане на интеркултурни елементи в учебновъзпитателния процес. В компонента са предвидени и дейности с родители,
които възпрепятстват децата си от редовно посещение на детска градина и
дейности с родители от млцинствата и мнозинството за превенция на
образователната сегрегация

This project proposal aims to increase the employment levels, the educational, health
07.03.2019/31.12.2020
and social status of the most deprived citizens of the municipality as well as the access
to education by means of an integrated approach, accompanied by activities for
activation and development of the Roma community as well and to create a favorable
social environment for the implementation of the integration policy. Thus, the activities
under three of the HRD OP and SESG OP axes will be implemented in the same
settlements and neighborhoods, covering the same citizens in need.
In particular, we envisage increasing employment levels in the Roma community
through community-based work on field to mobilize long-term unemployed and inactive
people; qualification according to the stated needs of the employing partners; subsidized
employment to acquire the necessary work habits, work discipline and practical skills.
The project will contribute to raising the health and social status of Roma in the
municipality by expanding the scope and capacity of existing services so that they could
reach the most marginalized Roma families as well as through multi-sector services. An
integral part of the project's approach in this area will be the support for periodic health
campaigns and surveys in the Roma community, as well as community monitoring of the
provided health, social and educational services.
The activities included in the SESG OP component are concentrated at pre-school age
and the transition between kindergarten and school, ensuring full coverage, quality and
school readiness, preserving cultural dignity by introducing intercultural elements into the
educational process. The component also includes activities with parents that prevent
their children from attending a regular kindergarten and activities with parents from
tinkling and the majority to prevent educational segregation

380889.67

100.00% Община Шабла
Municipality Shabla
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Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Настоящото проектно предложение цели да допринесе за подобряване на
социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, вкл.
ромите на територията на община Борован. Община Борован и партньорите
– 2 детски градини, 3 основни училища и 3 НПО предоставят цялостен
социален пакет на 700 уязвими жители на общината, атакуващ
едновременно комплексните проблеми, пред които са изправени.
Интервенциите са насочени към подобряване на достъпа до заетост,
образование, социални и здрави услуги, развитие на местната общност и
преодоляване на негативни стереотипи. Предвидени са дейности за
повишаване на професионалната квалификация и заетостта. Включена е
целенасочена подкрепа за децата и учениците за задържане и повишаване
на образователните им резултати чрез допълнително обучение по български
език, подобряване на образователната интеркултурна среда, участие в
клубове за развитие на индивидуалния им потенциал и таланти,
психологическа подкрепа, работа с родителите. Подобряването на достъпа
до и предоставянето на качествени социални и здравни услуги ще се
извърши чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съгласно
специфичните нужди на ползвателите, индивидуални консултации, прегледи
и социално-здравна медиация, повишаване на информираността относно
социалните и здравните права и здравната култура. Активирането на
ромската общност и създаването на траен модел на сътрудничество на
местно ниво с участието на всички заинтересовани страни ще се постигне
чрез функционирането на Общностен център. Всички предвидените
съвместни дейности ще подпомогнат преодоляването на негативни
стереотипи в местната общност и насърчат толератност.Предвидените
дейности са в съответствие с идентифцираните потребности на ромското
население на територията на община Борован. Те са в съответствие с
Общинската стратегия за интегриране на ромите 2016-2020 г., Планa за
действие 2017-2020 г., Концепцията на община Борован, съотносимите
приоритети на ОП РЧР и ОП НОИР.
Настоящият проект ще се реализира на база разрешаване на комплексни
"Нови
проблеми на ромското население от Община Завет и се предлагат
възможности и
нови хоризонти интегрирани решения, чрез съчетаване на дейности за осигуряване на
достъп до заетост, образование и социални и здравни услуги. Предвидено е
за уязвимите
психологическо подпомагане и консултиране на целевата група. Ще бъде
граждани на
предоставена информация и знания по професиите, изискванията и
Община Завет" тенденциите на пазара на труда.Друга основна дейност е организиране и
New opportunities провеждане на тренинг-обучения, фокусирани върху развитието на
and new horizons социалните компетенции, с цел да се мотивира амбицията за независимост,
for the vulnerable себеутвърждаване, себеизява, и личностно израстване на най-уязвимата
citizens of Zavet част от обществото, а именно от ромската общност. Проектът ще спомогне
за подобряване достъпа до заетост, чрез осигуряване на субсидирана
Municipality
заетост на 10 работници от партньора по проекта „РАЛОМЕКС”и на други 15
безработни лица от общината на територията на селата Брестовене,
Острово, Сушево и Веселец. Предвидено е подпомагане на деца и ученици
от етническите малцинства на територията на Община Завет в сферата на
образованието, както и работа с родителите им за повишаване на интереса
към образованието - семейна подкрепа на децата им в училище и извън
училище за постигане на по-добри резултати. С помощта на партньора по
проекта "Асоциация Интегро" ще реализират иновативни образователни
модели, които ще са в подкрепа на формалното образование на децата в
детските градини. По-специфичната цел на някои от дейностите е
подобряване на родителските умения на ромските майки в областта на
ранното детско развитие. Също така ще се осъществяват превантивни
дейности срещу отпадане от образователната система. Осъществяването на
интеграционните дейности по проекта съвместно с партньорските
организации ще доведе до положителен ефект върху етническите
малцинства и върху маргинализираните групи на територията на община

„ Аз, ти, тя и той,
заедно за
социална
интеграция в
община Борован”
"I, you, she and
he, together for
social integration
in Borovan
municipality"

Резюме на английски език
(Operation summary EN)
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This project proposal aims to contribute to improving the socio-economic integration of
11.03.2019/31.12.2020
marginalized communities, Roma in the municipality of Borovan. The municipality of
Borovan and its partners - 2 kindergartens, 3 primary schools and 3 NGOs provide a
comprehensive social package to 700 vulnerable inhabitants of the municipality,
challenging the complex problems they face. The interventions are aimed at improving
access to employment, education, social and health services, developing the local
community and overcoming negative stereotypes. Activities to increase professional
qualification and employment are envisaged. There are included targeted support for
children and pupils to retain at kindergartens and schools and improve their educational
outcomes through additional Bulgarian language training, improving the intercultural
educational environment, participating in clubs to develop their individual potential and
talents, psychological support, working with parents. Improving access to and delivery of
quality social and health services will be done through the provision of integrated crosssectoral services tailored to the specific needs of users, individual consultations, health
examinations and socio-health mediation, raising awareness of social and health rights
and health culture. The activation of the Roma community and the creation of a durable
model of cooperation at local level with the participation of all stakeholders will be
achieved through the functioning of a Community Center. All planned joint actions will
help overcome negative stereotypes in the local community and promote tolerance. The
envisaged activities are in line with the identified needs of the Roma population in
Borovan Municipality. They are in line with the Municipal Strategy for Equal Integration of
the Roma 2016-2020 and the Action Plan 2017-2020 as well as the Borovan
Municipality concept. They correspond to the relevant investment priorities of the OP
HRD and OP SES

878132.30

100.00% Община Борован
България/
Municipality Borovan Bulgaria
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Тhe present project will be implemented on the basis of solving complex problems of the 12.03.2019/31.12.2020
Roma population from Zavet Municipality and integrated solutions will be offered by
combining activities to ensure access to employment, education and social and health
services. T Along with the implementation of integrated measures and the
implementation of an integrated approach, the project envisages applying an individual
approach that takes into account the individual needs of individuals and groups at risk
from the Roma community.Psychological support, counseling of the target group are
foreseen. Information and knowledge on occupations, requirements and trends in the
labor market will be provided. The project will help to improve access to employment by
providing subsidized employment to 10 workers from the RALOMEX project partner and
15 other unemployed people from the municipality on the territory of the municipalities of
the villages of Brestovene, Ostrovo, Sushevo and Veselets. Support is provided to
children and students from the ethnic minorities on the territory of the Municipality of
Zavet in the field of education as well as work with their parents to increase the interest
in education - family support of their children at school and out of school to achieve
better results . With the help of the partner of the Integro Association, innovative
educational models will be developed to support formal education for children in
kindergartens. The more specific objective of some of the activities is to improve the
parenting skills of Roma mothers in the field of early childhood development, as well as
improving learning in a family environment.

874712.13

100.00% ОБЩИНА ЗАВЕТ
Municipality Zavet
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Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Проектното предложение „Заедно за по- добър живот“ представлява редица
от мерки, които ще допринесат за подобряване на достъпа до заетост,
образование, обучение, социални и здравни услуги за социално изключени
лица, живеещи в тежки социално-икономически условия в Община Видин.
Бенефициент е Община Видин с партньори:Сдружение „Развитие на
личността и човешките общности“; „Хена“ ООД ; СУ „Св. св. Кирил и
Методий“ ;ДГ „Русалка“.
Проектът се изпълнява за период от 24 месеца, като общият бюджет е 842
518.06 лв.
В проекта са предвидени за изпълнение 8 дейности:
Дейност (Д) 1 - „Подобряване достъпа до заетост”, включва мерки за
професионално информиране, консултиране и психологическа подкрепа;
мотивиране за активно поведение на пазара на труда, включване в заетост и
в програми за стажуване и чиракуване,
Д2 - „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”, обхващащи
повишаване на здравната култура , работа със здравни медиатори и
провеждане на кампании за подобряване на здравните и социални умения и
познания на лицата от целевата група,
Д3 - „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи”, която вкл. провеждане на информационни кампании и
фестивал на общностите,
Д4. Работа с родители без разлика от етническия им произход за
разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на
различието
Д5. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от
етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила
Д6. Подобряване на образователната среда в детски градини и училища,
извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и
ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна
закрила;
Д7. Допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. за
децата и учениците, търсещи или получили международна закрила), за които
българският език не е майчин.
Д8. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
Дейностите, заложени в настоящото проектно предложение, ще бъдат
Социалнонасочени към превенция и предотвратяване на причините, които пораждат
икономическа
бедност и социално изключване с оглед на тяхното трайно преодоляване.
интеграция и
Предвидените за изпълнение по ОПРЧР дейности са насочени към лица от
подобряване на
уязвимите групи, с фокус върху ромите и целят подобряване достъпа до
достъпа до
заетост, социални и здравни услуги. Освен това ще бъдат реализирани
образование на мерки от хоризонтален характер, благодарение на които ще се създадат
лица от уязвими условия за преодоляване на негативните стереотипи, недопускане на
групи в Община неравно третиране и подкрепа за реализация на основните икономически,
социални и културни права.
Самуил
С интервенциите по ОПНОИР се очаква да бъде увеличен броят на
Socio-economic
интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото
integration and
време да им бъде осигурена среда, ориентирана към съхраняване на
improving the
културната им идентичност.
access to
Дейностите, включени в проектното предложение са подчинени на визия за
education of
създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво с участието на
persons from
община Самуил, Общинско предприятие "Самуил - 2011", Сдружение
vulnerable groups "Център на НПО в Разград", ДГ "Кокиче" - с. Самуил, ДГ "Радост" - с.
in Municipality of Владимировци, ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Желязковец, ОУ "Св. Паисий
Хилендарски" - с. Хърсово, ОУ "Христо Ботев"- с. Владимировци, СУ "Св. Св.
Samuil
Кирил и Методий" - с. Самуил и асоциираните партньори Агенция по
заетостта, Агенция за социално подпомагане, Министерство на
образованието и науката и Регионална здравна инспекция (Разград).

"Заедно за подобър живот"
United for a better
life
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The project proposal "Together for a Better Life" is a series of measures that will
03.06.2019/31.12.2020
contribute to improving access to employment, education, training, social and health
services for socially excluded persons living in severe socio-economic conditions in Vidin
Municipality. Leading partner of the project is Vidin Municipality and associated partners
are Association "Development of Personality and Human Communities"; Henna Ltd; SU
"Kiril and Metodi ","DG Rusalka "The project is implemented for a period of 24 months
with the total budget of 821 500lv.
The project envisages 8 activities:
Action (D) 1 - "Improving access to employment", includes measures for professional
information, counseling and psychological support; motivation for active behavior in the
labor market, inclusion in employment and in apprenticeship programs,
D2 - "Improving access to social and health services", enhancing health culture, working
with health mediators and conducting campaigns to improve the health and social skills
and knowledge of the target group,
D3 - "Developing Local Communities and Overcoming Negative Stereotypes", which
incl. conducting information campaigns and community festivals,
D4. Working with parents, regardless of their ethnic origins, to explain the benefits of
educational integration and acceptance of difference
D5. Career counseling and vocational guidance for ethnic minority students seeking or
receiving international protection
D6. Improvement of the educational environment in kindergartens and schools outside
the Roma neighborhoods in cities where integrated children and students from ethnic
minorities are trained and seeking or receiving international protection;
D7. Additional Bulgarian language education for children and pupils (including children
and students seeking or receiving international protection) for which Bulgarian is not a
native language.
D8. Overcoming negative public attitudes based on ethnic origin and cultural identity.

The activities of current project proposal will be directed toward prevention and
overcome the reasons, which lead to poverty and social exclusion with perspective for
sustainable solution.
The planned activities under Operational Programme "Human resources development"
are targeting vulnerable groups, with a focus on Roma, and aim improving access to
employment, social and health services. In addition, horizontal measures will be
implemented to create the conditions for overcoming negative stereotypes, avoiding
unequal treatment and supporting the realization of basic economic, social and cultural
rights.
Through the interventions under Operational Programme "Science and Education for
Smart Growth" we expect to increase the number of integrated students for whom
Bulgarian is not mother tongue and at the same time to provide them an environment,
oriented towards the preservation of their cultural identity.
The activities, included in the project proposal, are subject to a vision for establishing a
sustainable model of cooperation at local level with the participation of Samuil
Municipality, Municipal enterprise "Samuil - 2011", Association "The NGOs Centre in
Razgrad", kindergarten "Kokiche" ( in village of Samuil), kindergarten "Radost" (in
village of Vladimirovtsi), Primary school "Sv. Kliment Ohridski" (in village of
Zhelyazkovets), Primary school "Sv. Paisii Hilendarski" (in village of Harsovo), Primary
school "Hristo Botev" (in village of Vladimirovtsi), Secondary school "Sv. Sv. Kiril i
Metodii" (in village of Samuil) and the associated partners The National Employment
Agency (its local branch), Agency for Social Assistance (its local branch), Ministry of
Education and Science (its local branch) and The Regional Health Inspection of
Razgrad.

01.03.2019/01.07.2020
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842518.06

100.00% ОБЩИНА ВИДИН
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MUNICIPALITY
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ОБЩИНА
ВЪЛЧИ ДОЛ
Municipality
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Реализация чрез
интеграция в
Община Вълчи
дол
Implementation
through
Integration in
Valchi Dol
Municipality
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#

Списък на сключените договори

Община
Дряново
Dryanovo
Municipality

Заедно в
различието
Different together

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Проект " Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол" ще позволи по
взаимодопълващ се начин да бъдат използвани възможностите на двете
оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020 г. Мобилизирането на ресурс от различни
източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за
търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на
икономически и социални проблеми. Реализирането на проекта предлага
задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на
дейностите, включени в проектно предложение, те са подчинени на една
цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно
ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори,
работещи в тази област на местно ниво. Проектът предлага дейности с
включени съществуващи услуги и структури, с цел осигуряване устойчивост
на мерките.Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател
(представител на целевите групи) като е заложено работа с един ползвател
в няколко направления едновременно (трудова заетост, социални услуги,
образование и др.). Проектът ще допринесе за постигане на трайна
интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството
им на живот, като за постигане на целта е приложен интегриран
подход.Изключително важно за лицата - безработните и хората в
неравностойно социално положение и учащи от целевата група е да
осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се
обучават, за да си осигурят работно място и да могат да организират своя
собствен живот самостоятелно, както и да помогнат на своите деца и близки
да се интегрират взаимно в Общността. Стъпка в правилната посока, която е
предмет на настоящия проект е интегрирането им в Общността. Това
несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо
самочувствие и реален шанс за включване в житейския процес и
реализациятапроектно
им в обществото.
Настоящото
предложение на Община Дряново е насочено към
уязвими и малцинствени групи. Предвидените дейности ще подпомогнат
децата и учениците с допълнително обучение по български език, за които
българският език не е майчин. Предвидени са допълнителни занимания със
застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства.
Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната
идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните
връстници, в интеграционна мултикултурна среда. Създаване на клубове по
интереси в областта на културата, фолклора и традициите на различните
етноси, танцови формации и изкуства. Ограмотяване на възрастни роми.
Съдействие за предоставяне на продължаващо професионално обучение за
лица, навършили 16 г. Въвеждане на форми на взаимодействие и дейности в
училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната
интеграция на ромските деца. Насърчаване участието на родителите в
образователния процес. Преодоляване на негативни обществени нагласи
основани на етнически произход и културна идентичност, чрез провеждане
на семинар и спортни мероприятия.
Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Голяма част
от ромите са здравно неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни
права, които ги лишава от профилактични прегледи, ранно диагностициране
и превенция на заболявания и с годините води до влошаване на
здравословното им състояние. С оглед преодоляване на проблемите в
проекта са заложени дейности за организиране на консултации по въпросите
на сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране, начините
за предпазване от сексуално предавани инфекции с подрастващи и млади
хора и с техните родители. Обзавеждане и оборудване на медицински
кабинети, с цел провеждане на профилактични прегледи по социално
значими заболявания. Провеждане на разяснителни кампании за значението
на профилактичните прегледи сред ромското население.

Резюме на английски език
(Operation summary EN)
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The project will allow in a complementary way the possibilities of the two Operational
01.03.2019/01.10.2020
Programs - Human Resources Development Operational Program 2014-2020 and the
"Intelligent Growth Science and Education" Operational Program 2014-2020 The
mobilization of resources from different sources in fulfillment of priorities, important for
the municipality, is a tool for finding solutions to the problems in the municipality for
solving economic and social problems. The implementation of the project offers a
thorough and consistent approach. In view of the integrated nature of the activities
included in a project proposal, they are subject to a holistic vision of establishing a
durable cooperation model at the local level, involving all institutions, partners and
associated partners working in this area locally. The project proposes activities with
included existing services and structures in order to ensure the sustainability of the
measures. The integrated measures are reduced to the user level (representative of the
target groups) by working with one user in several directions simultaneously
(employment, social services, education and etc.). The project will contribute to
achieving lasting integration for the most marginalized communities and improving their
quality of life, with an integrated approach being applied to achieve the goal. It is crucial
for people - the unemployed and the disadvantaged and the target group to understand
and accept the need to change their lives: to train themselves to secure a job and to
organize their own lives independently, and to help their children and relatives integrate
each other in General axis. A step in the right direction, which is the subject of this
project, is their integration into the Community. This is undoubtedly a major incentive for
the development of initiative, for greater self-esteem and a real chance to be involved in
the life process and their realization in society.

874 712.13

100.00% ОБЩИНА ВЪЛЧИ
ДОЛ
Municipality Valchi
dol

България/
Bulgaria

110

1.3.2019

The current project proposal of Dryanovo municipality is aimed at vulnerable and
21.03.2019/31.12.2020
minority groups. The envisaged activities will help children and pupils with additional
Bulgarian language training for which the Bulgarian language is not mother tongue.
Additional activities are planned for school dropouts from ethnic minority
groups.Activities aimed at preserving and developing the cultural identity of children and
students from ethnic minorities and their peers in an integration multicultural
environment. Establishment of clubs of interest in culture, folklore and traditions of
different ethnic groups, dance formations and arts. Literacy of adult Roma.Assistance for
the provision of continuing vocational training for persons over the age of 16 Introducing
forms of interaction and activities in schools to build positive attitudes towards the
educational integration of Roma children.
Encouraging parents to participate in the education process. Overcoming negative public
attitudes based on ethnicity and cultural identity by conducting a seminar and sporting
events.
Health care in the Roma community is a complex problem. A large part of the Roma
have no insurance or with disconnected health insurance rights, which deprives them of
preventive examinations, early diagnosis and disease prevention, whitch leads ot bad
health status, over the years. In order to overcome the problems in the project, there are
activities to organize counseling on sexual and reproductive health, family planning,
ways to prevent sexually transmitted infections with adolescents and young people and
their parents. Furnishing and equipment of medical offices for the purpose of conducting
prophylactic examinations of socially significant diseases. Conducting awareness
campaigns on the importance of preventive examinations among the Roma population.

617489.00

100.00% Община Дряново
Dryanovo
Municipality

България/
Bulgaria

110

21.3.2019
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