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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ-ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИТЕ РАЙОНИ
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Първо основно
училище "Иван
Вазов"
Свиленград

BG05M2OP0013.006-0002 "Равен
шанс за всички"

Проектът „Равен шанс за всички“ създава партньорство между ОУ „Иван Вазов“-Свиленград и ОУ „Христо Ботев“-село Левка. Проектът е
фокусиран върху учениците от маргинализираните общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и
творческа реализация. Той е насочен към създаването на извънкласни клубове по интереси и ще допрeнесe за взаимното опознаване на
учениците в това число и от маргинализираните групи за възпитаването им в дух на толерантност и за съхраняване и развиване на
културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда. Проектът „Равен шанс за всички“ обхваща широк диапазон от
дейности, пречупен през възрастовите особености и интересите на целевата група. Целта е интеграция на учениците от
маргинализираните групи чрез осъществяване на разнообразни дейности. Целевата група са около 559 ученици, от които минимум 109
са представители на маргинализирани групи. Освен клубовете по интереси ще се проведат и образователно тренировъчни лагери по
интереси. Учениците ще се включат и в честването на празници и празнични събития от културния календар на училището. В ОУ "Иван
Вазов" ще се създадат: клуб по приложни изкуства „Млад природолюбител" и клуб по родолюбие. В ОУ "Христо Ботев" ще се създадат:
клуб „Аз обичам да чета“, клуб „Млад биолог“, клуб „Спорт и здраве“ и клуб по народни танци. Учениците и от двете училища ще честват
празници от културния календар и ще участват в образователно тренировъчни лагери по интереси.
Проектът ще се осъществи за период от 24 месеца от Първо основно училище "Иван Вазов" в партньорство с Основно училище „Христо
Ботев“.

18.05.2020 г.

18.05.2022 г.

Община
Свиленград

BG05M2OP0013.006-0003 "Заедно
учим и творим"

Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на деца в предучилищна възраст от
18.05.2020 г.
маргинализирани групи включително роми. Основната цел на проекта е да подпомогне децата от маргинализираните групи да се
изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. Това ще бъде постигнато чрез:
-повишаване на качеството на образованието в детските градини, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел тяхната
образователна интеграция;
-взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
-създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и от маргинализирани групи.
По проекта се предвижда провеждане на празници свързани с българския език, организиране на общ концерт и изложба. Съхраняване и
развиване на културната идентичност, чрез провеждането на извънкласни занимания, създаване на футболна група и група по танци.
Организиране и провеждане на образователни лагери, целящи осмисляне на свободното време на децата през ваканциите в среда,
подпомагаща преодоляване на негативните обществени нагласи.
В Целевата група са включени около 500 деца и младежи от общината, от които 72 деца от маргинализирани групи, включително роми. В
резултат на изпълнението на проекта ще бъдат създадени условия за успешна образователна интеграция на деца от различни етноси в
община Свиленград чрез взаимно опознаване, подобряване на достъпа до качествено образование и засилване на мотивацията за
участие в образователния процес.
Проектът ще се осъществи за период от 36 месеца от Община Свиленград в партньорство със Сдружение "Футболен клуб ,,Евророма'',
Сдружение ,,Спортен клуб Изида - Свиленград'' и Сдружение "Футболен клуб ,,Свиленград 1921''.

18.05.2023 г.
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196 139,22 лв.
85%
Община
Република
Свиленград България

275 861,34 лв.
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110 "Социалноикономическа
интеграция на
маргинализирани
общности като
ромите"

18.05.2020 г.

110 "Социалноикономическа
интеграция на
маргинализирани
общности като
ромите"

18.05.2020 г.

