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

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Вариант 2

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

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 BG BG05M2OP001-3.001 "ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ"
Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

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

BG05M2OP0013.001-0002-C01

НП BG05M2OP001- Сдружение "Знание"
3.001-0002
Ловеч

Обединено детско заведение
"Ирина Бачо Кирова"
Община Летница

Стъпка към училище

24 146 218,00

146 218,00

гр.Ловеч ул.
Търговска 44

Община Летница

1 Оценка за обследване на
възможностите на децата;
2 Занимания по български език;
3 Креативни работилници;
4 Спортни делници и празници;
5 Приказен бал;
6 Храна и Здраве;
7 Занимания по Толерантност;
8 Образователна детска библиотека;
9 Ден на талантите;
10 Клуб "Защо";
11 Организация и управление на
проекта;
12 Информиране и публичност;
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BG05M2OP0013.001-0006-C01

НП BG05M2OP001- Община Оряхово
3.001-0006

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ПРОЛЕТ"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "МИР"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"СЛЪНЧИЦЕ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДРУЖБА"
СДРУЖЕНИЕ "ЖИВА ВОДАГР.ОРЯХОВО"

Огледало на детските
мечти

24 89 693,88

89 693,88

гр.Оряхово
Община Оряхово
Андрей Чапразов
15

1 1.Организация и управление;
2 „Артродители”;
3 „Пея и танцувам”
4 „Заедно на зелена детска градина”;
5 „Етнопартньори”;
6 6. Информация,публичност и
визуализация;
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Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

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

BG05M2OP0013.001-0008-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА КАРНОБАТ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА Успяваме заедно
3.001-0008
"ЯНА ЛЪСКОВА"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ВЪЛШЕБСТВО"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "МИР"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ИГЛИКА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ПРОЛЕТ"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "МИТКО ПАЛАУЗОВ"
СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"СЛАВЕЙЧЕ"

30 357 398,00

357 398,00

гр.Карнобат бул. Община Карнобат
БЪЛГАРИЯ № 12

1 Организация, управление и отчитане
на проектните дейности;
2 Допълнително обучение по
български език на деца, за които
българският език не е майчин;
3 Осигуряване на психологическа
подкрепа за децата в неравностойно
положение;
4 Подобряване на образователната
среда в детски учебни заведения в
община Карнобат;
5 Дейности, насочени към съхраняване
и развитие на културната идентичност
на децата от етническите малцинства
и техните връстници в мултикултурна
среда;
6 Насърчаване участието на
родителите във възпитателния процес;
7 Утвърждаване на атмосфера на
толерантност и междукултурно
сближаване между различните
етнически групи на територията на
община Карнобат;
8 Разработване и приемане на
общински годишни планове за
действие в съответствие с областната
стратегия за интегриране на ромите и
общински план за действие за периода
2014-2020 г.;
9 Информиране и публичност;
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BG05M2OP0013.001-0009-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ВЪЛЧИ
3.001-0009
ДОЛ

16 479 130,00

479 130,00

гр.Вълчи дол пл.
ХРИСТО БОТЕВ
№1

1 "Организация и управление на
проекта";
2 "Информиране и публичност";
3 "Организация на изнесени форми".
Преодоляване на негативни
обществени нагласи и превенция на
отпадането от образователната
система. Подкрепа на деца от
етническите малцинства за
продължаване на образованието
(постъпване в първи клас);
4 "Педагогическа подкрепа" Съхраняване и развиване на
културната идентичност и
допълнително обучение по български
език.;
5 "Психологическа подкрепа";
6 Експертизи, проучвания,
изследвания и програми за постигане
на значими и устойчиви резултати в
сферата на образователната
интеграция в рамките на община
Вълчи дол.;
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СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА
ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ"
ОДЗ "ЗДРАВЕЦ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"СЛЪНЦЕ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗВЕЗДИЦА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"НАДЕЖДА КРУПСКАЯ"

Подкрепа за
предучилищното
възпитание и активно
социално приобщаване
на децата от община
Вълчи Дол

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Вълчи дол

BG05M2OP0013.001-0011-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА НИКОПОЛ
3.001-0011

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА С малки стъпки към
№1 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" ГРАД успешен старт
НИКОПОЛ
СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ"

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

29 410 366,96

Вариант 2

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

410 366,96

гр.Никопол ул.
Община Никопол
АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ
№5

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 "Провеждане на допълнителни
занимания по български език на деца
от 3 до 6 години, за които българският
език не е майчин";
2 "Организиране на дейности за
подобряване на образователната
среда в детските градини за
провеждане на занимания с деца по
интереси";
3 "Организиране на съвместни
дейности за насърчаване общуването
между децата от различни етноси под
надслов "При нас е весело";
4 "Училище за родители";
5 Дейности, насочени към съхраняване
и развитие на културната идентичност
на децата от етническите малцинства
и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
6 "Организиране на съвместни изяви
на деца и родители";
7 Организиране на дейности за
информиране и публичност;
8 Дейности за организация и
управление на проекта;

Деца, ученици и
младежи от
маргинализирани
общности (включително
роми), участващи в
мерки за образователна
интеграция и
реинтеграция
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BG05M2OP0013.001-0013-C01

НП BG05M2OP001- СДРУЖЕНИЕ
3.001-0013
"РАВНОВЕСИЕ"

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ
ЛЕВСКИ"
ОБЩИНА БУРГАС

Име на проекта

Равен старт - успешни
ученици

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

30 164 142,00

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

164 142,00

гр.Бургас
ул.ГЕОРГИ
ШАГУНОВ № 8

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Община Бургас

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 Организация, управление,
мониторинг и отчитане на проектните
дейности;
2 Допълнително обучение по
български език на деца, за които
българският език не е майчин;
3 Подобряване на образователната
среда в подготвителните групи на ОУ
"Васил Левски" квартал Горно
Езерово;
4 Осигуряване на психологическа
подкрепа за децата в неравностойно
положение;
5 Дейности, насочени към съхраняване
и развитие на културната идентичност
на децата от етническите малцинства
и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
6 Насърчаване участието на
родителите във възпитателния процес;
7 Формиране на общностна
толерантност в квартал Горно езерово
спрямо етническия произход и
културна идентичност на жителите;
8 Информиране и публичност;
9 Разработване и приемане на
общински годишни планове за
действие, в съответствие с областната
стратегия за интегриране на ромите и
общинска програма за образователна
интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства;

Деца, ученици и
младежи от
маргинализирани
общности (включително
роми), участващи в
мерки за образователна
интеграция и
реинтеграция
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Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

BG05M2OP0013.001-0015-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ПЛОВДИВ - Социална фондация „ Инди –Рома Растем заедно
3.001-0015
РАЙОН "ИЗТОЧЕН" 97”
"Национално сдружение за
социални дейности, обучение и
образование"
Целодневна детска градина
"Наталия"
Целодневна детска градина
"Лилия"

30 467 173,00

467 173,00

гр.Пловдив ул.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
№2

BG05M2OP0013.001-0017-C01

НП BG05M2OP001- Община Ивайловград Целодневна детска градина - с.
3.001-0017
Железино
Обединено детско заведение
"Ивайловград"
Народно Читалище "Пробуда
1914"

36 487 841,81

487 841,81

гр.Ивайловград, Община Ивайловград
област Хасково,
ул."България" 49

Заедно сме по-добри

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Пловдив

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

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

1 СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА И
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА;
2 ИНФОРМИРАНОСТ И
ПУБЛИЧНОСТ;
3 НАЕМАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И
ЕКСПЕРТЕН ПЕРСОНАЛ;
4 ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА,
ЧИЙТО МАЙЧИН ЕЗИК Е РАЗЛИЧЕН
ОТ БЪЛГАРСКИЯ;
5 ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В
ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РАЙОН
ИЗТОЧЕН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ С
ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСА
НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА;
6 ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО В РАЙОН
ИЗТОЧЕН;
7 НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ
МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ ЧРЕЗ
УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИ И
ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ;
8 НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА
РОДИТЕЛИТЕ ОТ МАЛЦИНСТВАТА В
ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И
ИНТЕГРАЦИЯ;
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ;
2 ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ;
3 ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД;
4 ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК;
5 ЗАЕДНО УЧИМ И ТВОРИМ;
6 ЗАЕДНО ИГРАЕМ И ПЪТУВАМЕ;
7 РАБОТА С РОДИТЕЛИ;
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BG05M2OP0013.001-0023-C01

НП BG05M2OP001- СДРУЖЕНИЕ
3.001-0023
"РАЗНООБРАЗНИ И
РАВНИ"

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ЗВЪНЧЕ"
ОДЗ "ЗДРАВЕЦ"
ОДЗ "Слънце"
ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ИНДИРА ГАНДИ"

Име на проекта

Готови за училище

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

24 253 495,00

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

253 495,00

гр.София ул.
"Кавала" №8,
офис 5

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Община Правец

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 Организация и управление на
проекта;
2 Допълнително обучение, при
необходимост, по български език за
деца, за които българският език не е
майчин (вкл. деца, търсещи или
получили международна закрила)
3 Осигуряване на подходяща
образователна среда за включване на
децата от ромски произход от
обособените по етнически признак
детски градини чрез поетапен прием в
детски градини и в подготвителни
групи в общински училища извън
ромските квартали (вкл.
транспортирането им от ромските
квартали/махали до училище или
детска градина в рамките на
населеното място)
4 Насърчаване общуването и
съвместните изяви между деца от
различните етноси, обучаващи се в
отделни детски градини и в
подготвителните групи в общинските
училища на територията на
населеното място.
5 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда
6 Работа с родителите от уязвими

Деца, ученици и
младежи от
маргинализирани
общности (включително
роми), участващи в
мерки за образователна
интеграция и
реинтеграция
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BG05M2OP0013.001-0027-C01

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА АКСАКОВО Фондация ”Научноизследователска Заедно растем
3.001-0027
организация за интеграция и
сътрудничество“
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"СЛАВЕЙЧЕ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЕТЕЛИНА"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"МИР"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЕТСТВО МОЕ"

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

14 497 071,00

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

497 071,00

гр.Аксаково ул.
Г.ПЕТЛЕШЕВ №
58Б

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Община Аксаково

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 Дейности за организация и
управление на проекта;
2 Осигуряване на транспорт на децата
от сегрегираните населени места до
учебните заведения за провеждане на
учебни занятия;
3 Осигуряване на психологическа
подкрепа за децата от етническите
малцинства;
4 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда;
5 Насърчаване участието на
родителите във възпитателния процес;
6 Допълнително обучение по
български език;
7 Преодоляване на негативните
обществени нагласи, основани на
етнически произход и културна
идентичност и разработване на
програма за културна и социална
интеграция на децата от етническите
малцинства;
8 Дейности по информиране и
публичност;

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

80

BG05M2OP0013.001-0030-C01

НП BG05M2OP001- СДРУЖЕНИЕ
3.001-0030
"ЦЕНТЪР
ДИНАМИКА"

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

ОБЩИНА ИВАНОВО
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"АЛЕН МАК"

Име на проекта

Щастливо детство за
децата на община
Иваново

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

24 196 697,90

Вариант 2

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

196 697,90

гр.Русе ул.
Община Иваново
Панайот Хитов №
9

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1- Обособяване на ателие „Рисувам,
апликирам, моделирам”;
2 - Създаване на клуб „Вълшебства от
думи” с две ателиета: ”Вълшебства от
думи” и едно ателие „Театър – искам
да бъда звезда” в /филиал „Слънчо“ с.
Щръклево и филиал „Детска китка“ с.
Сваленик/;
3 „Празнуваме заедно” – дейности за
популяризиране на традиции,
празници и обичаи на различни
етноси; насърчаване на общуването и
съвместните изяви между децата от
различните общности;
4 „Малки спортисти” – спортен клуб /филиал „Българче“ с. Красен и
филиал „Кокиче” с. Тръстеник/;
5 Създаване на ателие „Приятели с
природата” - ателие за опознаване на
природните богатства, работа с
природни материали и екологично
възпитание на децата - /филиал
„Слънце“ с. Пиргово/;
6 - Клуб „Подай ръка” – индивидуална
и групова психологическа подкрепа на
децата от ЦДГ „Ален мак” и
филиалите;
7 Създаване на Клуб ”Училище за
родители” - подкрепа и работа с
родителите;
8 - Организация и управление на
проекта;

Деца, ученици и
младежи от
маргинализирани
общности (включително
роми), участващи в
мерки за образователна
интеграция и
реинтеграция
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Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

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

BG05M2OP0013.001-0032-C01

НП BG05M2OP001- СДРУЖЕНИЕ
3.001-0032
"РЕФОРМА И
РАЗВИТИЕ"

Целодневна детска градина
"Пролет"
Обединено детско заведение
"Звънче"
Община Самоков

Преди училище

12 138 560,00

138 560,00

гр.Самоков
Община Самоков
ул.ШЕЙНОВО №
10

1 Организация и управление на
проекта;
2 Допълнително обучение, при
необходимост, по български език за
деца, за които българският език не е
майчин (вкл. деца, търсещи или
получили международна закрила);
3 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда;
4 Работа с родителите от уязвими
семейства/семейства в неравностойна
ситуация от етническите малцинства
или такива, търсещи или получили
международна закрила, които
възпрепятстват децата си подлежащи
на задължителна предучилищна
подготовка от редовно посещаване на
детска градина;
5 Работа с родители без разлика от
етническия им произход за
разясняване ползите от
образователната интеграция и
приемането на различието;
6 Осигуряване на информиране и
публичност на проекта;
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BG05M2OP0013.001-0035-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА РУСЕ
3.001-0035

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "СНЕЖАНКА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗВЕЗДИЦА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗОРА" ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА
ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"НЕЗАБРАВКА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"РУСАЛКА"
СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР
ДИНАМИКА"

Богатството на
различията приобщаващо
образование за
интелигентен растеж

30 500 000,00

500 000,00

гр.Русе пл.
Свобода № 6

1 Организация и управление на
проекта;
2 Информиране и публичност;
3 Повишаване на образователния
резултат по български език и природен
свят;
4 Работилници развиващи и
съхраняващи културната идентичност
на децата; 5 Спорт с приятели и
велосипед;
6 Осигуряване на експертна подкрепа;
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Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Русе

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

BG05M2OP0013.001-0036-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ"
ГОТОВИ ЗА УСПЕХ
3.001-0036
ЦДГ "МОРЯЧЕ" с. АТИЯ
ОДЗ "ЗДРАВЕЦ" гр. СОЗОПОЛ
ЦДГ с. ЗИДАРОВО
ЦДГ гр. ЧЕРНОМОРЕЦ
ЦДГ с. РАВНА ГОРА
ЦДГ - с. КРУШЕВЕЦ
ОДЗ "СНЕЖАНКА" гр. СОЗОПОЛ
СОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
гр. СОЗОПОЛ
ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" с.
ЗИДАРОВО
ЦДГ" ДЕТЕЛИНА" С. РОСЕН

30 356 216,00

356 216,00

гр.Созопол
пл.ХАН КРУМ №
2

BG05M2OP0013.001-0039-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ИСКЪР
3.001-0039

27 183 626,00

183 626,00

гр. Искър ул.
Община Искър
ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ № 38

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "МАРА БАЛЕВА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"
СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА
ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ
ОБЩНОСТИ"

ПРИЯТЕЛИ

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Созопол

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

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

1 Организация, управление и отчитане
на проектните дейности;
2 Допълнително обучение по
български език на деца, за които
българският език не е майчин;
3 Осигуряване на психологическа
подкрепа за децата в неравностойно
положение;
4 Подобряване на образователната
среда в 8 детски учебни заведения и 2
подготвителни групи в община
Созопол;
5 Дейности, насочени към съхраняване
и развитие на културната идентичност
на децата от етническите малцинства
и техните връстници в мултикултурна
среда;
6 Насърчаване участието на
родителите във възпитателния процес;
7 Утвърждаване на атмосфера на
толерантност и междукултурно
сближаване между различните
етнически групи на територията на
община Созопол;
8 Разработване и приемане на
общински годишни планове за
действие в съответствие с областната
стратегия за интегриране на ромите и
общински план за действие за периода
2015-2017 г.;
9 Информиране и публичност;
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1 Информиране и публичност;
2 Въвеждане на нови форми за
интеркултурно образование в детските
градини на територията на Община
Искър;
3 3. Организиране и провеждане на
съвместни инициативи и мероприятия;
4 4. Психологическа диагностика на
детското развитие. Тренинг за
формиране на социални умения и
мотивация за учене при деца от
подготвителните групи. Училище за
родители;
5 Допълнителни занимания по
българския език с деца, за които
българският не е майчин;
6 Организация и управление на
проекта;
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Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

BG05M2OP0013.001-0041-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА БРЕЗНИК
3.001-0041

ФОНДАЦИЯ "РОДИНА 2000"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"БРЕЗИЦА"

„Подкрепа за
предучилищното
възпитание и
подготовка на децата в
неравностойно
положение в община
Брезник”

BG05M2OP0013.001-0043-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ДУЛОВО
3.001-0043

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
Родители и деца
ЗАВЕДЕНИЕ "МИР" ЦЕЛОДНЕВНА заедно в учене и игра
ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ПРОЛЕТ"
СДРУЖЕНИЕ "СВЕТЛИНА И ЗА
НАС"

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

26 260 305,57

260 305,57

гр. Брезник ул.
ЕЛЕНА
ГЕОРГИЕВА №
16

Община Брезник

1 Подобряване на образователната
среда в ЦДГ „Брезица“, повишаване
качеството на обучението и
подобряване на резултатите от него
чрез допълнително обучение по
български език за деца, за които
българският език не е майчин;
2 Създаване на условия за успешна
социализация, възпитание в дух на
толерантност чрез клубове по
интереси за съхраняване и развиване
на културната идентичност на децата
от етническите малцинства и техните
връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
3 Работа с родители и насърчаване
участието на родителите във
възпитателния процес;
4 Преодоляване на негативни
обществени нагласи, основани на
етнически произход и културна
идентичност, осъществяване на
програма за културна и социална
интеграция и мултикултурен обмен;
5 Разработване на общински план за
действие за интегриране на ромите в
Община Брезник (2016 – 2020 г.);
6 Дейности за информация и
публичност;
7 Дейности за организация и
управление на проекта;
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26 196 950,00

196 950,00

гр.Дулово
ул.ВАСИЛ
ЛЕВСКИ № 18

гр. Дулово

1 Организация и управление на
Проекта;
2 Информиране и публичност;
3 Осигуряване на подходяща
образователна среда за децата от
малцинствените общности, с цел
повишаване качеството на обучението
и подобряване резултатите от него;
4 Насърчаване на родителите от
етническите малцинства за участие
във възпитателния и образователния
процес на техните деца;
5 Подкрепа на семейства от
маргинализирани етнически общности
за включване на децата им в
образователната система;

276

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Основни дейности/Резюме

BG05M2OP0013.001-0045-C01

НП BG05M2OP001- Община Добричка
3.001-0045

BG05M2OP0013.001-0050-C01

НП BG05M2OP001- ЦЕЛОДНЕВНА
3.001-0050
ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЧУЧУЛИГА"

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Целодневна детска градина - с.
Ведрина
Целодневна детска градина - с.
Победа
Целодневна детска градина - с.
Котленци
Целодневна детска градина - с.
Житница
Целодневна детска градина - с. Ф.
Дянко
Целодневна детска градина - с.
Паскалево
Целодневна детска градина - с.
Божурово
Целодневна детска градина - с.
Царевец
Целодневна детска градина - с.
Смолница
Целодневна детска градина - с.
Стефаново
Целодневна детска градина - с.
Одърци
Целодневна детска градина
"Здравец" - с. Стожер
Целодневна детска градина - с.
Бранище
Целодневна детска градина - с.
Подслон
Целодневна детска градина - с.
Ловчанци
Целодневна детска градина - с.
Росеново
ОБЩИНА РУСЕ
ФОНДАЦИЯ "УСТОЙЧИВО
ОБЩЕСТВО"

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

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

Детска академия за
толерантност в община
Добричка

27 471 708,00

471 708,00

гр.Добрич
Община Добрич
Независимост 20

1 Дейност 1: Организация и
управление на проекта
2 Дейност 2: Информация и
публичност
3 Дейност 3: Дейности за осигуряване
на психологическа подкрепа за деца от
етническите малцинства и техните
родители.
4 Дейност 4: Допълнително обучение
по български език за деца, за които
българският език не е майчин
5 Дейност 5: Работа с родителската
общност - първа стъпка към успешната
социализация на децата в
предучилищна възраст.
6 Дейност 6: Изграждане на детски
клубове по интереси - детски ателиета
7 Дейност 7: Отчитане на дейностите
по проекта
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РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО
ВЪРВИМ ПО ПЪТЯ
КЪМ УЧИЛИЩЕТО
РОДНО

18 296 030,49

296 030,49

гр. Русе ул.
БОРИСЛАВ № 4

1 Организация и управление на
проекта
2 Подобряване на образователната
среда – осигуряване на съвременна
интерактивна дидактическа база в ЦДГ
„Чучулига”-Русе
3 Подготовка на 60 деца от ЦДГ
„Чучулига” за бъдещо включване в
образователния процес чрез групова и
индивидуална работа и подкрепа на
децата в предучилищна възраст
4 Приобщаване на различните - –
интеграция чрез интеркултурно
обучение на децата от целевата група
децата
5 Интегриране в общността на децата
от целевата група чрез творчество и
спорт 6 Приобщаване на 60
родители кьм процеса за устойчивото
интегриране на децата от целевата
група в общността
7 Информиране и публичност –
представяне и разпространение на
проектните резултати
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Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Русе

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

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

BG05M2OP0013.001-0053-C01

НП BG05M2OP001- Община Гоце Делчев Фондация "Стъпка по Стъпка"
3.001-0053
Обединено детско заведение № 1
"Калинка"
Обединено детско заведение
"Пролет"
Целодневна детска градина
"Щастливо детство"

Различни и заедно
играем, учим и творим

30 223 639,00

223 639,00

гр. Гоце
Община Гоце Делчев
Делчевул.
"Царица Йоанна"
№2

1 Организация и управление на
проекта
2 Осигуряване на информиране и
публичност
3 Допълнително обучение по
български език за деца, за които
българският език не е майчин
4 Подобряване на образователната
среда в детски градини, в които се
обучават интегрирано деца от
етническите малцинства
5 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда
6 Работа с родителите от уязвими
семейства/семейства в неравностойна
ситуация от етническите малцинства,
които възпрепятстват децата си
подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка от редовно
посещаване на детска градина
7 Преодоляване на негативни
обществени нагласи, основани на
етнически произход и културна
идентичност
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BG05M2OP0013.001-0055-C01

НП BG05M2OP001- Община Свищов
3.001-0055

Толерантни и единни
заедно и във всичко

14 305 486,00

305 486,00

гр. Свищов улица Община Свищов
"Цанко
Церковски" № 2

1 Дейности за организация и
управление на проекта
2 Осигуряване на психологическа
подкрепа за децата от етническите
малцинства 3 Дейности, насочени към
съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата от
етническите малцинства и техните
връстници в интеграционна
мултикултурна среда
4 Насърчаване участието на
родителите във възпитателния процес
5 Допълнително обучение по
български език
6 Преодоляване на негативните
обществени нагласи, основани на
етнически произход и културна
идентичност и разработване на
програма за културна и социална
интеграция на децата от етническите
малцинства.
7 Дейности по информиране и
публичност
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"ВОБ-ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И
БЪДЕЩЕ"
Целодневна детска градина
«Зорница" село Ореш, община
Свищов

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

BG05M2OP0013.001-0059-C01

НП BG05M2OP001- ФОНДАЦИЯ
3.001-0059
"ЕВРОПЕЙСКИ
ЦЕНТЪР ПО
МЕДИАЦИЯ И
АРБИТРАЖ"

BG05M2OP0013.001-0064-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ДРЯНОВО ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
3.001-0064
"ДЕТЕЛИНА"
СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО
ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И
ТУРИЗЪМ-"ЗДРАВЕЦ""

Име на проекта

СДРУЖЕНИЕ "ПЕГАС"
Лаборатория за успех
ОБЩИНА РУСЕ
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "СНЕЖАНКА"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ" ПРИКАЗЕН СВЯТ"
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ"

Подкрепа за
предучилищно
възпитание и
подготовка на деца в
неравностойно
положение на
територията на община
Дряново

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

24 252 522,00

252 522,00

гр. Русе ул. АЛЕИ Община Русе
МЛАДОСТ № 5

1 Организация и управление на
проекта
2 Информиране и публичност
3 Допълнително обучение по
български език за деца, за които
българският език не е майчин не е
майчин
4 Повишаване качеството на
обучението и подобряване на
резултатите от него чрез подобряване
на образователната среда
5 Осигуряване на психологическа
подкрепа за децата, представители на
целевата група
6 Познавателни дейности за
съхраняване и развитие на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интегрирана мултикултурна среда.
7 Насърчаване на участието на
родителите във възпитателния процес
8 Работа с родители от уязвими
семейства, с фокус върху ромите,
които възпрепятстват децата си
подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка от редовно
посещение на детска градина
9 Преодоляване на негативните
обществени нагласи, основана на
етнически произход и културна
идентичност

130

36 161 602,50

161 602,50

гр. Дряново ул.
БАЧО КИРО №
19

1 Организация и управление на
проекта.
2 Подобряване на образователната
среда в детски градини и в
подготвителни групи
3 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда
4 Работа със семействата от
етническите малцинства
5 Преодоляване на негативни
обществени нагласи, основани на
етнически произход и културна
идентичност
6 Дейности по
информиране и публичност
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Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

гр.Дряново

Основни дейности/Резюме

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

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

BG05M2OP0013.001-0069-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ИХТИМАН
3.001-0069

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"РАДОСТ"
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ НАУКА"

По-добро бъдеще за
децата

18 211 885,30

211 885,30

гр. Ихтиман ул.
ЦАР
ОСВОБОДИТЕЛ
№ 123

Община Ихтиман

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 Допълнителна подготовка на деца от
етническите малцинства в детската
градина за постъпване в първи клас
4 Създаване на групи по интереси в
областта на здравното и екологичното
възпитание, фолклора, танците,
изкуството, традиционните занаяти
5 Работа c родители на децата от
целевата група и провеждане на
„Училище за родители“
6 Организиране и провеждане на
съвместно-познавателни дейности
7 Информиране и публичност
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BG05M2OP0013.001-0071-C01

НП BG05M2OP001- СДРУЖЕНИЕ ЗА
3.001-0071
НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО
И КУЛТУРНО
РАЗВИТИЕ НА СЕЛО
ХОТАНЦА И СЕЛО
ТЕТОВО ОБЛ. РУСЕ
ХОТЕТ

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЕТЕЛИНА"
СДРУЖЕНИЕ "ПЕГАС"
ОБЩИНА РУСЕ

Заедно - вчера, днес и
утре

24 195 572,00

195 572,00

с. Тетово ул.
СОФИЯ № 44А

гр. Русе

1 Допълнително изучаване на
български език от деца, за които той
не е майчин
2 Повишаване качеството на
обучението и подобряване на
резултатите от него чрез подобряване
на образователната среда
3 Съхраняване и развитие на
културната идентичност на децата от
етническите малцинства и техните
връстници в интегрирана
мултикултурна среда
4 Насърчаване на участието на
родителите във възпитателния процес
5 Работа с родители от уязвими
семейства, които възпрепятстват
децата си, подлежащи на
задължителна предучилищна
подготовка от редовно посещение на
детска градина
6 Преодоляване на негативните
обществени нагласи, основана на
етнически произход и културна
идентичност
7 Информиране
и публичност
8 Организация и управление на
проекта
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Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

BG05M2OP0013.001-0073-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА САДОВО
3.001-0073

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"СЛЪНЦЕ"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "СВОБОДА" - с.
КАТУНИЦА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЕТСКИ СВЯТ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗВЕЗДА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЕТЕЛИНА" - с. КОЧЕВО
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗДРАВЕЦ" - с. МОМИНСКО
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ПЪРВИ ЮНИ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"НЕВЕНА ЙОРДАНОВА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"РАДОСТ" - с. БОГДАНИЦА
СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ЗА
СПОРТ И ТУРИЗЪМ - РИЛА"

Интеграция и добро
образование в детските
градини в община
Садово

24 409 320,00

409 320,00

гр.Садово ул.
ИВАН ВАЗОВ №
2

гр.Садово

BG05M2OP0013.001-0075-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА МАРИЦА
3.001-0075

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ
ГОЛЯМ БРАТ, ГОЛЯМА СЕСТРА БЪЛГАРИЯ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"БИСЕР“

Заедно ръка за ръка творим красота

30 317 870,00

317 870,00

гр.Пловдив бул.
МАРИЦА № 57А

Община Марица

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 Дейности за организация и
управление на проекта.
2 Дейности по допълнително
обучение, при необходимост, по
български език за деца, за които
българският език не е майчин.
3 Подобряване на образователната
среда в детски градини и в
подготвителни групи в общински
училища, в които се обучават деца от
етническите малцинства с цел
повишаване качеството на обучението
и подобряване на резултатите от него.
4 Насърчаване общуването и
съвместните изяви между деца от
различните етноси, обучаващи се в
отделни детски градини и в
подготвителните групи в общинските
училища на територията на
населеното място.
5 Дейности по осигуряване, при
необходимост, на психологическа
подкрепа за децата от етническите
малцинства.
6 Преодоляване на
негативни обществени нагласи,
основани на етнически произход и
културна идентичност и разработване
на програма за културна и социална
интеграция или общинска програма за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства.
7 Дейности по информиране и
1 Организация и управление на
проекта
2 Допълнителни възпитателни и
обучителни дейности за деца
3 Дейности за съхраняване и развитие
на културната идентичност
4 Методология "Цветен час" за
съвместна работа на децата и
родителите в детските градини
5 Работа с методология "Цветен Час"
6 Информация и публичност

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

508

239

BG05M2OP0013.001-0076-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА - СТАРА
3.001-0076
ЗАГОРА

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

ОБЕДИНИНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ 1 "ЗВЪНЧЕ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
24 "РАДОСТ"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ 26 "ЛИЛИЯ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
№ 55 "НЕЗАБРАВКА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
68
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ "СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

Име на проекта

Вълшебна класна стая

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

28 479 424,00

Вариант 2

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

479 424,00

гр.Стара Загора Община Стара Загора
ул. ЦАР СИМЕОН
ВЕЛИКИ № 107

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 Допълнително обучение, при
необходимост, по български език за
деца, за които българският език не е
майчин (включително деца, търсещи
или получили международна закрила)
2 Подобряване на образователната
среда в детските градини
3 Насърчаване общуването и
съвместните изяви между децата от
различните етноси, обучаващи се в
отделни детски градини и в
подготвителните групи в общинските
училища на територията на
населеното място
4 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда
5 Насърчаване участието на
родителите във възпитателния процес
6 Организация и управление на
проекта
7 Информация и публичност

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

325

BG05M2OP0013.001-0080-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА
3.001-0080
МОМЧИЛГРАД

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗДРАВЕЦ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗОРНИЦА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"СЛЪНЦЕ", с. Груево
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"БУКЕТ", с. Равен
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ПРОЛЕТ", с. Нановица
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", село
Звездел
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НОВ
ЖИВОТ - 1926"

Име на проекта

Равен старт за децата
на община Момчилград
чрез подобряване на
образованието и
грижите в ранна детска
възраст

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

24 499 986,00

Вариант 2

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

499 986,00

гр.Момчилград
Община Момчил град
ул. 26
ДЕКЕМВРИ № 12

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 Организация и управление на
проекта (дейността ще бъде
реализирана чрез: сформиране на
екип от 5-ма експерта с необходимата
професионална квалификация и опит)
2 Подкрепа за семейства от уязвими
етнически малцинства – подготвителен
етап (дейността ще бъде реализирана
чрез: организиране и провеждане на
работни срещи за определяне на
местни действащи лица – медиатори)
3 Работа с родителите от уязвими
семейства и семейства в
неравностойна ситуация от
етническите малцинства, които
възпрепятстват децата си подлежащи
на задължителна предучилищна
подготовка от редовно посещаване на
детска градина (дейността ще бъде
реализирана чрез: Организиране и
провеждане на уъркшопи с родителите
от уязвимите етнически малцинства и
семействата в неравностойно
положение)
4 „Малкото училище – голямото
начало“ - подкрепа за семейства от
уязвими етнически малцинства и
семейства в неравностойно положение
за обучение на децата им в детски
градини от 3-годишна възраст
(дейността ще бъде реализирана чрез:
Организиране и провеждане на

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

369

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

BG05M2OP0013.001-0081-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА БРАТЯ
3.001-0081
ДАСКАЛОВИ

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ДЕТЕЛИНА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА
ГРАДИНА"БУРАТИНО"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"БОРЯНА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"Н. Й. ВАПЦАРОВ"
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ НАУКА“

BG05M2OP0013.001-0085-C01

НП BG05M2OP001- Основно училище
Фондация "Образователно
3.001-0085
„Антон Страшимиров“ сътрудничество"
с. Бохот
Община Плевен

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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

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

Готови за успех

18 172 868,70

172 868,70

с.Братя
Община Братя Даскалови
Даскалови
ул.Септемврийци
55

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 Допълнителна подготовка
на деца от етническите малцинства в
детските градини за постъпване в
първи клас
4 Създаване на групи по интереси в
областта на здравното и екологичното
възпитание, фолклора, танците,
изкуството, традиционните занаяти
5 Работа c родители на децата от
целевата група и провеждане на
„Училище за родители“
6 Организиране и провеждане на
съвместно-познавателни дейности
7 Информиране и публичност
8 Разработване и приемане на
общински годишен план за действие за
2016 г. и 2017, в съответствие с
областната стратегия за интегриране
на ромите или общински програми за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства

166

Букварче, бъди ми
другарче

26 185 948,00

185 948,00

с.Бохот, общ.
Плевен, ул.
„Любен
Каравелов“ №3

1 Допълнително обучение по
български език за деца в ранна детска
възраст (4-6 години), за които
българският език не е майчин, за
започване на училище и бъдещо
пълноценно включване в
образователния процес, чрез
допълнителни занятия по български
език и усвояване на социални и
комуникативни умения
2 Насърчаване общуването и
съвместните изяви между деца от
български деца от гр.Плевен и ромски
произход, обучаващи се в отделни
подготвителни групи в ОУ ”Антон
Страшимиров” с. Бохот
3 Работа с родителите на деца от
ромски произход, които
възпрепятстват децата си подлежащи
на задължителна предучилищна
подготовка от редовно посещаване на
детска градина или група за
предучилищна подготовка
4 Дейности по информиране и
публичност
5 Дейности за организация и
управление на проекта

40

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Плевен

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

BG05M2OP0013.001-0086-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Обединено детско заведение
3.001-0086
"Щастливо детство"
СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА
РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

Заедно учим, играем и
се веселим

14 111 367,79

111 367,79

гр.Твърдица пл.
СВОБОДА №1

BG05M2OP0013.001-0089-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА
3.001-0089
КРУМОВГРАД

Подкрепа за
предучилищното
възпитание в община
Крумовград

24 362 130,80

362 130,80

гр.Крумовград пл. Община Крумовград
БЪЛГАРИЯ № 5

СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И
ИНОВАЦИИ"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "МИТКО ПАЛАУЗОВ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЮРИЙ ГАГАРИН"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЛИЛИЯ КАРАСТОЯНОВА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"РАН БОСИЛЕК"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"МИР"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"РАДОСТ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ИСКРА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"СЛЪНЦЕ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО
БОТЕВ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Община Твърдица

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

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

1 Допълнително обучение по
български език за деца, за които
българският език не е майчин клубове за допълнителни занимания с
децата: 1. Допълнително обучение по
български език на практико действена основа "В кукления дом" 2.
Творчески дейности - рисуване,
моделиране, апликиране,
конструктивни дейности "Цветни
вълшебства" 3. Образователни игри "Играя, уча, мечтая"
2
Подобряване на образователна среда
в групите, в които се обучават деца от
етническите малцинства
3 Насърчаване общуването между
децата от различните етноси от
различните филиали на детската
градина.
4 Осигуряване на подкрепа за
семействата от уязвими етнически
малцинства за ефективно включване
на децата им в образователния процес
5 Организация и управление на
проекта
6 Дейности по информиране и
публичност

100

1 Организация и управление на
проекта
2 Допълнително обучение по
български език
3 Предоставяне на психологическа
подкрепа
4 Организиране и провеждане на
тренинг-обучения
5 Създаване на клубове по интереси
за насърчаване общуването,
съвместните изяви и развиване на
културната идентичност
6
Организиране и провеждане на
мероприятия за активно включване на
семейството
7 Мултикултурен обмен
8 Информиране и публичност

166

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

BG05M2OP0013.001-0098-C01

НП BG05M2OP001- ЦЕЛОДНЕВНА
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
3.001-0098
ДЕТСКА ГРАДИНА № ЗАВЕДЕНИЕ №1 "МИР"
2
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ №2
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
№1
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ - ЗВЕРИНО
СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ"
ОБЩИНА МЕЗДРА

МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ
ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА
В ОБЩИНА МЕЗДРА

24 267 250,20

267 250,20

гр. Мездра
ул.ГЕОРГИ
КИРКОВ № 2

BG05M2OP0013.001-0106-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА ТУНДЖА
3.001-0106

Заедно - споделена
грижа за предучилищно
образование,
възпитание и
подготовка на децата в
неравностойно
положение в малките
населени места от
селски тип"

24 377 956,29

377 956,29

гр. Ямбол пл.
Община Тунджа
ОСВОБОЖДЕНИ
Е№1

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ДЕЧКА
СЮЛЕМЕЗОВА"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ИЗВОРЧЕ"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ЩУРЧЕ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
" ЗВЕЗДИЦА"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "КОЛЬО ТЕНЕВ"
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ
ЛЕВСКИ"
СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И
СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ"

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

град Мездра

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

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

1 Дейност 1 Организация и управление
на проекта.
2 Дейност 2 .Сформиране на Клуб
«Правото на права» формиране на
гражданско образование
3 Дейност 3. Сформиране на Клуб
«Малки ръце за големи дела»
формиране на екологично поведение
4 Дейност 4. Изграждане на АРТ
ПОРТАЛ за развитие на заложбите,
таланта и индивидуалните
способностите на децата
5 Дейност 5 . Сформиране на Клуб
«Спортът е здраве»
6 Дейност 6. Сформиране на Клуб
„Култура бит и традиции“
7 Дейност 7 Работа с родителите
8 Дейност 8 Публичност и
информираност
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1 Организация и управление на
проекта
2 Информиране и публичност.
3 Допълнителни занимания по
български език с деца в неравностойно
положение и с деца, за които
официалният език не е майчин, преди
постъпване в първи клас.
4 Подбор, обучение и назначаване на
ромски общностни сътрудници в
общинските детски градини и
началното училище - партньори по
проекта.
5 Осигуряване на психологическа и
логопедична подкрепа за децата от
етническите малцинства и за децата в
неравностойно положение в
съответствие с техните потребности
6 Насърчаване общуването и
формиране на общо чувство за
принадлежност и съпричастност към
предучилищното образование чрез
създаване на условия за съвместни
изяви между децата от различните
етноси, обучавани и възпитавани в
групите в детските заведения и в
подготвителните групи на началното
училище – партньори по проекта.
7 Насърчаване участието на
родителите във възпитателния процес
чрез създаване на родителски
клубове.
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Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Вариант 2

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

BG05M2OP0013.001-0115-C01

НП BG05M2OP001- СДРУЖЕНИЕ
3.001-0115
"РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
ЗА ЕВРОПЕЙСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО"

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ВЕСЕЛКА"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "СЛЪНЧО"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЗОРНИЦА"

Работилница за детски
мечти

13 291 177,97

291 177,97

гр. София
Община Пазарджик
бул.ХРИСТО
БОТЕВ № 54 ет.1
ап.3

BG05M2OP0013.001-0120-C01

НП BG05M2OP001- ОБЩИНА БЯЛА
3.001-0120
СЛАТИНА

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "ВЪЛКА ТАШОВСКА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЕТЕЛИНА"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА
ГРАДИНА"НЕЗАБРАВКА"
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ "ПЪРВИ ЮНИ"

От ранно детско
развитие към
образователна
интеграция

14 197 313,00

197 313,00

гр.Бяла Слатина Община Бяла Слатина
ул. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ № 68

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 деца, за които
българският език не е майчин
4 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда –
Секция „Фолклор на етносите”
5 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда –
Секция „Малкият художник“
6 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда –
Секция „Сръчко“
7 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
идентичност на децата от етническите
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда –
Секция „Малкият артист“
8 Дейности, насочени към съхраняване
и развиване на културната
1 "Организация и управление на
проекта"
2 "Подготовка за равен старт в
училище"
3 "Празнични събития и съвместни
изяви"
4 "Подобряване на образователната
среда в детските градини"
5 "Съхраняване и развитие на
културната идентичност на децата от
етническите малцинства"
6 "Насърчаване участието на
родителите във възпитателния
процес"
7 "Работа с родители от уязвими
семейства"
8 "Информация и публичност"

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

261

75

BG05M2OP0013.001-0122-C01

НП BG05M2OP001- ЕКО ПРОГРЕС
3.001-0122

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ "Иглика" град
Белоградчик
"СПОРТИСИМО"
"КОЛИЗЕЙ"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
№19 „Звънче” град Видин

Име на проекта

Децата-еднакви в
различието

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

14 226 110,00

Вариант 2

Място на изпълнение на
дейностите

Наименование на
бенефициента

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"

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
бенефициента

226 110,00

гр.Сандански ул. гр.Сандански
БАШЛИЙЦА № 9

Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"

Индикатори за
изпълнение

Основни дейности/Резюме

1 Клуб "Родна реч омайна сладка..." иновативно обучение по българския
език.
2 Клуб "Здраве и хигиена ".
3 Клуб „Театър” - демонстрaция на
индивидуалност.
4 Клуб „Различията на културите” с
четири секции
5 Клуб „За нашата планета Земя”
6 Информационна кампания дигитални конференции и кръгли маси
.
7 Инициатива - "Активни родители и
деца"
8 Учебно-технически средства
9 Разработка и разпространение на
визуални материали
10 Организационни дейности.

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

170

