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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 
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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 

Проект  „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“  съфинансиран от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз 

 

Договор № BG05M9ОP001-2.018-0043-С01/12.03.2019г.  по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ и № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 

по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

През м.октомври  стартира  дейност 6 „Библиотека за играчки и читателски клуб в гр. 

Завет” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  

В рамките на дейността ще се разкрие библиотека за играчки и читателски клуб. Ще бъдат 

закупени книги, образователни игри, пъзели и детски книжки. За целта Община Завет назначи 

библиотекар и фасилитатор. 

Библиотеката за играчки е място, където децата, техните семейства и лицата, полагащи грижи 

могат да заемат играчки, пъзели, игри и книги, които са предназначени за подпомагане на 

развитието на децата, както и за учене чрез игри. Елементите от библиотеката могат да бъдат 

заемани и ползвани у дома за срок от 2 седмици. 

Библиотеката ще  дава възможност на родителите да развиват родителските си умения и да 

разбират ролята на играта в етапите на развитие на детето.  

Дейността ще  се допълва от Читателски клуб. В рамите на клуба веднъж седмично 

фасилитатор ще организира двучасова сесия с група от 12-15 жени, с които заедно четат детски 

книги, преразказват ги, анализират ги и ги свързват с реалния живот. След края на сесията всяка 

майка ще получава по един екземпляр от детската книжка, която ще остане за семейството. 

Така в дома на всяка жена ще има малка библиотека от детски книжки, които тя ще чете на 

децата си, а по-големите деца могат и сами да четат, като така се изгражда и култура на четене.  

Резултатите от дейността е създадени две допълнителни форми за организиране на ромски 

жени. Осигурен достъп до качествени образователни и развиващи играчки на деца от бедни 

семейства. Подобрена комуникация между деца и родители 

Проект „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“ е 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“  съфинансиран от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз. 

 


