Вариант 2

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Начално училище
"Св. Св. Кирил и
Методий" - гр.
Разлог

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

1.Основно училище " Св.
Паисий Хилендарски" - с.
Баня
2. Община Разлог
3. Сдружение с
нестопанска цел
"Дестинация Разлог"

Име на проекта

"Вятърът на
промяната" толерантност и
подкрепа за
гарантиране на
равенство и
успешна
социализация"

13

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

168 575.22 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

168 575.22 лв.

Официален
адрес на
бенефициента

ул. Екзарх Йосиф
№ 2, 2760, гр.
Разлог

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)
н
п

BG05M2OP001-3.002-0166

1. BG05M2OP001-3.002-0166 – C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Сключени договори по процедура BG05M2OP001-3.002 Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“
(втори срок за кандидатстване)

Основни дейности/Резюме

гр. Разлог

1. „Език свещен на моите деди“ - осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси
за усвояване на българския език.
2. „Песни, танци и традиции“ - създаване на клуб, насочен към съхраняване и
развиване на културната идентичност на учениците.
3. „Единство,
творчество и красота“ - създаване на клуб по приложни изкуства.
4. "Мелпомена" - създаване на клуб по театрално изкуство
5.
"Спортен свят" - организиране на клуб за извънкласни занимания по спорт.
6. Кариерно ориентиране – постигане на социално включване посредством
икономическа интеграция.
7. Работа с родители от етнически малцинства, с цел превенция от възпрепятстване
на децата от редовно посещение на учебни занятия.
8.Разясняване на ползите от образователната интеграция и преодоляване на
негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.
9. Осигуряване на психологическа подкрепа за нуждите на проекта.
10.
Информиране и публичност.
11. Организация и управление на проекта.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

139

1

Вариант 2

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален
адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

BG05M2OP001-3.002-0205

1. BG05M2OP001-3.002-0205 – C001

Община Лом

н
п

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)
н
п

Наименование на
бенефициента

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Основни дейности/Резюме

гр. Лом

1.Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците,
търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е
майчин.
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от
етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила.
3. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в
градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и
ученици, търсещи или получили международна закрила.
4. Създаване на ателиета по интереси, насочени към съхраняване и развитие на
културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници
в интеркултурна среда.
5.Изяви на децата от ателиетата по
интереси в инициативи, насочени към съхраняване и развитие на културната
идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в
интеркултурна среда.
6. Осигуряване на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства
и за учениците, търсещи или получили международна закрила.
7. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или
получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на учебни занятия.
8. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите
от образователната интеграция и приемането на различието.
9. Насърчаване участието на родителите в процеса на образователна интеграция и
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност.
10. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в
съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински
програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства.
11. Дейности по информиране и публичност.
12. Организация и управление на проекта.

300

1. Допълнително обучение по български език;
2. „И аз искам..” - клуб по информационни технологии;
3.
”Сръчковци” - клуб по приложни изкуства;
4. "Спортът моя свят" - клуб за извънкласни занимания по спорт;
5. ТЕАТРАЛ - клуб по театрално изкуство;
6. МОЯТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ - клуб по приложни изкуства;
7. Кариерно ориентиране – възможности за образователна, професионална и
личностна реализация.
8. Работа с родители от етнически малцинства, с цел превенция от възпрепятстване
гр.
на децата от редовно посещение на учебни занятия.
9. Разясняване на
Брацигово
ползите от образователната интеграция и преодоляване на негативните обществени
нагласи, основани на етнически произход.
10. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход
и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании,
насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход
или религиозна принадлежност);
11. Осигуряване на психологическа подкрепа за нуждите на проекта;
12. Информиране и публичност;
13. Организация и управление на проекта.

135

BG05M2OP001-3.002-0180

1. BG05M2OP001-3.002-0180 – C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1. Второ основно училище
"Константин Фотинов"
2. Сдружение "Училищно
настоятелство Феникс"

1. Средно училище
,,Народни Будители", гр.
Брацигово
2. Начално училище
Община Брацигово
,,Васил Петлешков", гр.
Брацигово
3. Сдружение ,,Бъдеще за
вас", гр. Брацигово

,,Заедно в
училище"

,,Децата на
брацигово различни по
етнос, но еднакви
по мечти“

24

13

641 402.00 лв.

147 329.76 лв.

641 402.00 лв.

147 329, 76 лв.

ул. Дунавска № 12,
3600, гр. Лом

ул. Атанас Кабов
№ 6 а, 4579, гр.
Брацигово

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

2

Вариант 2

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален
адрес на
бенефициента

Община Свищов

1. Средно училище
,,Цветан Радославов, гр.
Свищов
2. Сдружение ,,Нова
"Да успеем
възможност", Плевен
всички заедно"
3. Основно училище
,,Филип Сакелариевич", гр.
Свищов

24

763 734.52 лв.

763 734.52 лв.

ул. Цанко
Церковски"№ 2,
5250, гр. Свищов

Място на изпълнение на дейностите

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)
н
п

Наименование на
бенефициента

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

BG05M2OP001-3.002-0215

1. BG05M2OP001-3.002-0215 – C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Основни дейности/Резюме

1. Засилване на мотивацията на 531 ученици на възраст от 7 до 19 години и техните
родители за участие в образователния процес. 2.Допълнителни занимания с 49
ученици от двете училища, в две възрастови групи от 7 до 11 години и от 12 до 14
години, за които българския език не е майчин или срещат затруднения в четенето и с
правописа. 3. Допълнителни занимания по География и икономика. В клуб
"Пътешественик" ще бъдат включени 12 деца, които имат интерес към географията и
биха искали да попълнят свои дефицити в тази област.4. Дейности насочени към
съхраняване здравето и развитие на умения за здравословен начин на живот у
децата. В клубовете "Здраве" и "Здравословен живот" да допълнят дефицити по
биология и здравно образование, както и да се развият умения за превенция на
рисковото поведение у 22 ученика на възраст от 14 до 19 години;
5.Допълнителни занимания по Екология. 6. Допълващи занимания по
"Информационни технологии" с 12 ученици, на възраст 17-19 години.
7. Спортни занимания по хокей на трева за 28 ученици на възраст от 12 до 14 г. и
възпитаването им в дух на толерантност посредством спортни игри; 8. Спортни
занимания по волейбол с 16 ученика ученици на възраст от 12 до 18 години. 9.
гр. Свищов Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на 73
ученици от етническите малцинства, за които българския език не е майчин, като
заниманията ще се провеждат в две възрастови групи от 8 до 12 и от 13 до 16 години.
10. Допълнителни занимания по изкуства за 129 ученика от различни етноси чрез
стимулиране на творческите им способности в театралното, живописното и танцовото
изкуство. 11. Училище за толерантност, изнесено сред природата с 531 деца, от които
179 от етнически малцинства. 12. Обновяване на общинския план за действие, в
съответствие с общинската програма за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства и с Общинския план за развитие на Община
Свищов. 13. Осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите
малцинства; 14. Работа с родители от двете партньорски училища без разлика от
етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция . 15.
Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с
родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на учебни занятия, с цел подобряване на образователната среда в
училища извън ромските махали в градовете. 16. Публичност и визуализация.
17.Управление на проекта.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

408

3

Вариант 2

н
п

Име на проекта

Сдружение
,,Училищно
настоятелствоХристо Ботев, гр.
Кърджали

1.Профилирана гимназия с
преподаване на чужди
езици ,,Христо Ботев", гр.
,,Приятели"
Кърджали;
2.
Община Кърджали;

Сдружение
,,Младежко бюро за
социални услуги и
граждански
инициативи", гр.
Плевен

1. Основно училище
,,Христо Ботев", с.
Българене
2. Община Левски

Начално училище
,,Паисий
Хилендарски", гр.
Стрелча

,,Училището мечта за всеки"

1. Средно училище "Св. Св.
Кирил и Методий", гр.
Стрелча
2. Община Стрелча
,,Обединени от
3. Национално сдружение знанието"
на клубовете на запасното
войнство за честта на
пагона, гр. София

24

26

24

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

214 699.00 лв.

179 150.00 лв.

377 779.80 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален
адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG05M2OP001-3.002-0239
BG05M2OP001-3.002-0248

н
п

Наименование на
бенефициента

BG05M2OP001-3.002-0263

Компонент (ако е приложимо)

1. BG05M2OP001-3.002-0239 – C001

н
п

1. BG05M2OP001-3.002-0263 – C001 1. BG05M2OP001-3.002-0248 – C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Основни дейности/Резюме

1. Административното управление и контрол на проекта.
2. Подготовка и провеждане на анкетно проучване сред ученици и родители.
3. Сформиране и дейност на клубове, насочени към съхраняване и развиване на
културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните
връстници, личностна и творческа изява в интеграционна мултикултурна среда.
4. Организиране и провеждане на мероприятия за представяне на дейността на
сформираните клубове с цел информиране на училищните общности и
популяризиране дейностите по проекта сред обществеността в област Кърджали.
5. Създаване на театрална академия "Приятели”.
6. Създаване на социални компетенции. Социална адаптация чрез запознаване с
културно-историческото наследство на българските земи.
7. Здравнообразователен
летен тренировъчен лагер за участниците от клубове
"Футбол".
8. Провеждане на образователно пътуване на ателиетата от театрална академия
"Приятели".
9. "През погледа на журналиста" - посещение на редакции, ТВ студиа, печатница и
Народно събрание.
10. "Зелено училище" за учениците от клуб "Екология".
11. Информираност и публичност по проекта.

214 699.00 лв.

ул. ГЕНЕРАЛ
ЧЕРНОЗУБОВ №
19

гр.
Кърджали

179 150.00 лв.

пл. ,,Възраждане"
№ 1, 5800, гр.
Плевен

1. Управление на проекта.
2. Допълнително обучение по български език.
3. Творчески дейности.
гр. Плевен 4. Спортни дейности.
5. Програма за социални умения.
6. Семейни конференции.
7.Публичност на проекта.

377 779.80 лв.

1. Провеждане на допълнителни часове за обучение по български език и литература
за ученици от НУ "Паисий Хилендарски" и СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", за които
българският език не е майчин;
2. Провеждане на допълнителни часове по математика за ученици от малцинствата,
от НУ "Паисий Хилендарски", застрашени от отпадане от образователната система;
3. Дейност на клубове, насочени към съхраняване и развиване на културната
идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, личностна
и творческа изява в интеграционна мултикултурна среда;
4. Провеждане на публични мероприятия за представяне на дейността на клубове с
бул. ,,България" №
цел информиране на училищните общности и популяризиране дейностите по проекта
101, 4530, гр.
гр. Стрелча сред обществеността в Стрелча;
5. Създаване на учебен театър
Стрелча
" Млади звезди";
6. Организация и провеждане на образователен летен тренировъчен лагер за
участниците от клубове "Родолюбец";
7. Организация и провеждане на образователен лагер "Зелено училище";
8.
Образователен лагер " Съхрани историята";
9. Образователно пътуване на Учебен театър "Млади звезди;
10. Организация и провеждане на образователно-тренировъчен лагер "Млад
спасител";
11. Управление и контрол на проекта;
12. Информираност и публичност по проекта

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

155

61

93

4

Вариант 2

Име на проекта

Сдружение
"Младежко
образование за
гражданска
активност", гр.
Смолян

1. Четвърто основно
,,Училището училище "Стою Шишков",
работилница за
гр. Смолян
2.
мечти“
Община Смолян

Община Пещера

1. Сдружение "Асоциация
образователно лидерство"
2. Основно училище
"Любен Каравелов"
3. Начално училище
"Михаил Каролиди"
4. Начално училище
"Михаил Куманов"
5. Основно училище "Св.
Патриарх Евтимий"
6. Основно училище
,,Шарени
"Петко Славейков"
мъниста"
7. Професионална
гимназия по лека
промишленост и
машиностроене "Васил
Левски"
8. Професионална
гимназия по хранително вкусови технологии "Атанас Ченгелев"
9. Средно училище ,,Св.
Климент Охридски"

1. Община Ивайловград;
2. Средно училище
,,Христо Ботев", гр.
Ивайловград
Народно читалище 3. Основно училище ,,Кирил
,,Пробуда 1914", гр. и Методий", с. Белополци
4. Основно училище ,,Кирил
Ивайловград
и Методий, с. Железино
5. Основно училище ,,Св.
Св. Кирил и Методийй, с.
Свирачи

,,Образователна
интеграция на
ученици в община
Ивайловград"

26

30

24

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

294 786.66 лв.

665 659.59 лв.

462 880.70 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален
адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG05M2OP001-3.002-0268

н
п

Наименование на
бенефициента

BG05M2OP001-3.002-0303

н
п

BG05M2OP001-3.002-0324

1. BG05M2OP001-3.002-0303 – C001

Компонент (ако е приложимо)

1. BG05M2OP001-3.002-0268 – C001

н
п

1. BG05M2OP001-3.002-0324– C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

Основни дейности/Резюме

294 786.66 лв.

ул. Васил Левски"
№ 21, 4701, гр.
Смолян

1. Допълнително обучение по български език.
2. Творческите работилници.
3. Спортни дейности.
4. Изяви на учениците от творческите работилници и спортните клубове.
гр. Смолян 5. Дискусионен клуб.
6. Психологическа подкрепа.
7. Работилница за родители.
8. Публичност на проекта.
9. Управление на проекта.

665 659.59 лв.

ул. ,,Дойранска
Епопея", № 17,
4550, гр. Пещера

1. Диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност.
Работилница за толерантност.
3. Ученически лагери.
гр. Пещера 4. Всеки има талант.
5. Празници на града.
6. Информираност и публичност.
7. Организиция и управление.

462 880.70 лв.

1. Дейности за организация и управление на проекта.
2. Дейности по информация и публичност.
3. Допълнително обучение по български език за ученици.
4. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици и
напреднали ученици.
ул. ,,Орфей" № 1 ,
Гр.
5. Подобряване на образователната среда в училищата, където да се обучават
6970, гр.
Ивайловгра
интегрирано ученици от етническите малцинства.
Ивайловград
д
6. Насърчаване участието на родителите в образователния процес.
7. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда.
8.Разработване и приемане на общински годишни планове за действие.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

150

2.

551

174

5

Вариант 2

н
п

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален
адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Наименование на
бенефициента

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Основни дейности/Резюме

гр. Кричим

1. Допълнително обучение по български език.2. "Ние сме грамотни" - осигуряване на
условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския език. 3. "От извора" създаване на клуб, насочен към съхраняване и развиване на културната идентичност
на учениците. 4. Истории край огнището" - създаване на клуб, насочен към
съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, както и
осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския език.
5. "Фотодело и информационни технологии" - клуб по информационни технологии. 6.
"Вълшебен ключ към приказките" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и
развиване на културната идентичност на учениците, както и осигуряване на условия,
дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския език. 7. „Здрав дух в здраво
тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт. 8. "Млад артист" - клуб по театрално
изкуство. 9. Млад Приложник ” - клуб по приложно изкуство. 10. "Посланици на
природата" - създаване на екоклуб. 11. "Компютърът и аз" - клуб по информационни
технологии. 12. ,,Фолклор на Балканските народи” - създаване на клуб, насочен към
съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците. 13. „Млад
изследовател” - научно-изследователски клуб. 14. „В света на танците“ - създаване на
клуб, насочен към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците.
15. Естествоизпитател" - създаване на екоклуб. 16. „Часове по толерантност- мястото
където различието е предимство.” 17. "Млад археолог" - създаване на клуб по
археология. 18. Кариерно ориентиране – възможности за образователна,
професионална и личностна реализация. 19. Работа с родители от етнически
малцинства, с цел превенция от възпрепятстване на децата от редовно посещение
на учебни занятия. 20. Разясняване на ползите от образователната интеграция и
преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.
21. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход
и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании,
насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход
или религиозна принадлежност). 22. Информиране и публичност.
23.
Организация и управление на проекта.

BG05M2OP001-3.002-0332

Компонент (ако е приложимо)
н
п

BG05M2OP001-3.002-0339

1. BG05M2OP001-3.002-0339– C001

1. BG05M2OP001-3.002-0332– C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Кричим

1. Средно училище "П.Р.
Славейков" - гр. Кричим
2. Начално училище
"Св.Св. Кирил и Методий" гр. Кричим
3.
Начално училище ,,Васил
Левски", гр. Кричим
4. Народно читалище
,,Пробуда -1912 г.", гр.
Кричим

Община Ракитово

1. Основно училище
"Неофит Рилски" гр.
Костандово
2. Сдружение "Суткя", гр.
Ракитово
3.Основно училище
,,Христо Ботев" с. Дорково
4. Основно училище
,,Христо Ботев", гр.
Ракитово
5. Професионална
гимназия ,,Христо
Смирненски", гр. Ракитово
6. Средно училище ,,Св.
Климент Охридски", гр.
Ракитово

,,Защото
вярваме, че
всяко дете е
важно!"

,,Образователна
интеграция в
община
Ракитово“

13

22

406 407.57 лв.

414 832.34 лв.

406 407.57 лв.

414 832.34 лв.

пл. Обединение №
3, 4220, гр. Кричим

1. Организация и управление на проекта.
2. Създаване на Клубове по спорт.
3. Създаване на Клубове за любители на природата.
4. Създаване на Клубове по фолклор и традиции на етносите.
5. Клубове по "Предприемачество и умения за презентиране".
ул. ,,Иван
гр. Ракитово 6. Клуб "Скаутски лагер".
Клинчаров" № 57
7. Организиране и провеждане на Мултикултурно Зелено училище.
Организиране и провеждане на празник на етносите и фолклора.
Училище за родители.
10. Провеждане на информационна кампания.
11. Информиране и публичност.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

322

244
8.
9.

6

Вариант 2

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

1. Сдружение "Рома - Берк
"
2. Първо основно училище
"Никола Йонков Вапцаров"
3. Второ основно училище
"Христо Смирненски"
4. Трето основно училище
"Иван Вазов"
5.
Основно училище "Георги
Община Берковица
Раковски" с. Бързия
6. Основно училище "Св.
Св. Кирил и Методий " с.
Замфирово
7.
Профилирана гимназия ,,Др Иван Панов" Берковица
8. Лесотехническа
професионална гимназия
гр. Берковица

Община Исперих

Име на проекта

„Образованието в
подкрепа на
приобщаването,
многообразието и
активното
гражданство“

,,Образователна
1. Основно училище
интеграция на
,,Христо Ботев", гр.
учениците от
Исперих;
2.
етническите
Сдружение ,,Асоциация
малцинства в
Интегро", гр. Разград
община Исперих“

24

24

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

283 356.66 лв.

345 353.33 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

283 356.66 лв.

345 353.33 лв.

Официален
адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG05M2OP001-3.002-0340

н
п

BG05M2OP001-3.002-0367

Компонент (ако е приложимо)

1. BG05M2OP001-3.002-0340– C001

н
п

1. BG05M2OP001-3.002-0367– C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Основни дейности/Резюме

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

пл. Йордан
Радичков"№ 4,
3500, Берковица

1. Организация и управление на проекта.
2. Допълнително обучение по български език за учениците, за които не е майчин.
3. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от
ромски произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием
в училищата извън ромския квартал.
4. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в
община Берковица, в които се обучават интегрирано ученици от етнически
малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила.
5. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
гр.
мултикултурна среда.
Берковица 6. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно
образование.
7. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход
и културна идентичност.
8. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите
от образователната интеграция и приемането на различието.
9.
Насърчаване участието на родителите в образователния процес.
10. Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си
от редовно посещаване на учебни занятия.
11. Информация и публичност.

100

ул. ,,Дунав" № 2,
7400, гр. Исперих

1. Подобряване на образователна среда в училищата, в които се обучават деца от
етническите малцинства.
2. Насърчаване общуването между децата от различните етноси от различните
училища в неформална среда.
3. Осигуряване на подкрепа за семействата от уязвими етнически малцинства за
ефективно включване на децата им в образователния процес.
гр. Исперих 4. Насърчаване на участието на родителите в работата на училището и
образователния процес.
5. Дейности за съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства и
преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различен етнически
произход и културна идентичност.
6. Организация и управление на проекта.
7. Публичност и предоставяне на информация за проекта.

320

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

7

Вариант 2

Име на проекта

1. Начално училище
"Христо Ботев"; гр. Бяла
Слатина
2.
Начално училище "Христо
Смирннески" , гр. Бяла
Слатина
3. Основно
училище "Георги Стойков
Раковски" , с. Търнак
4. Основно училище "Кирил
и Методий" , с. Попица
5. Основно училище
"Христо Ботев"; с. Търнава
6. Професионална
агротехническа гимназия
"Н.Й.Вапцаров" , гр. Бяла
,,Обучение за
Слатина
успех"
7. Професионална
гимназия по облекло
"Елисавета Багряна" , гр.
Бяла Слатина
8.
Основно училище
"Св.Климент Охридски" ,
гр. Бяла Слатина
9. Средно училище "Христо
Ботев" , с. Габаре
10. Средно училище
"Христо Ботев" ,с. Галиче
11. Сдружение с
нестопанска цел ,,Първи
юни", гр. Бяла Слатина

20

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

376 540. 00 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

376 540. 00 лв.

Официален
адрес на
бенефициента

ул. Климент
Охридски" № 68,
3200, гр. Бяла
Слатина

Място на изпълнение на дейностите

Община Бяла
Слатина

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)
н
п

Наименование на
бенефициента

BG05M2OP001-3.002-0413

1. BG05M2OP001-3.002-0413– C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Наръчник по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Основни дейности/Резюме

гр. Бяла
Слатина

1. Организация и управление.
2. Информиране и публичност.
3. Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език
не е майчин.
4. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици.
5. Съхранение и развитие на културната идентичност.
6. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за успешно завършване на
средно образование.
7. Насърчаване участието на родителите в образователния процес.
8. Работа с родители от етнически малцинства, които възпрепятстват децата си от
редовно посещение на учебните занятия.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за изпълнение
Деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности (включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция и
реинтеграция

709

8

