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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.011
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, ПОДМЯРКА 1 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“
Наименовани
Наименование
е на
на операцията
бенефициента
(Operation
(Beneficiary
name)
name)
Община
Кърджали

Процедура
BG05M2OP0013.011 "МИГ
Стамболово –
Кърджали 54,
Подмярка 1
„Подкрепа за
предучилищно
възпитание и
подготовка на
деца в
неравностойно
положение“ в
изпълнение на
подхода "Водено
от общностите
местно
развитие" по ОП
НОИР

Кратко описание на проекта (Operation summary)

Проектът "Заедно - за щастливо детство" се фокусира върху работа
със специфична целева група, включваща деца и родители от
етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени
групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена
поради социална и психологическа изолация.
Основна цел на проекта е създаване на условия за социално
включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване
на достъпа им до качествено образование. Специфичните цели на
проекта са: повишаване на качеството на образованието в пет
детски градини в малки населени места, намиращи се на територита
на МИГ "Стамболово -Кърджали 54" и чрез подобряване на достъпа
до предучилищното образование в малките населени места да се
намали броя на необхванатите и на отпадащите от предучилищно
образование деца. Целева група на проекта 130 деца, които се
обучават в петте детски градини -партньори и 260 родители.
Концепцията на проекта включва организирането и провеждането
на дейности, насочени към овладяването на българския език и
развитие на социалните и комуниационните умения както на
децата, така и на техните родители. В резултат от изпълнението на
проекта децата от целевата група ще подобрят езиковите си умения,
ще усвоят и ще могат да прилагат нови комуникативни и социални
умения, които ще им помогнат да се интегрират пълноценно в
следващите образователни степени и да се имат по-добра социална
и личностна реализация. Родителите от своя страна ще се включат
по-активно във възпитателния процес и да оказват
подкрепа в развитието на децата им.
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проекта
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286 410,45 лв.

85%
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Република
България
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110 "Социалноикономическа
интеграция на
маргинализира
ни общности
като ромите"
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