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

Вариант 2

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

BG05M2OP0013.002-0003 - С001

НП

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

BG05M2OP001-3.002- СРЕДНО
1. ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
0003
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛ 2. СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ"
НО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ“

Име на проекта

„ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА
ПОСТИГНЕМ МЕЧТИТЕ СИ!“

29

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

323 665,96

Обща стойност
на проекта в лв.

323 665,96

Официален
адрес на
бенефициента

ул. „ХРИСТО
БОТЕВ“ № 1
5986 Койнаре

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)

Номер на договор/заповед в ИСУН

Сключени договори/издадени заповеди по процедура BG05М20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила"
Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

гр.Койнаре 1.Дейности по информиране и публичност
2.Организиране и провеждане на
мотивационни дейности в клуб „Ученолюбие”
за задържане на учениците в училище.
3.Подобряване на образователната среда за
интегрирано обучение в СОУ "Христо
Смирненски" град Койнаре и ОУ "Христо
Ботев" село Чомаковци. 4.Организиране и
провеждане на дейности в клуб „Толерантни в
разнообразието”. 5.Организиране и
провеждане на съвместни познавателни
дейности с ученици от различни етноси
6.Кариерно консултиране и професионално
ориентиране на учениците 7.Създаване и
дейност на клуб на родителя „Съпричастност”
8.Подготовка на родители за активно участие
в образователния процес
9.Дейности за демонстриране на усвоени
знания и придобити умения за бъдеща
успешна професионална, социална и
творческа реализация на учениците, за
привличане на нови възпитаници в двете
учебни заведения 10.Дейности за организация
и управление на проекта

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

188

Н
П

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

BG05M2OP001-3.0020004

29

СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛ 1.ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
НО УЧИЛИЩЕ „АСЕН 2.СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ"
ЗЛАТАРОВ“

BG05M2OP0013.002-0015 - С001

Н
П

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Наименование на
бенефициента

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

241 739,70

Обща стойност
на проекта в лв.

843 876,42

Основни дейности/Резюме

с.Гиген

1.Дейности за организация и управление на
проекта 2.Дейности по информиране и
публичност 3.Организиране и провеждане на
дейности за създаване на благоприятна среда
за пълноценна социализация и интеграция на
учениците 4.Организиране и провеждане на
дейности в клуб „Традиции и изкуства”
5.Дейности за осигуряване на подходяща
образователна среда за задържане на
учениците в СОУ „Асен Златаров”
6.Създаване и дейност на „Училище за
родители” 7.Организиране и провеждане на
съвместни познавателни дейности с ученици
от различни етноси 8.Дейности за
преодоляване на негативни обществени
нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност

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

106

ул. „АСЕН
ЗЛАТАРОВ“
№ 10
5970 с. Гиген

24

1.СДРУЖЕНИЕ
"РЕГИОНАЛНО МЛАДЕЖКО
„Училище за шампиони”
СДРУЖЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ ЗА
ТЕБ" 2.Община Кърджали

Официален
адрес на
бенефициента

Индикатори за
изпълнение

241 739,70

„ДА СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ
СИ!“

BG05M2OP001-3.0020015

СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛ
НО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО
РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ –
гр. Кърджали

Вариант 2

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Място на изпълнение на дейностите

BG05M2OP0013.002-0004 - С001

Компонент (ако е приложимо)

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

843 876,42

0
1.Организация и управление на проекта
2.Създаване на клубове за допълнителни
занимания с ученици: „Българският език –
моят ключ към успех“ , „Шарени
ритми“,„Шампиони“, „Приложна занимателна
математика“, „Младите будители”, "Живо
наследство", "Витраж дизайн",
"Журналистически клуб Славейков",
кв.
"Виртуален свят", "Природозащитници", "Млад
Възрожденци,
гр.Кърджал
археолог" 3.Организиране и провеждане на
ул. „Райко
и
Жинзифов“ 4
съвместни мероприятия 4.Организиране на
6600 Кърджали
дискусионни клубове на интеркултурна
тематика 5.Индивидуална и групова
консултативна дейност с психолог
6.Провеждане на кръгла маса на тема
„Успешни практики на интеграция на ученици
от етническите малцинства чрез
интеркултурно образование”
7.Информираност и публичност

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP0013.002-0016 -С001

Н
П

BG05M2OP0013.002-0024-С001

Н
П

Н
П

Име на проекта

BG05M2OP001-3.0020016

16

ОБЩИНА НИКОЛА
КОЗЛЕВО

BG05M2OP0013.002-0022- С001

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

325 617,90

Обща стойност
на проекта в лв.

ДЕВЕТО ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ТЕМЕЛКО
НЕНКОВ“

1.ФОНДАЦИЯ "ПОЗИТИВНИ
УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В
СОЦИУМА" 2.ОБЩИНА
ПЕРНИК

СДРУЖЕНИЕ
„РАЗНООБРАЗНИ И
РАВНИ“

1.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 3.ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И
„Образованието – основна
МЕТОДИЙ" 4.ОСНОВНО
част от интеграцията“
УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ
ВАПЦАРОВ" 5.ОБЩИНА
БОТЕВГРАД 6.ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Официален
адрес на
бенефициента

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

325 617,90

1.СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ"
2.СРЕДНО
„Бъдещето днес –
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
образование и интеграция”
УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО БАКАЛОВ
ЦЕРКОВСКИ"

BG05M2OP001-3.0020022

BG05M2OP001-3.0020024

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Вариант 2

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

408

пл. „23
"СЕПТЕМВРИ“
№5
9955 с. Никола
Козлево

12

157 884,50

157 884,50

24

845 653,93

845 653,93

„РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕЧТИ“

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

Община
Никола
Козлево

1.Дейности за организация и управление на
проекта 2.Допълнително обучение по
български език за ученици от начален етап, за
които българският език не е майчин 3.Спортни
клубове за допълнителни занимания със
застрашени от отпадане от училище ученици
от етническите малцинства 4.Подобряване на
образователната среда в училища извън
ромските махали, в които се обучават
интегрирано ученици от етническите
малцинства, чрез сформиране на ИКД
„Занимателна информатика" 5.Клубове,
насочени към съхраняване и развиване на
културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и техните връстници
в интеграционна мултикултурна среда
6.Подкрепа за разкриване на родителски
клубове 7.Информационни кампании с
родители и местната общественост
8.Дейности по информиране и публичност

1. Организация и управление на проекта 2.
Училищен модел за превенция на ранно
отпадане от училище „Предай нататък!”
3.Училищен модел за повишаване на
ж.к. ТВЪРДИ
Община функционалната грамотност на учениците „Аз
ЛИВАДИ
Перник
обичам да чета!” 4.Създаване на клубове за
2300 Перник
извънкласна и извънучилищна дейност 5.
Изграждане на родителски клуб „Училище за
родители” 6.Осигуряване на информираност
и публичност
1.Организация и управление на проекта
2.Допълнително обучение по български език
за учениците (вкл. за учениците, търсещи или
получили международна закрила), за които
ул. „Кавала“ №8,
Община българският език не е майчин 3.Дейности,
офис 5
Ботевград насочени към съхраняване и развиване на
1233 София
културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и техните връстници
в интеграционна мултикултурна среда
4.Подкрепа на ученици от етническите

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

330

500

Н
П

BG05M2OP001-3.0020040

ОБЩИНА БУРГАС

BG05M2OP0013.002-0058-С001

Н
П

Н
П

Н
П

1.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"ИВАН ВАЗОВ" -кв. Банево
2.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " Св.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - кв.
Рудник 3.ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" кв. Горно езерово
4.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"ХРИСТО БОТЕВ" - с. Маринка
5.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„Интегриран подход за
постигане на значими и
устойчиви резултати в
образователната интеграция
на ученици от етнически
малцинства в община
Бургас“

36

1.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
2.Сдружение "Младежки
инициативи за диалог и
развитие"

131 817,08

350 644,00

Община
Бургас

1.Дейности по организация и управление на
проекта 2.Допълнително обучение по
български език за учениците (вкл. за
учениците, търсещи или получили
международна закрила), за които българският
език не е майчин 3.Допълнителни занимания
със застрашени от отпадане от училище
ученици от етническите малцинства и
учениците, търсещи или получили
международна закрила; 4.Подобряване на

131 817,08

Индикатори за
изпълнение

1.Организация и управление на проекта
2.Избор на учители и подготовка за Школа
"Етнопалитра" 3.Подбор и разпределение на
учениците в Школа "Етнопалитра" 4.Школа
Община "Етнопалитра" – функциониране на клубове
Кърджали по интереси 5.Включване на родители в
процеса на образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства
6.Фестивал "Етнопалитра" 7. Информиране и
публичност

350 644,00

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

746

145

215
1: Организация и управление на проекта 2:
Работа с учениците 3: Подобряване на
образователната среда в училище чрез
закупуване на допълнителни спортни, учебни
и други пособия, материали и разработване и
прилагане на политики 4: Съхраняване и
ул. „9
СЕПТЕМВРИ“ № гр.Боляров развиване на културната идентичност на
11
о
учениците от етническите малцинства и
8720 Болярово
техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда 5: Работа с родителите
6: Преодоляване на негативни обществени
нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност 7: Дейности за
информация и публичност

20

„ПОДКРЕПА“

Основни дейности/Резюме

650 874,24

„Заедно да учим и творим“

BG05M2OP001-3.0020070

Официален
адрес на
бенефициента

ул. „Тина
Киркова“ № 17
6600 Кърджали

24

СРЕДНО
1.ОБЩИНА ИХТИМАН
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛ
2.НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
НО УЧИЛИЩЕ
"СЛЪНЦЕ - 1879"
„ХРИСТО БОТЕВ“

650 874,24

Обща стойност
на проекта в лв.

„Етнопалитра“

BG05M2OP001-3.0020063

1.ОБЩИНА БОЛЯРОВО
2.СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР
БЕРОН" 3.ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН
КАРАДЖА"

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

ул.
„АЛЕКСАНДРОВ
СКА“ № 26
8000 Бургас

15

СДРУЖЕНИЕ
„ОБЩИНСКО
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО НА
УЧИЛИЩАТА И ЦДГ В
ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА“

BG05M2OP0013.002-0070-С001

Име на проекта

BG05M2OP001-3.0020058

Основно училище
„Васил Левски“ град
Кърджали

BG05M2OP0013.002-0063-С001

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Наименование на
бенефициента

Вариант 2

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Място на изпълнение на дейностите

BG05M2OP0013.002-0040-С001

Компонент (ако е приложимо)

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

200 297,78

200 297,78

ул. „ЦАР
ОСВОБОДИТЕЛ“
№ 76
2050 Ихтиман

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

България

1. Допълнително обучение по български език
за учениците, за които българският език не е
майчин 2. Допълнителни занимания със
застрашени от отпадане от училище ученици
от етническите малцинства, които се намират
или са застрашени от попадане в състояние
на изключеност от образователния процес
поради трудности от културно и езиково
естество. 3.Подобряване на образователната
среда в училището, в което се обучават
интегрирано ученици от етническите

150

BG05M2OP0013.002-0083-С001

BG05M2OP0013.002-0089-C001

BG05M2OP0013.002-0120-C001

Н
П

Н
П

Н
П

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

BG05M2OP001-3.0020083

14

СДРУЖЕНИЕ
„РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
ЗА ЕВРОПЕЙСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО“

1.ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
2.НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "Г. С.
РАКОВСКИ" 3.4-ТО
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"ХР.СМИРНЕНСКИ"

ОБЩИНА СМОЛЯН

1.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2.СДРУЖЕНИЕ
"НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „По-добро бъдеще чрез
НАУКА" 3.СРЕДНО
включващо образование“
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ"

BG05M2OP001-3.0020089

516 921,10

516 921,10

бул.
„БЪЛГАРИЯ“ №
12
4700 Смолян

26

„Чрез образование – към
успешна социална
реализация“

Официален
адрес на
бенефициента

304 950,03

„Приятелство“

BG05M2OP001-3.0020120
1.ОБЩИНА БОТЕВГРАД
2.СДРУЖЕНИЕ "ИЗБОР ЗА
УТРЕ"

304 950,03

Обща стойност
на проекта в лв.

бул. „Ал.
Стамболийски“
№ 127, вх. В,
ет.3 ап.12
1303 София

30

ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
ТЕХНИКА И
МЕНИДЖМЪНТ
„ХРИСТО БОТЕВ“

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

130 061,00

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Вариант 2

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1.Организация и управление на проекта
2.Информиране и публичност 3.Допълнително
обучение по български език за учениците, за
които българският език не е майчин
Община 4.Осигуряване на подходяща образователна
Пазарджик среда за включване на учениците от ромски
произход от обособените по етнически
признак училища, чрез поетапен прием в
училища извън ромските квартали
5.Дейности, насочени към съхраняване и
1.Организация и управление на проекта
2.Провеждане на проучване сред родителите
и децата относно нагласите и нуждите им за
интегриране в образователната система 3.
Община Допълнително обучение по български език за
Смолян учениците, за които българският език не е
майчин за преодоляване на социалните
пречки за тяхната интеграция в
образователната система. 4. Създаване на
клубове и групи по интереси в извънучебно

130 061,00

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

240

303

71

ул. „СВОБОДА“
№ 18
2140 Ботевград

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1.Организация и управление на проекта
2.Клуб по предприемачество 3. Създаване на
клубове по спортни занимания 4.Създаване
Община на танцов състав "Хороводец" 5.Създаване на
Ботевград клуб по електроника 6. Създаване на клуб по
традиции и ценности 7. Училище за родители
8. Провеждане на информационна кампания
9.Информиране и публичност

BG05M2OP0013.002-0130-C001

Н
П

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

BG05M2OP001-3.0020130

24

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

170 466,67

Обща стойност
на проекта в лв.

Н
П

BG05M2OP001-3.0020150

27
1.Район "Аспарухово",
Община Варна 2.Народно
читалище "Просвета- 1927"
ФОНДАЦИЯ „РАСТЕЖ“ 3.НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
4.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"ХРИСТО БОТЕВ"

„Комплексен модел за
образователна и социална
интеграция на ученици и
младежи от етнически
малцинства“

568 028,00

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

170 466,67

„Интеграция и добро
1.Община Садово
Основно училище „Гео
образование за учениците от
2.Сдружение “ИНИЦИАТИВИ
Милев“, град Садово
Основно Училище „Гео
ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ-РИЛА”
Милев“ (Град Садово)“

BG05M2OP0013.002-0150-C001

Официален
адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Вариант 2

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

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

170

ул. „Лиляна
Димитрова“ № 2
4122 Садово

1: „Дейности за организация и управление на
проекта“ 2: „Дейности по провеждане на
допълнително обучение по български език за
учениците, за които българският език не е
майчин“ 3: „Допълнителни занимания със
застрашени от отпадане от училище ученици
от етническите малцинства и учениците,
търсещи или получили международна
закрила“ 4: „Дейности по осигуряване на
психологическа подкрепа за учениците от
етническите малцинства“ 5: “Дейности за
гр.Садово насърчаване участието на родителите в
образователния процес“ 6: „Дейности по
работа с родителите от етническите
малцинства, които възпрепятстват децата си
от редовно посещаване на учебни занятия“ 7:
"Организиране на информационна кампания
насочена към недопускането на
дискриминация и приемането на
представителите на различните етнически
общности като пълноправни граждани и
представители на местната общност" 8:
„Дейности по информиране и публичност“

„Генерал Колев“
33 вътрешна
къща
9000 Варна

1.„КОМПЮТЪРНА ЕЗИКОВА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК " 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС
ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ УЧЕНИЦИ ОТ
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА: КЛУБ
"МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА И ЗАБАВНА"
3.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС
ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ УЧЕНИЦИ ОТ
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА: СЪЗДАВАНЕ НА
КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 4. СЪХРАНЯВАНЕ

568 028,00

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

гр.Варна

128

BG05M2OP0013.002-0152-C001

Н
П

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

BG05M2OP001-3.0020152

24

ПЕТО ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО
БОТЕВ“

1.ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
2.ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ
ЛЕВСКИ 1965"

„Учим се от миналото,
мислим за бъдещето“

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

118 042,06

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален
адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Вариант 2

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

118 042,06

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

52
1.Планиране и управление 2.Изграждане на
мобилен екип за работа с родителите 3."Ден
на родителя" 4."Мама, татко и аз" - празник на
семейството 5.Допълнително обучение по
български език за учениците от етническите
малцинства /включително и от ромски
произход/, за които българският език не е
майчин 6. Организиране и провеждане на 2
ул. „Спартак“
гр.Кюстенд
срещи с писатели от различни етноси
№21
ил
7.Осигуряване на психологична помощ за
2500 Кюстендил
участниците в проекта 8.Тренинг за взаимно
опознаване и толерантност в общуването 9.
Фолклор, традиции и празници 10.
Движението като начин на живот 11.
Традиционно и здравословно хранене 12.
Нашият дом - минало, настояще и бъдеще
13.Информираност и публичност

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

