Вариант 2

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

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Основно училище
1. Фондация "Фаел";
"Св.Св. Кирил и
2. Община Луковит
Методий"

Община Хасково

Име на проекта

Днешните деца утрешното
бъдеще

1.Начално училище "Г. С.
Раковски";
2.Основно училище „Христо
Ботев” , с. Войводово;
3. Средно общообразователно
училище „Св. Паисий
Хилендарски“;
4. Основно училище "Св. Св.
Кирил и Методий", с. Конуш;
5. Основно училище „Любен
Каравелов”, с. Узунджово;
6. Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий”, с. Малево;
7. Основно училище „Н. Й.
Вапцаров“;
ПЪСТРО ЕТНО!
8. Основно училище ,,Христо
Ботев”, с. Динево;
9. Основно училище „Христо
Ботев", с. Долно Големанци;
10. Спортно училище „Стефан
Караджа”, гр.Хасково;
11. Фондация „Каузи”;
12. Сдружение Надежда;
13. Фондация „Институт за
право и правосъдие“;
14. Спортен клуб "Слънце";
15. Педагогическо сдружение
"Креатив";
16. Народно читалище "Н. Й.
Вапцаров"

12

24

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

101 498.00 лв.

802 642.50 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

101 498.00 лв.

802 642.50 лв.

Официален адрес
на бенефициента

ул. "Вит" № 22,
5792, с. Бежаново

Място на изпълнение на дейностите

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG05M2OP001-3.002-0228

н
п

Наименование на
бенефициента

BG05M2OP001-3.002-0246

Компонент (ако е приложимо)

1. BG05M2OP001-3.002-0228– C001

н
п

1. BG05M2OP001-3.002-0246– C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

община
Луковит

Основни дейности/Резюме

1. Организация и управление на проекта;
2. Информиране и публичност;
3. Създаване на Спортен клуб Здрав дух в здраво тяло;
4. Допълнително обучение по български език за ученици, за
които българският не е майчин език;
5. Създаване на групи по фолклор;
6. Създаване на Клуб Социална отговорност;
7. Интегриране на деца, подлежащи на обучение в
предучилищна възраст

1. Организация и управление на проект за образователна
интеграция за учениците от етническите малцинства и/ или
търсещи или получили международна закрила
2. "Магията на словото"- допълнителни занимания по
Български език и реализиране на допълнителни езикови
занимания по групи;
3. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от
училище ученици от етническите малцинства;
4. „Ще оставим две следи";
5. "Ръка за ръка"- подобряване на образователната среда в
училища извън ромските махали в градовете, в които се
обучават интегрирано ученици от етническите малцинства;
6. 'Различни в традициите- приятели в училище"- дейности,
насочени към съхраняване и развиване на културната
идентичност на учениците от етническите малцинства и
техните връстници в интеграционна и мултикултурна среда;
7. Психологическа подкрепа чрез групова работа за личностно
развитие и социални умения;
8. Обучение и създаване на клубове за училищна медиация и
пл. "Общински"
община Хасково консултиране на връстници;
№1, 6300, гр.Хасково
9. Обучение на родители;
10. "Пъстро етно"- кампания за преодоляване на негативните
обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност;
11. "Всички заедно в игрите";
12. Информиране, публичност и визуализация 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

20

496

1

Вариант 2

Сдружение
"Институт
Хуманитас"

Социална
фондация
"Инди-Рома 97"
- гр. Куклун

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

1. Средно общообразователно
училище "Йордан Йовков";
2. Начално училище "Христо
Ботев";
3. Основно училище "Васил
Друмев";
4. Основно училище "Д-р
Петър Берон";
5. Основно училище "П.
Хилендарски";
6. Основно училище "Христо
Ботев";
7. Община Тервел

Име на проекта

Пълноценна
социална
интеграция
на 545 ученици от
етническите
малцинства от
община Тервел
чрез
допълнително
обучение по
български
език и общностни
дейности

1. Община Куклен;
2. Професионална гимназия
по селско стопанство - гр.
Куклен;
3. Професионална гимназия
по лозарство и винарство
Заедно в
"Христо Ботев" - гр. Перущица;
различията,
4. Основно училище "Петър
можем повече
Бонев" - гр. Перущица;
5. Основно училище "Св.Св.
Кирил и Методий" - с. Куртово
Конаре;
6. Сдружение "КАРИТАССОФИЯ"

Фондация
"Институт
1. Средно общообразователно
за социални услуги училище „ Христо Ботев”;
2. Община Горна Малина
в
общността"

Училище за успех
Модел за
образователна
интеграция,
основан на
силните страни

20

26

30

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

570 179.90 лв.

514 177.78 лв.

195 594.08 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

570 179.90 лв.

514 177.78 лв.

195 594.08 лв.

Официален адрес
на бенефициента

ул. Банат № 5 ет.6
ап.63, 1407, гр.
София

ул. Добри Чинтулов
№ 1,
4101, гр.Куклен

ж.к. Овча Купел ,
ул. 672-ра , № 3 А,
1618, гр. София

Място на изпълнение на дейностите

Наименование на
бенефициента

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG05M2OP001-3.002-0276

н
п

BG05M2OP001-3.002-0320

н
п

BG05M2OP001-3.002-0336

1. BG05M2OP001-3.002-0320– C001

Компонент (ако е приложимо)

1. BG05M2OP001-3.002-0276– C001

н
п

1. BG05M2OP001-3.002-0336– C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

гр. Тервел

Основни дейности/Резюме

1. Допълнително обучение по български език и подобряване на
комуникативните умения на 545 ученици от 1-8 клас, за които
българският език не е майчин;
2. Общностни дейности за съхраняване и развитие на
културната идентичност, социализация и взаимно опознаване
на учениците от различни етнически групи;
3. Работа с родители за създаване на положителни нагласи
към образователния процес и преодоляване на негативни
стереотипи спрямо различните етнически групи етническа
принадлежност;
4. Дейности по организация и управление на проекта;
5. Дейности по информираност и публичност

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

463

общини
Перущица,
Куклен и
Стамболийски

Дейност 1: Допълнително обучение по български език за 215
ученици, за които българският език не е майчин;
Дейност 2: Подобряване на образователната среда в училища,
в които се обучават интегрирано ученици от етническите
малцинства;
Дейност 3: Съхраняване и развиване на културната
идентичност на учениците от етническите малцинства и
техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
Дейност 4: Насърчаване участието на всички родителите в
образователния процес и работа с родители без разлика от
етническия им произход за разясняване ползите от
образователната интеграция и приемането на различието;
Дейност 5: Преодоляване на негативни обществени нагласи,
основани на етнически произход и културна идентичност;
Дейност 6: Организация и управление на проекта;
Дейност 7: Информиране и публичност

215

община
Горна Малина

Дейност 1. Организация и управление на проекта;
Дейност 2. Разработване и прилагане на методология за
образователна интеграция на учениците, основана на силните
страни;
Дейност 3. Индивидуално планиране и психологическа
подкрепа за образователна интеграция на учениците в риск от
отпадане от училище;
Дейност 4. Допълнително обучение за учениците, застрашени
от отпадане от училище;
Дейност 5. Участие в клубове за развитие на силните страни на
учениците;
Дейност 6. Работа със семействата и мрежата за подкрепа на
учениците в риск;
Дейност 7.Информиране и публичност на проекта, резултатите
и модела

50

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2

Вариант 2

н
п

BG05M2OP001-3.002-0403

1. BG05M2OP001-3.002-0403– C001

Община Тунджа

1. Сдружение "Център за
образователни програми и
социални инициативи";
2. Основно училище "Христо
Ботев", село Ботево, община
"Тунджа";
3. Основно училище
"Св.Св.Кирил и Методий";
4. Основно училище "Свети
Свети Кирил и Методий";
5. Основно училище "Свети
Свети Кирил и Методий";
6. Начално училище "Васил
Левски";
7. Начално училище "Свети
Климент Охридски";
8. Основно училище "Христо
Ботев";
9. Основно училище "Паисий
Хилендарски";
10. СОУ "Св. Паисий
Хилендарски";
11. сновно училище "Васил
Левски"

Професионална
гимназия по
1. Община Радомир;
транспорт "Юрий
2. Сдружение "Евроинтегра"
Гагарин"гр. Радомир

Име на проекта

Проект
"Хоризонти" чрез
образователна
интеграция към
пълноценна
социализация в
малките
населени места
от селски тип"

Създаване на
емоционална
и социална
удоволетворенос
т

24

22

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

533 125.15 лв.

118 776.67 лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

533 125.15 лв.

118 776.67 лв.

Официален адрес
на бенефициента

Място на изпълнение на дейностите

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент (ако е приложимо)
н
п

Наименование на
бенефициента

BG05M2OP001-3.002-0397

1. BG05M2OP001-3.002-0397– C001

Номер на договор/заповед в ИСУН

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

пл. Освобождение № община
1, 8600, гр.Ямбол Тунджа

ул. Черковна № 18,
2400, гр. Радомир

гр. Радомир

Основни дейности/Резюме

Дейност1. Организация и управление на проекта;
Дейност.2 Информиране и публичност;
Дейност 3. Допълнителни занимания по български език за
учениците, за които българският език не е майчин;
Дейност 4. Допълнителни занимания със застрашени от
отпадане ученици от етническите малцинства и учениците,
търсещи и получили международна закрила. " Работилници за
развитие" - сформиране и провеждане на допълнителни
занимания в ателиета за сценично изкуство и литературни
композиции;
Дейност 5. Допълнителни занимания със застрашени от
отпадане ученици от етническите малцинства и учениците,
търсещи и получили международна закрила. " Работилници за
развитие" - сформиране и провеждане на допълнителни
занимания в творчески ателиета "Журналист";
Дейност 6. Подобряване на образователната среда в училища
извън ромските махали, в които интегрирано се обучават
ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи и ли
получили международна закрила. Подбор, обучение и
назначаване на училищни сътрудници в общинските училища партньори по проекта;
Дейност 7. Подобряване на образователната среда в училища
извън ромските махали, в които интегрирано се обучават
ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи и ли
получили международна закрила. Провеждане на
образователни екскурзии;
Дейност 8. Осигуряване на психологическа подкрепа на
учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи
и получили международна закрила;
Насърчаване включването на родителите в училищния живот
чрез прилагане на модел за родителско участие - родители
училищни доброволци /помощници/ в организацията и
провеждането на училищни дейности. Сформиране на групи за
активни родители-доброволци в училище. Подготовка,
организация и провеждане на специални събития в общността.

1. Организация и управление на проекта;
2. Клуб "Работилница за занаяти";
3. Клуб „Театрално и музикално изкуство“;
4. Създаване на Клуб "Магията на природата";
5. Създаване на клуб "Предприемачество";
6. Клуб „ Реклама и фотография";
7. Клуб ,,Знанията, които променят живота ми”;
8. Клуб ,,Силни тела”;
9. Училище за родители;
10. Организиране и 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

368

20

3

