
                                                                         
                                      BG05M9OP001-2.018  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.  
                                ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1     

 
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” , съфинансирани от Европейския социален фонд 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG05M9ОP001-2.018 -0043 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет" 

, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд 

ОБЩИНА ЗАВЕТ  
изпълнява интегриран проект,  

финансиран по две оперативни програми на Европейски съюз 
 

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА УЯЗВИМИТЕ 
ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ“ 

 
по Договор № BG05M9ОP001-2.018-0043-С01  по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“  и по Договор № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01 по  
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 На 31.12.2020 г. приключи изпълнението на  всички дейностите по проект„Нови 
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“ по Договор № 
BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C02  по  Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж”. 

Проекта се реализира за период от 22 месеца, в партньорство с Ромска фондация „Искра“ 
гр.Шумен, Детска градина „ Слънчо“ гр.Завет и с подкрепата на асоциираните партньори 
Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и 
Министерство на образованието и науката. 

Проектът по  ОП НОИР включва следните дейности: 
 Дейност „Допълнително обучение по български език за децата, за които българският 

език не е майчин“, дейността се реализира в ДГ „СЛЪНЧО”, ГР. ЗАВЕТ, партньор по проекта и 
представители на целевата група от следните детски градини: ДГ „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА”, С. 
БРЕСТОВЕНЕ, ДГ „РАДОСТ” С.ОСТРОВО и  ДГ „ПРОЛЕТ”, С ВЕСЕЛЕЦ, включени 100 
деца, разпределени в 10 групи; 

 Дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа за децата и от етническите 
малцинства, чрез индивидуални и групови мероприятия“, дейността осигури психологическа 
подкрепа, чрез индивидуални и групови мероприятия за децата от етническите малцинства, с 
цел изграждане на доверие, лесно приобщаване и разбирателство между децата. 

 Дейност „Работа с родители (роми и нероми), чрез включването им в обучения“, 
дейността включи провеждане на обучения за родители с цел психологическо подпомагане, 
както следва: Обучение на тема „Толерантност” и  Обучение на тема „Заедно” за 100 родители; 

 Дейност „Насърчаване активното участие на родителите в образователния процес“, 
дейността включи организиране на мероприятието „Излет на тема “Мечтани посоки“ за 120 
родители и 120 деца;  

 Дейност“ Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните 
изяви и развиване на културната идентичност,  
Дейността се изпълни в следните детски градини, където се създадоха различни клубове по 
интереси : 
В ДГ „СЛЪНЧО”, ГР. ЗАВЕТ: Клуб "Театрално студио",  Клуб "Занаяти",  Клуб "Обичам те, 
роден край", Клуб "Знам и мога",  Клуб "Уча и играя". 6. Клуб "Песни най-чудесни". 
В ДГ „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА”, С. БРЕСТОВЕНЕ: Клуб "Занаяти", Клуб "Знам и мога", Клуб 
"Уча и играя“. 
В ДГ „РАДОСТ”, С.ОСТРОВО: клуб "Песни най-чудесни".  
В ДГ „ПРОЛЕТ”, С ВЕСЕЛЕЦ: клуб Клуб "Знам и мога" 
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 Дейност „Библиотека за играчки и читателски клуб в гр. Завет“, в рамките на дейността 
се разкри  библиотека за играчки и читателски клуб, където децата и техните семейства 
полагащи грижи заемаха играчки, пъзели, игри които са предназначени за подпомагане на 
развитието на децата, както и за учене чрез игри. В Читателския клуб създадени 2 групи с по 15 
жени. 

 Дейност „Създаване на подкрепяща среда за придобиване на средно образование на 
младежи от уязвими етнически общности“, дейността се осъществи от Община Завет и „Ромска 
фондация „Искра“ на територията на двете средни училища в гр. Завет: СУ „Св.Св.Кирил и 
Методий“и ПГЗ „К.А.Тимирязев“. Ангажирани  3 учителя за допълнителни часове по бъл. език 
и литература и друг предмет, избран за зрелостните изпити за работа с ученици за 
подпомагането им, в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 1 учител „Български език и литература“ и 1 
учител „Биология“ , В ПГЗ „К.А.Тимирязев“ 1 учител „Български език и литература“. Наети 2-
ма ментори за провеждане на индивидуалното и групово менторство с менторирани ученици. 
Работата на менторите по проекта за организиране и реализиране на менторска програма се 
подпомогна от експерт по интеркултурно образование на „Ромска фондация „Искра“. 

С изпълнение на дейностите по проекта са постигнати заложените цели, както следва: 
Осигуряване на устойчиви възможности за обучение, допълващи формалното 

образование и обучение;  
Подобряване на достъпа до формалното образование и компенсиране на липсващи 

знания и умения.  
Създаване на подкрепяща среда за привличане и задържане на ромски младежи в 

средните училища на територията на общината;  
Превенция на отпадането и преодоляване на изоставането в училище и 

функционалната неграмотност от ромските деца, чрез индивидуален подход, отчитащ 
потребностите на всяко дете;  

Изграждане на родителски капацитет на млади родители за по-добра грижа за децата и 
подкрепа на тяхното развитие през всички етапи на детското развитие;  

Подкрепа на ранното детско развитие, чрез включване в детска градина и други 
дейности извън образователните институции;  

Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение; 
- засилване на социалния капитал в общината и подобряване на взаимоотношенията между 
различните общности. 

Постигнати индикаторите заложени в проекта:  
 Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в 

образователната система; 
 Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция 
 
Период на изпълнение на Административния договор по ОП НОИР:  
дата на стартиране 12.03.2019 год.  
дата на приключване 31.12.2020 год. 
Общата стойност на бюджета е 261 236.46 лв., от което финансиране от ЕСФ - 222 050.98 лв. и 
национално финансиране -  39 185.48 лв. 
 
 
 


