Име на проекта

ПОМОЩНО
УЧИЛИЩЕИНТЕРНАТ
„СТЕФАН
ВАСИЛЕВ“ –
СВИЛЕНГРАД

1. Общинска администрация –
гр. Свиленград;
2. Тракийски университет –
Департамент за информация и
повишаване на квалификацията
на учителите – гр. Стара Загора;
3. Сдружение „Български червен
кръст“ – областен съвет на БЧК –
гр. Хасково

Детски
терапевтичен
център „Къщата
на децата“

ПРОГИМНАЗИЯ
„АКАД. ДАКИ
ЙОРДАНОВ“ – ГР.
ОМУРТАГ

1. Второ начално училище
Цветно училище
„Васил Левски“ – гр. Омуртаг;
2. Първо начално училище
„Христо Смирненски“ – гр.
Омуртаг;
3. Основно училище „Георги
Бенковски“ – с. Беломорци;
4. Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.
Велико Търново

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

24 месеца Продължителност

Име на кандидата

16 месеца

BG051PO001-4.1.04-0003 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0009

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0009-C0001

BG051PO001-4.1.04-0003-C0001-C0001 Договор № в ИСУН

Сключени договори по схема
BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

189 145,92

189 145,92

УЛ. „МАКСИМ
ГОРКИ“ № 2А,
ОБЛАСТ
ХАСКОВО,
ОБЩИНА
СВИЛЕНГРАД,
6500
СВИЛЕНГРАД

Област
Хасково,
община
Свиленград
, град
Свиленград

1. Сформиране и работа на екип за ръководство,
контрол и координиране на проекта;
2. Провеждане на процедури за оборудване, доставка
на дидактически материали, консумативи и други
материални запаси и специализиран образователен
софтуер за деца със СОП;
3. Сформиране на мултидисциплинарен екип за работа
по проекта;
4. Терапевтично-педагогически и психо-социални
терапии с децата от целевата група;
5. Създаване на социални контакти на децата, извън
тяхната общност;
6. Обучение на учители;
7. Осигуряване на информираност и публичност

Брой деца и ученици със
СОП - 94;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 16;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

137 843,42

137 843,42

УЛ. „ПИРИН“ град
№ 12, ОБЛАСТ Омуртаг, с.
ТЪРГОВИЩЕ, Беломорци
ОБЩИНА
ОМУРТАГ,
7900 ОМУРТАГ

1. Организиране и провеждане на иформационна
кампания с ученици, родители и учители за
специфичните особености на децата със СОП;
2. Обучение на педагози за работа с деца и ученици
със специални образователни потребности;
3. Естетизиране и оборудване с дидактични материали
и образователни игри на функциониращите кабинети
за ресурсно подпомагане в сградите на училищата,
участници в проекта;
4. Създаване на терапевтичен кабинет за изследване и
диагностика;
5. Сформиране на групи и провеждане на занятия;
6. Организиране на „Цветна ваканция” за децата и
учениците със СОП;
7. Организиране и провеждане на Празник на Цветното
училище в Прогимназия - Омуртаг;
8. Систематизиране на добри практики, иновации и
издаване на сборник;
9. Информиране и публичност по проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 39;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 28;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 4

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Югозападен университет
Еднакви и
ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА ГРАДИНА „Неофит Рилски“ – Благоевград, различни – ние
Център за продължаващо
всички сме деца
№ 2 „ЗВЪНЧЕ“
обучение към Факултета по
педагогика

ПРОФЕСИОНАЛН Софийски университет „Св.
А ГИМНАЗИЯ ПО Климент Охридски“ – гр. София
ТУРИЗЪМ „ПРОФ.
Д-Р АСЕН
ЗЛАТАРОВ“ –
БУРГАС

2012

Учим и работим
в полза на
професионалнот
о обучение и
развитие на
учениците със
СОП

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

12 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

24 месеца

BG051PO001-4.1.04-0010 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0013

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0010-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0013-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

77 524,61

77 524,61

УЛ. „ЦАР
град Петрич
БОРИС ІІІ“ №
37, ОБЛ.
БЛАГОЕВГРАД
, ОБЩИНА
ПЕТРИЧ, 2850
ПЕТРИЧ

1. Обучение и подготовка на учители и на специалисти
с педагогически функции в детските градини за
оценяване на образователните потребности и за
работа с деца със СОП.
2. Осигуряване на специални учебно-технически
средства, апаратура и дидактически материали за
обучението на деца със СОП.
3. Дейности, насочени към подпомагане
социализацията и интеграцията на децата със СОП.
4. Осигуряване на информираност и публичност по
проекта.

Брой деца и ученици със
СОП - 24;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 8;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

95 431,10

95 431,10

БУЛ. „СТЕФАН град Бургас
СТАМБОЛОВ“
№ 53, ОБЛАСТ
БУРГАС,
ОБЩИНА
БУРГАС, 8000
БУРГАС

1. Обучение на преподаватели;
2. Изработване на софтуерен продукт – учебни
помагала по специални предмети;
3. Оборудване на кабинет и осигуряване на адаптирани
учебни помагала, свързани с професионалното
обучение;
4. Осигуряване на информираност и публичност по
проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 13;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 30;
Брой образователни
софтуерни продукти - 2;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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СДРУЖЕНИЕ
„МЛАДЕЖКИ
ФОРУМ 2001РАЗГРАД“

2012

Средно общообразователно
училище „Христо Ботев“ – гр.
Разград

Име на проекта

Усмивки за
всички деца:
подкрепа за
децата със
специални
образователни
потребности от
област Разград

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

278 625,69

278 625,69

Официален
адрес на
кандидата

УЛ. „ДОНЧО
СУМПАРОВ“
№ 49, ВХ. Г,
АП. 15,
ОБЛАСТ
РАЗГРАД,
ОБЩИНА
РАЗГРАД, 7200
РАЗГРАД

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

24 месеца Продължителност

BG051PO001-4.1.04-0018 № проект в ИСУН

Компонент
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0018-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

област
Разград,
общини
Разград,
Кубрат,
Завет,
Исперих,
Самуил,
Лозница и
Цар Калоян

Основни дейности/Резюме

1. Програма за обучение и подготовка на учители и на
специалисти с педагогически функции в детските
градини и училищата за оценяване на образователните
потребности и за работа с деца и ученици със СОП;
2. Програма за обучение на координатори на екипи и
координатори на индивидуалните програми във всички
детски градини и училища;
3. Разработване на Наръчник за учители и
специалисти, работещи с деца и ученици със СОП;
4. Разработване на Помагало за обучението на деца и
ученици със СОП;
5. Осигуряване на специални учебно-технически
средства, апаратура, дидактически материали за
обучението на деца и ученици със СОП;
6. Дейности за приемане на различието в детските
градини и училищата;
7. Научнопрактическа конференция за работа с деца и
ученици със СОП;
8. Дейности за осигуряване на информираност и
публичност по проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за
изпълнение

Брой деца и ученици със
СОП - 500;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 135;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 54

3

1. Шуменски университет
Ела в моя свят
„Епископ Константин
Преславски“ – гр. Шумен;
2. Основно училище „Христо
Смирненски“ – гр. Добрич;
3. Целодневна детска градина №
27 „Славейче“ – гр. Добрич

ОБЩИНА КРИЧИМ 1. Средно общообразователно
училище „Петко Рачов
Славейков“ – гр. Кричим;
2. Начално училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – гр. Кричим;
3. Начално училище „Васил
Левски“ – гр. Кричим;
4. Общинско детско заведение
„Незабравка“ – гр. Кричим;
5. Общинско детско заведение
„Ралица“ – гр. Кричим

2012

Специални в
образователнит
е потребности,
еднакви в
обществото

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

12 месеца Продължителност

ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
„СТЕФАН
КАРАДЖА“ – ГР.
ДОБРИЧ

Име на партньора/ите

12 месеца

BG051PO001-4.1.04-0019 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0021

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0019-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0021-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

120 291,54

120 291,54

УЛ.
област
„НЕЗАВИСИМ Добрич
ОСТ“ № 34,
ОБЛАСТ
ДОБРИЧ,
ОБЩИНА
ДОБРИЧ, 9300
ДОБРИЧ

1. Проучване на нуждите от обучение на педагози,
работещи с деца и ученици със СОП, и на родители от
регион Добрич и дефиниране на целева група;
2. Създаване и оборудване на специализиран кабинет
и зала за обучения в сградата на училището;
3. Обучение и квалификация на учители за работа с
деца и ученици със СОП и оценяване на
образователните им потребности;
4. Обучителни семинари за учители и родители на деца
и ученици със СОП;
5. Училище за родители, организирано и водено от
експерти от Ресурсен център – Добрич;
6. Допълнителни занимания в създадения
специализиран кабинет за интегрирано обучение на
деца и ученици със СОП от специалисти
(рехабилитатор, логопед, психолог);
7. Арт терапия;
8. Организиране на извънкласни дейности,
подпомагащи социализацията и интегрирането на деца
и ученици със СОП;
9. Групови занимания с деца и ученици за приемане на
различието;
10. Разработване и отпечатване на помагало за
учители и родители за работа с деца и ученици със
СОП

Брой деца и ученици със
СОП - 50;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 40;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 3

91 580,67

91 580,67

ПЛ.
община
„ОБЕДИНЕНИ Кричим
Е“ № 3,
ОБЛАСТ
ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА
КРИЧИМ, 4220
КРИЧИМ

1. Подобряване на вътрешната училищна среда, чрез
закупуване на учебно-техническа апаратура,
специфични дидактически материали за децата със
СОП, учебни помагала, софтуер и пособия;
2. Обучение на учители, чрез провеждане на тренинг –
семинари за работа с деца със СОП;
3. Организиране на срещи, беседи и др. мероприятия с
родителите на децата със СОП;
4. Включване на децата със СОП в извънкласните
форми на обучение и клубовете в детските градини и
училищата;
5. Работа с всички деца и ученици за двустранно
приемане на различията помежду им, толерантност и
взаимоуважение;
6. Дейности по информираност и публичност на
проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 10;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 92;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 5

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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2012

Териториален
обхват

24 месеца Продължителност

Официален
адрес на
кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

364 366,84

364 366,84

БУЛ. „РОЗОВА Община
ДОЛИНА“ № 6 Казанлък
ОБЛАСТ
СТАРА
ЗАГОРА,
ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК
6100
КАЗАНЛЪК

1. Управление на проекта;
2. Изграждане на мрежа от екипи за СОП към училища
и детски градини в община Казанлък;
3. Избор на изпълнители;
4. Създаване на кабинет за работа с деца със СОП и
специализирана библиотека;
5. Обучения на координатори и членове на екипи от
мрежата за СОП;
6. Социализация и интеграция в извънкласни форми;
7. Работа с децата за приемане на различието;
8. Промяна на обществените нагласи към
интегрираното обучение;
9. Национална конференция на тема „От интегрирано
към включващо обучение”;
10. Публичност на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 75;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 60;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

18 месеца

ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО
НИКИФОРОВ“ –
ЛОВЕЧ

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

183 046,60

183 046,60

УЛ. „ДОБРИ
ВОЙНИКОВ“
№ 5, ЕТ. 2, АП.
4, ОБЛАСТ
ВАРНА
ОБЩИНА
ВАРНА, 9000
ВАРНА

1. Разработване на програми, методическо
ръководство и пособия за интегрирано, интерактивно
обучение за учители и специалисти, работещи с
ученици със СОП;
2. Тренинг с учители и специалисти с педагогически
функции в училищата за интегрирано обучение на
ученици със СОП;
3. Осигуряване на специални учебно-технически
средства, транспорт, дидактически материали за
обучението на ученици със СОП;
4. Интегрирано, интерактивно обучение на ученици със
СОП в извънкласни дейности;
5. Участие на ученици със СОП в обществени и
културни прояви в общността;
6. Мобилен център за консултиране и подкрепа на
учители и родители на деца със СОП;
7. Информиране и публичност на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 61;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 15;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 3

28 месеца

Тракийски университет ДИПКУ – Наниз от
гр. Стара Загора – Департамент вълшебства
за информация и повишаване
квалификацията на учителите

BG051PO001-4.1.04-0035

„Подавам ти
ръка“ –
интерактивен
модел за
интрегрирано и
включващо
обучение на
ученици със
специални
образователни
потребности

СДРУЖЕНИЕ
„ЦЕНТЪР ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛТУРА И
ЕКОЛОГИЯ 21“

BG051PO001-4.1.04-0039

1. Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ – гр. София –
чрез Факултет начална и
предучилищна педагогика –
катедра „Специална педагогика“;
2. Средно специално училище за
деца с увреден слух „Проф. д-р
Ст. Белинов“ – гр. Пловдив;
3. Основно училище „Яне
Сандански“ – гр. Пловдив;
4. Средно общообразователно
училище „Св. Софроний
Врачански“ – гр. Пловдив

Неприложимо

Подпомагане на
образователния
процес на деца
със специални
образователни
потребности в
община
Казанлък

Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0027 № проект в ИСУН

Компонент

Име на проекта

1. Основно училище „Георги
Кирков“ – гр. Казанлък;
2. Сдружение с нестопанска цел
„Бъдеще за децата с
увреждания“

BG051PO001-4.1.04-0035-C0001

Неприложимо

Име на партньора/ите

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

BG051PO001-4.1.04-0039-C0001

BG051PO001-4.1.04-0027-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

74 341,93

74 341,93

УЛ.
град Ловеч
„ТЪРГОВСКА“
№ 80, ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ,
ОБЩИНА
ЛОВЕЧ, 5500
ЛОВЕЧ

1. Създаване на специализирана учебна среда за
работа с ученици със СОП в ОУ „Христо Никифоров”;
2. Създаване на „Кръгове за подкрепа” на ученици със
СОП в ОУ „Христо Никифоров”;
3. Създаване на клубове по интереси (студиа) за
работа с ученици със СОП;
4. Дейности по информация и публичност;
5. Заключителни дейности

Брой деца и ученици със
СОП - 21;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 9;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

Област
Пловдив,
град
Пловдив

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

2012

Име на проекта

1. Софийски университет „Свети В хармония със
Климент Охридски“ – Факултет
себе си и света
начална и предучилищна
педагогика;
2. Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ –
Димитровград;
3. Основно училище „Пейо
Крачолов Яворов“ –
Димитровград;
4. Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Радиево;
5. Основно училище „Васил
Левски“ – с. Ябълково;
6. Основно училище „Димитър
Недялков Матевски“ – гр.
Меричлери;
7. Основно училище „Пенчо
Славейков“ – Димитровград;
8. Основно училище „Алеко
Константинов“ – Димитровград;
9. Средно общообразователно
училище „Любен Каравелов“ –
Димитровград;
10. Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Крепост;
11. Обединено детско заведение
№ 3 – гр. Димитровград;
12. Обединено детско заведение
№ 4 – гр. Димитровград;
13. Целодневна детска градина
№ 1 – филиал 1 – гр.
Димитровград

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

384 098,06

384 098,06

Официален
адрес на
кандидата

БУЛ. „Г. С.
РАКОВСКИ“ №
15
ОБЛАСТ
ХАСКОВО,
ОБЩИНА
ДИМИТРОВГР
АД
6400
ДИМИТРОВГР
АД

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

25 месеца Продължителност

BG051PO001-4.1.04-0041 № проект в ИСУН

Компонент
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0041-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

община
Димитровгр
ад, гр.
Димитровгр
ад, с.
Радиево, с.
Ябълково,
гр.
Меричлери,
с. Крепост

Основни дейности/Резюме

1. Организационно-управленска;
2. Обучение и подготовка на учители и специалисти;
3. Осигуряване на специални учебно-технически
средства и дидактически материали;
4. Арттерапия;
5. Спортни дейности;
6. Клуб „Приятели на Питър Пан”;
7. Моите родители и аз;
8. Терапевтична езда (хипотерапия);
9. Плуване в закрит и открит плувен басейн;
10. Публичност;
11. Одит

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за
изпълнение

Брой деца и ученици със
СОП - 101;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 30;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 13

6

ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ИВАН
ВАЗОВ“ – ГР.
ГОРНА
ОРЯХОВИЦА

1. Тракийски университет,
Департамент за информация и
повишаване квалификацията на
учителите – гр. Стара Загора;
2. Община Горна Оряховица;
3. Сдружение „ОКСАБ – 2006“ –
гр. Горна Оряховица

Мобилен център
за работа с деца
със специални
образователни
потребности

ОБЕДИНЕНО
ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ № 59
„ЕЛХИЦА“ –
СОФИЯ

1. Столична община – район
Младост;
2. Фондация „Социални
общности“

Светът е
еднакъв за
всички деца

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

18 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

24 месеца

BG051PO001-4.1.04-0045 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0053

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0045-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0053-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

168 179,95

168 179,95

УЛ. „ИВАН
Община
ВАЗОВ“ № 40, Горна
ОБЛАСТ
Оряховица
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
ОБЩИНА
ГОРНА
ОРЯХОВИЦА,
5100 ГОРНА
ОРЯХОВИЦА

1. Създаване на обособено пространство - Мобилен
център за работа с деца със СОП;
2. Информационни кампании;
3. Подготовка на кадри за работа в Мобилен център;
4. Изготвяне на специализиран образователен
софтуер;
5. Създаване на клубове по интереси;
6. Създаване на ”Училище за родители”;
7. Провеждане на групи за супервизия;
8. Популяризиране на проекта;
9. Провеждане на международна конференция;

Брой деца и ученици със
СОП - 20;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 60;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

142 126,88

142 126,88

Ж.К.
град София
„МЛАДОСТ 3“, ДО БЛ. 329,
ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД,
ОБЩИНА
СТОЛИЧНА,
1712 СОФИЯ

1. Провеждане на начална среща;
2. Провеждане на обучения за разширяване на
компетенциите;
3. Разработване на интерактивен образователен
софтуер за работа с деца със СОП и
разпространението му;
4. Доставка на материали, консумативи и оборудване;
5. Работа в ОДЗ 59 за приемане на различието;
6. Прилагане на новопридобитите знания и умения в
практиката чрез индивидуална и групова работа с деца
със СОП;
7. Управление и публичност;

Брой деца и ученици със
СОП - 21;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 84;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Няма партньори
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН
ПЕЛИН“ – ГР.
БУРГАС

ОБЩИНА ВАРНА

2012

1. Целодневна детска градина №
17 „Валентина Терешкова“ –
Варна;
2. Целодневна детска градина №
30 „Мечо пух“ – Варна;
3. Целодневна детска градина №
16 „Александър Сергеевич
Пушкин“ – Варна;
4. Целодневна детска градина №
15 „Гълъбче“ – Варна;
5. Обединено детско заведение
№ 12 „Първи юни“ – Варна;
6. Целодневна детска градина №
7 „Изворче“ – Варна

Алтернативно
училище
„Заедно“

Хуманизъм и
прагматизъм в
образованието
на деца и
ученици със
специални
образователни
потребности
(дестинация –
Варна, време –
21 век)

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

25 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

12 месеца

BG051PO001-4.1.04-0054 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0062

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0054-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0062-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

121 962,83

121 962,83

Ж.К. „МЕДЕН
РУДНИК“, ДО
БЛ. 27,
ОБЛАСТ
БУРГАС,
ОБЩИНА
БУРГАС, 8011
БУРГАС

град Бургас,
с.
Мийковци,
град Елена,
резерват
„Марина
река” и гр.
Малко
Търново

1. Обучение на учители и специалисти с педагогически
функции за работа с ученици със СОП;
2. Разработване на нови и внедряване на изработени
образователни софтуери и дидактически материали;
3. Разработване на учебни помагала за ученици със
СОП;
4. Дейности, свързани с повишаването на
педагогическата подготовка на родителите за
активното им включване в процеса на интегриране и
социализиране на деца със СОП;
5. Подпомагане на социализацията и интеграцията на
деца и ученици със СОП чрез активното включване на
родителите им и ученици извън обхвата на целевата
група в плануваните дейности в ателиетата по
изкуства;
6. Работа с деца и ученици от училището за приемане
на различието;
7. Осигуряване на информираност и публичност по
проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 15;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 45;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

259 923,43

259 923,43

БУЛ. „ОСМИ
ПРИМОРСКИ
ПОЛК“ № 43,
ОБЛАСТ
ВАРНА,
ОБЩИНА
ВАРНА, 9000
ВАРНА

Община
Варна

1. Дейности по организация и управление на проекта;
2. Набиране, подбор и обучение на координатори на
интеграционния процес;
3. Разработване и осигуряване на методическа
литература и пособия, подходящи за работа с деца със
СОП на възраст от 3 до 6 години;
4. Разработване и апробиране на софтуерен
образователен продукт и дистанционен модел на
терапевтична интервенция за деца с комуникативни
нарушения;
5. Организиране на подкрепяща среда и работа с
обществеността;
6. Мониторинг и оценка;
7. Дейности за визуализация и информиране на
обществеността

Брой деца и ученици със
СОП - 20;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 39;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 6

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Югозападен университет
ОСНОВНО
„Неофит Рилски“ – гр.
УЧИЛИЩЕ „СВ.
ИВАН РИЛСКИ“ – Благоевград
ПЕРНИК

Ръка за ръка в
училище и в
живота –
подпомагане
обучението на
ученици със
специални
образователни
потребности в
ОУ „Свети Иван
Рилски“ – гр.
Перник

ОБЩИНА БУРГАС 1. Обединено детско заведение
№ 9 „Делфин“ – гр. Бургас;
2. Целодневна детска градина
„Звездица“ – гр. Бургас;
3. Обединено детско заведение
№ 4 „Калина Малина“ – кв.
Ветрен, гр. Бургас;
4. Основно училище „Пейо
Крачолов Яворов“ – гр. Бургас;
5. Основно училище „Найден
Геров“ – гр. Бургас;
6. Основно училище „Антон
Страшимиров“ – гр. Бургас;
7. Нов български университет

Среда и
сигурност за
деца от уязвими
социални групи

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

20 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

27 месеца

BG051PO001-4.1.04-0065 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0068

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0065-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0068-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

107 026,65

107 026,65

КВ. „МОНТЕ
Община
КАРЛО“ № 1, Перник,
ОБЛАСТ
град Перник
ПЕРНИК,
ОБЩИНА
ПЕРНИК, 2300
ПЕРНИК

1. Дейности по управление на проекта;
2. Ремонт на специализиран кабинет за работа с деца
със СОП и оборудване на ателие;
3. Дейности за изграждане на капацитет;
4. Работа с децата със СОП;
5. Интеграционни дейности и прояви;
6. Дейности по информираност и публичност

Брой деца и ученици със
СОП - 15;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 25;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

372 960,64

372 960,64

УЛ.
община
„АЛЕКСАНДРО Бургас
ВСКА“ № 26,
ОБЛАСТ
БУРГАС,
ОБЩИНА
БУРГАС, 8000
БУРГАС

1. Сформиране на екип по проекта и управление на
проекта;
2. Подготовка и провеждане на тръжните процедури;
3. Подпомагане на социализацията и интеграцията на
децата и учениците със СОП;
4. Обучение и подготовка на учители и специалисти с
педагогически функции в училищата и детските
градини за работа с деца и ученици със СОП;
5. Работа с децата и учениците за приемане на
различието;
6. Оборудване на специализирани кабинети в детските
градини и училищата партньори за работа с деца със
СОП;
7. Информация и публичност на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 53;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 33;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 6

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

9

ВТОРО ОСНОВНО Община Смолян
УЧИЛИЩЕ „ПРОФ.
Д-Р АСЕН
ЗЛАТАРОВ“ –
СМОЛЯН

СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“ –
ЗЛАТИЦА

2012

Заедно по пътя
към знанието и
умението

1. Сдружение за педагогическа и И аз мога
социална помощ за деца ФИЦЕ –
България;
2. Фондация Регион.бг

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

18 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

18 месеца

BG051PO001-4.1.04-0070 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0074

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0070-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0074-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

83 260,07

83 260,07

ОБЛАСТ
община
СМОЛЯН,
Смолян
ОБЩИНА
СМОЛЯН, УЛ.
„ТУНДЖА“ №
7, 4700
СМОЛЯН

1.Формиране на Управителен комитет на проекта и
разработване на система за управление и мониторинг;
2. Популяризиране на проекта;
3. Обучение на учители и на специалисти с
педагогически функции за оценяване на
образователните потребности и за работа с деца и
ученици със СОП;
4. Осигуряване на учебно-технически средства,
апаратура, специализиран софтуер и дидактически
материали;
5. Семинарни обучения за работа с дидактически
материали и софтуерни продукти;
6. Занимания на деца със СОП извън учебните часове;
7. Подпомагане социализацията и интеграцията на
учениците със СОП чрез спортни и културни дейности;
8. Създаване Център за интегрирано творческо
обучение за деца със СОП;
9. Учредяване на фен-клуб “Да играем заедно”;
10. Мониторинг на изпълнението и отчетност

Брой деца и ученици със
СОП - 56;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 40;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

70 860,00

70 860,00

УЛ. „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ“ № 2,
ОБЛАСТ
СОФИЯОБЛАСТ,
ОБЩИНА
ЗЛАТИЦА,
2080 ЗЛАТИЦА

1. Управление на проекта;
2. Обучение на учители, училищния психолог и логопед
за работа с деца и ученици със СОП;
3. Осигуряване на специални учебно-технически
средства за деца и ученици със СОП;
4. Подпомагане социализацията и интеграцията на
деца и ученици със СОП;
5. Работа в училището за приемане на различието;
6. Осигуряване на информиране и публичност по
проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 24;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 33;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

Софийска
област,
община
Златица,
град
Златица

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКИ
ИНТЕРНАТ
„ХРИСТО БОТЕВ“
– С.
ДРАГОДАНОВО

2012

Име на проекта

1. Фондация „Алтернатива за
Всички заедно
всички“;
2. Фондация „Екип“;
3. Сдружение „Агенция Сливен“;
4. Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий“

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

184 290,27

184 290,27

Официален
адрес на
кандидата

УЛ. „ВЕЛКО
ПЕТРУНОВ“ №
1, ОБЛАСТ
СЛИВЕН,
ОБЩИНА
СЛИВЕН, 8888
С.
ДРАГОДАНОВ
О

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

21 месеца Продължителност

BG051PO001-4.1.04-0076 № проект в ИСУН

Компонент
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0076-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

Община
Сливен, с.
Драгоданов
о, община
Сливен,
област
Сливен

Основни дейности/Резюме

1. Сформиране на екипа, разпределения на
задълженията, създаване на система за вътрешен
контрол и мониторинг;
2. Обучение на учители и други педагогически
специалисти по магистърска програма относно работа
с децата със СОП в условията на специално училище в
което се провежда и корекционно-възпитателна работа;
3. Разработване на учебна литература за обучение на
деца със СОП;
4. Проучване и идентифициране на СОП на учениците
в СПИ „Христо Ботев” - с. Драгоданово, изготвяне на
индивидуални програми за децата със СОП и
сформиране на групите по дейности;
5. Провеждане на арт терапия;
6. Развитие на извънкласни форми-ателие по
керамика, приложно изкуство, готварство и клуб
компютри;
7. Лагер сред природата - обучение и туризъм;
8. Интерактивен час - обучение по български език и
математика чрез игри;
9. Провеждане на общоучилищни и извънучилищни
мероприятия и фестивал ”Всички заедно”;
10. Създаване на информационни и рекламни
материали, публичност и популяризиране на проекта;
11. Мониторинг и оценка на хода и дейностите по
проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за
изпълнение

Брой деца и ученици със
СОП - 15;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 15;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1
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ОБЩИНА
МОМЧИЛГРАД

1. Фондация „ЕКИП“;
Не сме различни
2. Софийски университет „Свети
Климент Охридски“;
3. Средно общообразователно
училище „Никола Йонков
Вапцаров“ – гр. Момчилград;
4. Основно училище „Д-р Петър
Берон“ – гр. Момчилград;
5. Целодневна детска градина
„Зорница“ – град Момчилград;
6. Целодневна детска градина
„Щастливо детство“ – град
Момчилград;
7. Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – с. Нановица;
8. Основно училище „Никола
Йонков Вапцаров“ – с. Звездел;
9. Основно училище „Васил
Левски“ – с. Равен

ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД

1. Основно училище „Георги
Бъдете с Нас, и
Бенковски“ – Велинград;
НИЙ сме като
2. Основно училище „Христо
Вас
Ботев“ – гр. Велинград;
3. Основно училище „Неофит
Рилски“ – гр. Велинград;
4. Средно общообразователно
училище „Васил Левски“ – гр.
Велинград;
5. Средно общообразователно
училище „Св. Св. Кирил и
Методий“ – гр. Велинград;
6. Средно общообразователно
училище „Методий Драгинов“ – с.
Драгиново;
7. Средно общообразователно
училище „Св. Св. Кирил и
Методий“ – гр. Сърница;
8. Помощно училище „Драган
Манчов“ – гр. Велинград;
9. Югозападен университет
“Неофит Рилски“ – Благоевград

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

14 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

27 месеца

BG051PO001-4.1.04-0094 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0095

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0094-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0095-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

239 672,52

239 672,52

УЛ. „26-ТИ
ДЕКЕМВРИ“ №
12, ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ,
ОБЩИНА
МОМЧИЛГРАД
, 6800
МОМЧИЛГРАД

Община
Момчилгра
д, град
Момчилгра
д, с.
Звездел, с.
Равен, с.
Нановица

1. Организация и управление на проекта;
2. Проучване на нуждите от обучение; организиране и
провеждане на обученията;
3. Идентифициране на СОП на интегрираните в
общообразователни училища деца;
4. Изработване на индивидуални образователни
програми и планове за развитие на децата със СОП;
5. Създаване на центрове за работа с деца и ученици
със СОП в училищата и детските градини;
6. Работа с родители на деца със СОП и на деца от
общообразователните училища и детски градини,
педагози, училищни настоятелства, родителски
сдружения;
7. Създаване на база данни за деца със СОП в община
Момчилград;
8. Подържаща супервизия и консултиране;
9. Дейности по публичност и информиране

Брой деца и ученици със
СОП - 103;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 35;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 7

253 792,82

253 792,82

БУЛ. „ХАН
АСПАРУХ“ №
35
ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК,
ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД
4600
ВЕЛИНГРАД

Област
Пазарджик,
община
Велинград

1. Подготовка за изпълнение на проекта;
2. Обучение на учители;
3. Организиране на участие на децата със СОП в
извънкласни дейности с другите деца;
4. Общи изяви;
5. Осигуряване на дидактически материали за деца със
СОП;
6. Работа с преподаватели и родители на деца със
СОП – консултации;
7. Уроци по любов;
8. Разработване на методическа литература;
9. Осигуряване на информираност и публичност

Брой деца и ученици със
СОП - 139;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 58;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 8

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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СДРУЖЕНИЕ
„ЗНАНИЕ“ –
ЛОВЕЧ

2012

1. Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – Ловеч;
2. Средно общообразователно
училище „Васил Левски“ – гр.
Троян

Име на проекта

Училище за
всички

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

78 591,87

78 591,87

Официален
адрес на
кандидата

УЛ.
„ТЪРГОВСКА“
№ 44, ЕТ. 4
ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ,
ОБЩИНА
ЛОВЕЧ
5500 ЛОВЕЧ

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

13 месеца Продължителност

BG051PO001-4.1.04-0096 № проект в ИСУН

Компонент
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0096-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

област
Ловеч,
общини
Ловеч и
Троян

Основни дейности/Резюме

1. Осигуряване на информираност и публичност по
проекта;
2. Срещи с родителите на учениците със СОП, на които
ще бъде предложено участие в извънкласни дейности;
3. Обучение на учители и специалисти с педагогически
функции за работа с деца и ученици със СОП;
4. Оценка на потребностите на учениците със СОП за
участие в извънкласни форми на обучение;
5. Изграждане на извънкласни форми на работа в ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” – Ловеч и СОУ „Васил
Левски” – Троян и организиране на интегрирано и
включващо обучение на децата със СОП в тях, заедно
с останали техни връстници;
6. Работа с учениците в партньорските училища и
местните общности за приемане на различието;
7. Осигуряване на специални учебно-технически
средства, апаратура, дидактически материали за
обучението на деца и ученици със СОП;
8. Заключителна Областна конференция на тема
„Участието на децата със СОП в извънкласни форми
на обучение – важна част от интегрираното и
включващо обучение”;
9. Сборник „Участието на децата със СОП в
извънкласни форми на обучение – важна част от
интегрираното и включващо обучение”

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за
изпълнение

Брой деца и ученици със
СОП - 63;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 120;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 2
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Няма партньори
СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„ПЕТКО РОСЕН“ –
БУРГАС

Творчески
подход за
интегрирано
обучение на
деца със
специални
образователни
потребности във
СОУ „Петко
Росен“ – гр.
Бургас

ОБЩИНА ЧИРПАН 1. Средно общообразователно
училище „Пейо Крачолов
Яворов“ – Чирпан;
2. Основно училище „Васил
Левски“ – гр. Чирпан
3. Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – гр. Чирпан

Да дадем шанс
на учениците
със СОП за
качествено
образование, за
пълноценно
умствено,
физическо и
психическо
развитие

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

14 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

25 месеца

BG051PO001-4.1.04-0099 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0100

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0099-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0100-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

94 345,94

94 345,94

Ж.К. „МЕДЕН град Бургас,
РУДНИК“,
гр. Варна
ОБЛАСТ
БУРГАС,
ОБЩИНА
БУРГАС, 8000
БУРГАС

1. Формиране на екип и установяване на процедури за
управление и изпълнение на проекта;
2. Обучение на учители и специалисти с педагогически
функции от СОУ „Петко Росен” в алтернативни методи
за работа с деца със СОП;
3. Посещение на Центъра за деца със специални
нужди „Карин дом” – гр. Варна с цел обмяна на опит;
4. Разработване на методика за работа с деца със СОП
и техните родители в училищна среда;
5. Подготовка и провеждане на „Училище за деца и
родители”;
6. Разработване на интерактивен пакет от
дидактически компютърни игри за деца със СОП;
7. Оборудване на ресурсен кабинет и интерактивна
зона за игра и обучение;
8. Подготовка и провеждане на регионален форум на
учители и специалисти, работещи с деца със СОП;
9. Дейности за информиране и публичност;
10. Дейности по мониторинг и отчетност на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 21;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 15;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

291 722,01

291 722,01

ПЛ.
община
1. Стартиране на проекта;
„СЪЕДИНЕНИ Чирпан,
2. Избор и назначаване на преподавателите, които ще
Е“ № 1,
град Чирпан преминат обучение и подготовка за работа с ученици
ОБЛАСТ
със СОП;
СТАРА
3. Избор и сключване на договор с обучител – висше
ЗАГОРА,
училище;
ОБЩИНА
4. Обучение на преподаватели за работа с ученици със
ЧИРПАН, 6200
СОП;
ЧИРПАН
5. Обучение на ученици със СОП;
6. Обзавеждане и оборудване на специализирани
кабинети за обучението на учениците със СОП и
създаване на кътове за отдих;
7. Социализация и интеграция на учениците със СОП;
8. Работа с учениците в училищe и родителите за
приемане на различието;
9. Провеждане на кръгли маси и супервизии;
10. Осигуряване на информираност и публичност по
проекта;
11. Управление на проекта и одит

Брой деца и ученици със
СОП - 28;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 29;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 3

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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1. Целодневна детска градина
„Първи юни“ – Габрово;
2. Помощно училище „Николай
Палаузов“ – Габрово;
3. Тракийски университет,
Департамент за информация и
повишаване квалификацията на
учителите – Стара Загора;
4. Сдружение „Равен Старт –
2008“;
5. Фондация „Грижи за деца с
увреждания“

Повече ЗаЕдно
– подпомагане
обучението на
деца и ученици
със специални
образователни
потребности в
община Габрово

Приятелството
ОБЩИНА БАНСКО 1. Начално училище „Свети
Паисий Хилендарски“ – Банско; прави чудеса
2. Средно общообразователно
училище „Неофит Рилски“ –
Банско;
3. Обединено детско заведение
„Здравец“ – Банско;
4. Сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на
обществено полезна дейност за
родители на деца с
интелектуални и физически
затруднения „ИЗБОР“

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

24 месеца Продължителност

ОБЩИНА
ГАБРОВО

Име на партньора/ите

12 месеца

BG051PO001-4.1.04-0104 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0107

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0104-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0107-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

370 525,76

370 525,76

ПЛ.
община
„ВЪЗРАЖДАН Габрово
Е“ № 3,
ОБЛАСТ
ГАБРОВО,
ОБЩИНА
ГАБРОВО,
5300 ГАБРОВО

1. Дейности по организация и управление;
2. Дейности за публичност и информираност за
популяризиране финансовата подкрепа на ЕС;
3. Дейности, насочени към промяна на обществените
нагласи, трудно приемащи различието;
4. Дейности за повишаване на специализираната
подготовка на учителите и специалистите с
педагогически функции;
5. Дейности, насочени към изграждане на подкрепяща
среда за подпомагане на образователния процес на
децата със СОП;
6. Работа в мини арт-ателиета и ателиета за интереси,
дейности сред природата

Брой деца и ученици със
СОП - 214;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 97;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 2

181 038,84

181 038,84

ПЛ. „НИКОЛА
ВАПЦАРОВ“
№1
ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
, ОБЩИНА
БАНСКО
2770 БАНСКО

1. Управление на проекта;
2. Обучение на учителите за работа с деца и ученици
със СОП; обмяна на опит и запознаване с добри
практики у нас и в страни от ЕС; специализирано
обучение за 6 учители (по 2 за всяко учебно заведение)
за работа с деца със СОП;
3. Обособяване и оборудване на кабинет за
индивидуална работа с деца със СОП в ОДЗ „Здравец”;
4. Закупуване на дидактични материали и
разработване на специални софтуерни програми за
деца със СОП, които ще подпомогнат процеса на
тяхното подкрепящо и интегрирано обучение;
5. Организиране на разяснителна кампания в
професионалните гимназии в град Банско за
предимствата и необходимостта от разкриване на
професионални паралелки за обучение на деца от
рискови групи със СОП, както и на такива, завършили
помощни училища;
6. Провеждане на лятно училище;
7. Провеждане на заключителна кръгла маса на тема
„Как да помогнем на различните от нас”;
8. Осигуряване на публичност относно изпълнението и
постигнатите резултати по проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 18;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 35;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 3

област
Благоевгра
д, община
Банско

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ

1. Средно общообразователно
Да приемем
училище „Христо Ботев“ – гр.
различните от
Септември;
нас
2. Средно общообразователно
училище „Христо Смирненски“ –
гр. Септември;
3. Основно училище „Никола
Вапцаров“ – с. Варвара;
4. Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Ветрен дол;
5. Начално училище „Васил
Левски“ – гр. Септември;
6. Целодневна детска градина
„Детски Рай“ – с. Лозен

СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКО
СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЛИЧНОСТНА
АЛТЕРНАТИВА“

1. 34 Основно училище „Стою
Заедно на
Шишков“ – София;
училище
2. Основно училище „Христо
Смирненски“ – гр. Момин проход

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

12 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

10 месеца

BG051PO001-4.1.04-0109 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0120

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0109-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0120-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

105 076,03

105 076,03

УЛ.
„АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙС
КИ“ № 37А,
ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК,
ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ,
4490
СЕПТЕМВРИ

област
Пазарджик,
община
Септември

1. Управление на проекта;
2. Обучение и подготовка на учители и специалисти с
педагогически функции за оценяване на
образователните потребности и за работа с деца със
СОП;
3. Обучение на координатори на екипи и координатори
на индивидуалните програми в учебните заведения;
4. Осигуряване на специални учебно-технически
средства, апаратура и дидактически материали за
обучението на деца със СОП – оборудване на кабинети
за индивидуална работа с деца със СОП;
5. Работа с децата в учебните заведения за приемане
на различието;
6. Провеждане на заключителна кръгла маса на тема
„Да протегнем ръка на различните от нас”;
7. Издаване на информационни и рекламни материали
за изпълнението и постигнатите резултати от проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 21;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 75;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 6

376 469,30

376 469,30

УЛ. „ЯНТРА“
№ 12, ЕТ. 1,
ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД,
ОБЩИНА
СТОЛИЧНА,
1124 СОФИЯ

Столична
община,
град
София,
община
Костенец,
град Момин
Проход

1. Разработване на нов образователен софтуер за деца
със СОП;
2. Подготовка на тръжни процедурии и избор на
изпълнители;
3. Закупуване на дидактически материали;
4. Създаване и поддържане на Интернет сайт;
5. Специализирана подготовка на учители за работа с
деца със СОП;
6. Провеждане на тестови обучения с ученици, учители
и родители за работа с образователен софтуер;
7. Подготовка и реализация на мерките по информация
и публичност;
8. Провеждане на дискусии с ученици, учители и
родители за приемане на различието;
9. Създаване и функциониране на екип

Брой деца и ученици със
СОП - 156;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 156;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 11

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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1. Основно училище „Петко
Рачов Славейков“ – Ямбол;
2. Основно училище „Николай
Петрини“ – Ямбол;
3. Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – гр. Елхово,
област Ямбол

Сдружение с нестопанска цел
СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА „ЕГИДА“
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Г. БЕНКОВСКИ“ –
ПАЗАРДЖИК

2012

С
професионализ
ъм и доверие

За един подобър живот

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

12 месеца Продължителност

СДРУЖЕНИЕ
„ЦЕНТЪР ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ И
СОЦИАЛНИ
ИНИЦИАТИВИ“ –
ЯМБОЛ

Име на партньора/ите

24 месеца

BG051PO001-4.1.04-0121 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0123

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0121-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0123-C0001

Име на кандидата

195 208,20

195 208,20

УЛ. „ИСКЪР“,
БЛ. 1, ВХ. А,
ПАРТЕР,
ОФИС 8
ОБЛАСТ
ЯМБОЛ,
ОБЩИНА
ЯМБОЛ
8600 ЯМБОЛ

122 305,70

122 305,70

БУЛ. „ХР.
град
БОТЕВ“ № 38, Пазарджик
ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК,
ОБЩИНА
ПАЗАРДЖИК,
4400
ПАЗАРДЖИК

област
Ямбол,
общини
Ямбол и
Елхово,
град Ямбол
и Елхово

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

1. Програма за повишаване на капацитета на ЕКПО в
училищата;
2. Семинарна програма за учителите, преподаващи на
деца със СОП;
3. Подготовка и издаване на методически наръчник:
„Когато в класа ми има дете със СОП”;
4. Семинарна програма за родители;
5. Интерактивни ателиета за деца;
6. Еко пътешествия;
7. Екскурзии до културно-исторически паметници на
България;
8. Изложби в целевите училища и заключителен
хепънинг „Храбрият оловен войник”;
9. Публични дискусии

Брой деца и ученици със
СОП - 64;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 48;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 3

1. Осигуряване на вътрешнорегулативна среда чрез
графици, регистри, дневници, правилници, договори и
доклади;
2. Обучение на учители и родители на тема „Найкрасивото е невидимо за очите”;
3. Сформиране на клуб „Учим, творим и спортуваме
заедно”; разпределение на учениците със СОП и
доброволците в секции „Знание - Математиката в моя
живот”, „Народни обичаи” и „Спортна дейност”;
създаване на програми за работата на секциите;
4. Разработване на специализиран софтуер в помощ на
обучението на деца със СОП по учебния предмет
„Пазарна икономика”, която се изучава в профил
„Технологичен” - Предприемачество и бизнес, прием
след завършен 8 клас;
5. Дейности по информиране на обществеността за
проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 23;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 30;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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1. Сдружение с нестопанска цел
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ „ФОРТИС“;
КЪНЧЕВ“ – РУСЕ 2. Основно училище „Алеко
Константинов“ – Русе;
3. Средно общообразователно
училище „Св. Паисий
Хилендарски“ – гр. Сливо поле;
4. Средно общообразователно
училище „Васил Левски“ – гр.
Ветово;
5. Основно училище „Тома
Кърджиев“ – гр. Русе

ФОНДАЦИЯ
„ПСИХОЛОГИЧЕС
КА ПОДКРЕПА“ –
СОФИЯ

2012

1. Обединено детско заведение
№ 29 „Слънце“ – София;
2. Обединено детско заведение
№ 49 „Радост“ – София;
3. Обединено детско заведение
№ 30 „Радецки“ – София;
4. Целодневна детска градина №
70 „Здраве“ – София;
5. Обединено детско заведение
№ 34 „Брезичка“ – София;
6. Целодневна детска градина №
165 „Латинка“ – София;
7. Целодневна детска градина №
133 „Зорница“ – София

Електронни
учебници по
история и
цивилизация –
виртуален свят
за децата със
специални
образователни
потребности

„Да бъдем
успешни
първокласници“
– създаване на
модел на ранна
педагогическа
рехабилитация
на деца със
СОП от
предучилищна
възраст, район
Изгрев,
Столична
община

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

18 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

12 месеца

BG051PO001-4.1.04-0124 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0126

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0124-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0126-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

101 866,72

101 866,72

УЛ.
„БЪЛГАРСКА
МОРАВА“ № 6,
ОБЛАСТ
РУСЕ,
ОБЩИНА
РУСЕ, 7000
РУСЕ

град Русе,
град Сливо
поле и град
Ветово

106 246,22

106 246,22

Ж.К. „ОВЧА
КУПЕЛ“, БЛ.
33, ВХ. А, ЕТ.
4, АП. 10
СОФИЯ

Столична
1. Изработване на програми за педагогическа
община,
рехабилитация и включващо обучение на деца със
град София СОП на възраст от 4 до 7 г. от детски градини;
2. Педагогическа рехабилитация на деца със СОП от
предучилищна възраст;
3. Консултиране и обучение на родители на деца със
СОП;
4. Консултиране и обучение на учители на деца със
СОП;
5. Осигуряване на информираност и публичност на
дейностите и резултатите на проекта

1. Разработване на специализиран образователен
софтуер и дидактически материали, отчитайки
спецификата на интегрираното обучение в масовите
училища;
2. Обучение за ключови компетентности на учители и
педагодически кадри;
3. Образователна и социално-психологическа подкрепа
за учениците със СОП и техните родители;
4. Създаване на подкрепяща среда чрез техническо
обезпечаване прилагането на електронните учебници в
клас;
5. Обмен на информация и предоставяне на успешните
практики на всички заинтересовани страни

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за
изпълнение

Брой деца и ученици със
СОП - 90;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 35;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 5

Брой деца и ученици със
СОП - 70;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 60;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 7
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1. Шуменски университет
СДРУЖЕНИЕ
„НАДЕЖДА – ЦРД“ „Епископ Константин
Преславски“;
2. Фондация „Милениум“;
3. Средно общообразователно
училище „Бачо Киро“ – гр.
Павликени;
4. Основно училище „Филип
Сакалариевич“ – Свищов;
5. Средно общообразователно
училище „Ангел Каралийчев“ –
гр. Стражица;
6. Средно общообразователно
училище „Николай Катранов“ –
Свищов

Интеграция без
граници

1. 95-то Средно
ЧАСТНО
общообразователно училище
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО „Проф. Иван Шишманов“ –
София;
РАЧОВ
2. Средно общообразователно
СЛАВЕЙКОВ“ –
училище „Д-р Петър Берон“ –
СОФИЯ
Костинброд

Добри практики
в интегрирането
на деца и
ученици със
сензорни и
двигателни
увреждания

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

14 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

25 месеца

BG051PO001-4.1.04-0131 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0133

Компонент
я
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0131-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0133-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

285 404,61

285 404,61

УЛ. „СВЕТИ
НИКОЛА
НОВИ“ № 22,
ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД,
ОБЩИНА
СТОЛИЧНА,
1000 СОФИЯ

област
Велико
Търново,
град Велико
Търново,
град
Павликени,
град
Свищов,
град
Лясковец

1. Провеждане на организационни мероприятия;
2. Обучение и подготовка на учители и на специалисти
с педагогически функции от целевите партньори по
проекта за оценяване на образователните
потребности;
3. Разработване на индивидуални образователни
програми за учениците със СОП и провеждане на
обучение за координатори на екипи и координатори за
индивидуалните програми в целевите партньори по
проекта;
4. Оборудване на 4 стаи във всяко училище за работа
със деца със СОП;
5. Организиране и провеждане на мероприятия,
свързани с подпомагане на процеса на социализация и
интеграция на децата и младежите със СОП;
6. Информация и публичност;
7. Дейности по управление и одит на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 92;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 41;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 4

69 080,92

69 080,92

Р-Н ВИТОША,
БУЛ. „НИКОЛА
ПЕТКОВ“ № 1,
ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД,
ОБЩИНА
СТОЛИЧНА,
1619 СОФИЯ

област
София-град
и Софийска
област

1. Управление, логистика и отчитане на проекта;
2. Проучване на добри практики за интегрирано
обучение на деца със сензорни и двигателни
увреждания;
3. Въвеждане на нови специализирани учебнотехнически средства, дидактически материали и
софтуерни програми в обучението на деца със
сензорни и двигателни увреждания;
4. Обучение и подготовка на учители и на специалисти
с педагогически функции, както и на родители;
5. Осигуряване на информираност и публичност по
проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 10;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 45;
Брой образователни
софтуерни продукти - 5;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 3

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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ОБЕДИНЕНО
ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ
„ВАЛЕНТИНА
ТЕРЕШКОВА“ –
ГР. БАТАНОВЦИ

2012

Име на проекта

1. Община Перник;
2. Основно училище „Христо
Ботев“ – гр. Батановци

Детето със СОП
– личност,
уважавана от
възрастните и
връстниците си

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

116 662,50

116 662,50

Официален
адрес на
кандидата

УЛ. „СВ. СВ.
КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ №
40, ОБЛАСТ
ПЕРНИК,
ОБЩИНА
ПЕРНИК, 2340
БАТАНОВЦИ

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

12 месеца Продължителност

BG051PO001-4.1.04-0137 № проект в ИСУН

Компонент
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0137-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

община
Перник,
град
Батановци

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

1. Организационни дейности, осигуряващи ефективно Брой деца и ученици със
управление и качествено изпълнение на планираните СОП - 9;
дейности по проекта;
Брой учители и
2. Подбор на бенефициенти;
специалисти с
3. Специализирана подготовка на 16 учители от
педагогически функции училището и детската градина в гр. Батановци за
16;
работа с деца със СОП и обезпечаване с
Брой образователни
необходимата методическа литература и пособия;
институции, предлагащи
4. Изграждане и оборудване на ресурсен кабинет в
програми за интегриране
детската градина, обзавеждането му със специални
на деца със СОП - 2
учебно-технически средства, апаратура, дидактични
материали и учебни помагала за работа с децата със
СОП;
5. Осигуряване на консултации и психологопедагогическа подкрепа на децата и учениците от гр.
Батановци със специалисти, за диагностициране на
потребностите им;
6. Специализирана образователно-възпитателна
работа с децата и учениците за развиване на
творческото им въображение, коригиране на речевия
дефицит и изграждане на комуникативни умения за
подпомагане на образователно-възпитателния процес
при постигане на държавните образователни
изисквания за предучилищно възпитание и подготовка
и за учебното съдържание и за по-пълна интеграция и по
7. Консултиране на родителите на деца със СОП
за специфичните потребности на децата им, за
приемане на различието и изграждане на
положителна нагласа към интегрираното обучение

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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СДРУЖЕНИЕ ЗА
ПЕДАГОГИЧЕСКА
И СОЦИАЛНА
ПОМОЩ ЗА ДЕЦА
ФИЦЕ –
БЪЛГАРИЯ – ГР.
СОФИЯ

2012

Име на проекта

1. Основно училище „20-ти
Аз мога – дай ми
април“ – гр. Панагюрище;
шанс
2. Шесто основно училище
„Любен Каравелов“ – Пазарджик;
3. Седмо основно училище
„Христо Ботев“ – Пазарджик;
4. Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Юнаците;
5. Основно училище „Васил
Априлов“ – с. Синитово;
6. Средно общообразователно
училище „Методий Драгинов“ – с.
Драгиново

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

300 184,50

300 184,50

Официален
адрес на
кандидата

УЛ. „АНГЕЛОВ
ВРЪХ“ № 10,
ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД,
ОБЩИНА
СТОЛИЧНА,
СОФИЯ 1618

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

28 месеца Продължителност

BG051PO001-4.1.04-0138 № проект в ИСУН

Компонент
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0138-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

област
Пазарджик,
община
Панагюрищ
е, гр.
Панагюрищ
е, община
Пазарджик,
гр.
Пазарджик,
с. Юнаците,
с.
Синитово,
община
Велинград,
с.
Драгиново

Основни дейности/Резюме

1. Формиране на екипи за изпълнението на проекта;
2. Разработване и адаптиране на програми по
социална компетентност и ръководство за учителя към
тях;
3. Разработване и издаване на специализиран софтуер
на програмата „Ремелка”;
4. Организиране и провеждане на обучение,
консултиране и супервизия за прилагане на
математическите програми Ремелка;
5. Организиране и провеждане на обучение,
консултиране и супервизия за прилагане на програмата
по социална компетентност;
6. Създаване на групи за подкрепа за родители на деца
със СОП;
7. Организиране и провеждане на обучение по
Програма за учители и специалисти за работа с
родители на деца със СОП;
8. Провеждане на информационна кампания и
издаване на информационни материали, свързани с
процеса на интеграция на деца със СОП;
9. Информиране и публичност - организиране и
провеждане на публични събития и разпространение
на информация за популяризиране на проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за
изпълнение

Брой деца и ученици със
СОП - 62;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 40;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 6
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Име на проекта

ОБЩИНА ПЕРНИК 1. Дванадесто Основно училище Протегната ръка
„Васил Левски“ – Перник;
2. X Основно училище „Алеко
Константинов“ – Перник;
3. XVI Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – Перник;
4. XIII Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – Перник;
5. Целодневна детска градина №
3 „Пролетен цвят“ – Перник;
6. Целодневна детска градина №
5 – Перник;
7. Обединена детска градина
„Пролет“ – Перник;
8. Обединено детско заведение
№ 9 „Калина Малина“ – Перник;
9. Целодневна детска градина №
15 „Райна Княгиня“ – Перник;
10. Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

185 382,84

185 382,84

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на партньора/ите

22 месеца Продължителност

BG051PO001-4.1.04-0140 № проект в ИСУН

Компонент
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0140-C0001 Договор № в ИСУН

Име на кандидата

ПЛ. „СВ. ИВАН община
РИЛСКИ“ №
Перник
1А
ОБЛАСТ
ПЕРНИК,
ОБЩИНА
ПЕРНИК
2300 ПЕРНИК

Основни дейности/Резюме

1. Подготвителен етап.
2. Повишаване на специализираната подготовка на
учителите за работа с деца и ученици със СОП;
3. Виртуално училище за родители; създаване сайт на
проекта;
4. Създаване на клубове “Протегната ръка” в детските
и учебни заведения в община Перник, с участието на
деца със СОП;
5. Осигуряване на специални учебно-технически
средства, дидактически материали, специализиран
софтуер;
6. Отчитане на проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за
изпълнение

Брой деца и ученици със
СОП - 52;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 115;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 8
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1. Сдружение „Център за
приобщаващо образование“;
2. Основно училище „Васил
Левски“ – гр. Правец;
3. Основно училище „Никола
Йонков Вапцаров“ – гр.
Ботевград

Заедно в
общата класна
стая

ПЕТО СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“
– МОНТАНА

1. Природоматематическа
гимназия „Екзарх Антим I“ – гр.
Видин;
2. Фондация „Хоризонти“

ЗаЕДНО – За
Едно Достъпно
Неограничено
Образование

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

ФОНДАЦИЯ
„СЪВРЕМЕННОСТ
“ – ГР.
БОТЕВГРАД

2012

Име на проекта

18 месеца Продължителност

Име на партньора/ите

12 месеца

BG051PO001-4.1.04-0154 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0160

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0154-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0160-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

342 126,80

342 126,80

УЛ.
„СЛАВЕЙКОВ“
№ 5, АП. 8
ОБЛАСТ
СОФИЯОБЛАСТ,
ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
2140
БОТЕВГРАД

Софийска
област,
община
Ботевград и
община
Правец

1. Техническа подготовка за проектните дейности и
управление на проекта;
2. Изграждане на подкрепяща среда;
3. Разработване и осигуряване на методическа
литература и пособия за учители и специалисти,
работещи с деца и ученици със СОП;
4. Обучение на педагози и специалисти, обучаващи
деца със СОП;
5. Обучение на учители и специалисти, които работят в
екип по координиране и изпъление на индивидуалните
програми за обучение и развитие на деца със СОП;
6. Работа с децата в училищата за приемане на
различието и подпомагане социализацията и
интеграцията на учениците със СОП посредством
равнопоставено участие в извънкласни дейности;
7. Работа с родители за промяна на нагласите и
подпомагане на обучението на деца и ученици със
СОП;
8. Мерки за визуализация, публичност и информиране

Брой деца и ученици със
СОП - 123;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 84;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 9

292 559,52

292 559,52

УЛ. „ДИМИТЪР
ПОДВЪРЗАЧО
В“ № 1
ОБЛАСТ
МОНТАНА,
ОБЩИНА
МОНТАНА
3400
МОНТАНА

област
Монтана,
област
Видин,
област
София-град

1. Мобилизация за реализиране на проекта;
2. Разработване на методика за обучение и създаване
на електронни учебни материали за деца със СОП и
създаване на пилотни ръководства (2 бр.) и учебни
помагала за деца (1 бр.);
3. Провеждане на обучение за учители за работа с
деца със СОП и по-специално, с нарушено зрение;
4. Провеждане на часове за запознаване на учениците
от ПМГ Видин и 5-то СОУ Монтана с нуждите на децата
със СОП, по-специално на децата с нарушено зрение;
5. Създаване на уеб-портал за работа с деца и ученици
със СОП и специално със зрителни увреждания;
6. Провеждане на обучение на родители на деца с
нарушено зрение за работа с говорещи програми;
7. Провеждане на обучение за работа с компютър и
говорещи програми на деца с нарушено зрение;
8. Провеждане на кампания „Приемане на различието”;
9. Управление на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 20;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 60;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 2

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Средно общообразователно
училище за деца с нарушено
зрение „Луи Брайл“ – София

Подкрепяща
среда за
интегрираното
образование на
децата с
намалено и
напълно
загубено зрение
в България

Фондация „Хоризонти“
СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
ЗА ДЕЦА С
НАРУШЕНО
ЗРЕНИЕ „ЛУИ
БРАЙЛ“

Подкрепа за
равен старт чрез
интегрирано
обучение

Общо:

2012

Безвъзмездна Обща
финансова
стойност на
помощ в лв.
проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Териториален
обхват

Име на проекта

30 месеца Продължителност

НАЦИОНАЛНО
ЧИТАЛИЩЕ НА
СЛЕПИТЕ „ЛУИ
БРАЙЛ 1928“

Име на партньора/ите

18 месеца

BG051PO001-4.1.04-0162 № проект в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0163

Компонент
Неприложимо
Неприложимо

BG051PO001-4.1.04-0162-C0001 Договор № в ИСУН
BG051PO001-4.1.04-0163-C0001

Име на кандидата

341 149,60

341 149,60

ПЛ.
„СЛАВЕЙКОВ“
№ 1Б
ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД,
ОБЩИНА
СТОЛИЧНА
1000 СОФИЯ

370 766,59

370 766,59

ЖК НАДЕЖДА, област
УЛ. „ЛОМСКО София-град
ШОСЕ“ № 177
ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД,
ОБЩИНА
СТОЛИЧНА
1039 СОФИЯ

8 327 066,91

Република
България;
дейностите
на проекта
ще се
реализират
в град
София, но
ще бъдат
обхванати
на
територият
а на цялата
страна

Основни дейности/Резюме

Индикатори за
изпълнение

1. Администриране на проекта;
2. Осигуряване на учебници и помагала в достъпен
формат за ученици с нарушено зрение, които учат
интегрирано;
3. Отпечатване на брайлов шрифт и адаптиране в
електронен формат на изучаваната в училище
литература, която до момента не е налична;
4. Професионално ориентиране на ученици с нарушено
зрение от гимназиалните класове;
5. Издаване на ръководство за професионално
ориентиране на хора с нарушено зрение в електронен,
брайлов и на едър шрифт формат;
6. Консултиране на родители на деца с нарушено
зрение в предучилищна и училищна възраст;
7. Изработване на софтуер за полагане на изпити под
формата на тест от ученици с нарушено зрение;
8. Издаване на ръководство по етикет за ученици с
нарушено зрение;
9. Разработване на методика за преподаването на
математика и информатика на ученици с нарушено
зрение от 1 до 12 клас;
10. Информиране и публичност на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 350;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 2

1. Провеждане на информационна кампания;
2. Създаване на специализиран софтуер за предпечат
и печат на брайл;
3. Изграждане на сайт;
4. Провеждане на 3 обучителни семинара;
5. Провеждане на консултации по места;
6. Създаване на учебен филм;
7. Осигуряване на помощно-технически средства за
деца със зрителни увреждания;
8. Изготвяне на насоки за съдаване на единна
методика за адаптиране на материали за незрящи;
9. Адаптиране на тест за за училищна готовност за
деца със зрителни увреждания;
10. Издаване на инфрмационен бюлетин;
11. Провеждане на екскурзии;
12. Извънкласни занимания за ученици със зрителни
увреждания;
13. Администриране на проекта

Брой деца и ученици със
СОП - 160;
Брой учители и
специалисти с
педагогически функции 90;
Брой образователни
софтуерни продукти - 1;
Брой образователни
институции, предлагащи
програми за интегриране
на деца със СОП - 1

8 327 066,91
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