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

Вариант 2
Дата:

Приложение 10.9.3
Списък на сключените договори

Европейски център
по
медиация и
арбитраж

1. Община Русе;
2. Основно училище "Св.
Климент Охридски" - Гр.
Борово;
3. Средно
Общообразователно
училище "В.Левски"

Селскостопанска
гимназия - гр.
Садово

1. Община Садово;
2. Сдружение "Училищно
настоятелство на ОУ "Гео
Милев" - гр. Садово"

Сдружение
"Център за
образование,
култура и екология
21"

1.Община Каварна;
Приеми ме –
2. Основно училище „Йордан интерактивен модел
Йовков";
за образователна
3. Начално училище „Христо
интеграция на
Ботев”;
ученици от етнически
4. Средно
малцинства
общообразователно
училище „Стефан Караджа“;
5. Начално училище „Братя
Миладинови”;
6. Основно училище „Свети
свети Кирил и Методий“

Образователна
интеграция право с дългосрочен
ефект

С желание и
мотивация
към успешна
реализация

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
на проекта в лв.

24

370 711.50 лв.

370 711.50 лв.

Официален адрес
на бенефициента

ул. Алеи Младост №
5
7000 гр. Русе

30

102 071.02 лв.

102 071.02 лв.

бул. "ДРУЖБА " № 4
4122 гр. Садово

20

395 602.00 лв.

395 602.00 лв.

ул.“Добри
Войников“№5, ет.2,
ап.4
9002 гр. Варна

Място на изпълнение на дейностите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Име на проекта

BG05M2OP001-3.002-0274

нп

Име на партньора/ите
(ако е приложимо)

BG05M2OP001-3.002-0313

нп

Наименование на
бенефициента

BG05M2OP001-3.002-0363

1. BG05M2OP001-3.002-0313– C001

Компонент (ако е приложимо)

1. BG05M2OP001-3.002-0274– C001

нп

1. BG05M2OP001-3.002-0363– 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 Русе и
община Борово

гр. Садово

Основни дейности/Резюме

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

1. Управление на проекта;
2. Дейности по информиране и публичност;
3. Допълнително обучение по български език за учениците от 1 до 4 кл., за които
българският език не е майчин, от партньорските училища;
4. Познавателни дейности, насочени към учениците от етническите малцинства и
техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
5. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна
среда;
6. Осигуряване на психологическа подкрепа за учениците от етническите
малцинства;
7. Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата
си от редовно посещаване на учебни занятия;
8. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност

300

1. СИП "Готови ли сте за матура по БЕЛ?";
2. Секция "Спорт";
3. Културен клуб “Искам да ...“;
4. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиален етап;
5. Екскурзии „ България – нека я познаваме добре”;
6. Обучителни семинари за ученици и родители;
7. Психологическа подкрепа на учениците и техните семейства;
8. Организация и управление на проекта;
9. Информираност и публичност

80

община Каварна 1. Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският
език не е майчин;
2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна
среда;
3. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
4. Информиране и публичност;
5. Организация и управление на проекта

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
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