
   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Проект  BG05M2OP001-3.001-0098 „Многообразие без граници за децата в община Мездра”, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Оперативна програма: 

 Наука и образование за интелигентен растеж  

 

Приоритетни оси : 

Образователна среда и активно социално приобщаване  

 

Наименование на процедура : 

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Код на процедура : BG05M2OP001-3.001  

 

Наименование на проект  

"МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В 

ОБЩИНА МЕЗДРА"  - BG05M2OP001-3.001-0098 

 

Срок на изпълнение: месеци 24  

 

БФП :   267 250,20 лв. 
 

 

Кандидат: 

ДЕТСКА  ГРАДИНА „РОЗА” 

 

Партньори: 

ДЕТСКА ГРАДИНА  "МИР" 

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ” 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЕЗДИЧКА” - ЗВЕРИНО 

СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ"- Сдружение в обществена 

полза 

ОБЩИНА МЕЗДРА 
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Кратко описание на проект BG05M2OP001-3.001-0098 

Проектът „МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА 

МЕЗДРА” е съобразен с основните постановки на Стратегията за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства за пълноценна интеграция на ромските деца и с Националния 

план за интегриране на деца със СОП чрез създаване на условия за равен 

достъп до качествено образование. Проектът включва дейности за 

уважение правата и свободите на всеки индивид, опознаване на основни 

етнически характеристики,  преодоляване на предразсъдъци и 

дискриминационни нагласи.  При реализиране на дейностите по проекта 

очакваме да се повиши посещаемостта на децата в детските градини, да се 

създадат  условия за успешно интегриране на децата в неравностойно 

положение чрез създаване на самочувствие и увереност в способностите и 

възможностите им. Професионално подготвената позитивната 

образователна среда и активното съдействие на партниращите институции 

ще благоприятства развитието на индивидуалните творчески заложби. 

Съвместните творчески занимания ще способстват за формиране на  добър 

прием и уважение към различната култура и ценности и техните носители. 

Чрез взаимно опознаване и обмен на специфични етнически традиции и 

културни продукти целим да  изградим работещ  и устойчив във времето 

педагогически модел за  зачитане на плурализма и многообразието. 

 

Цели на проект BG05M2OP001-3.001-0098 

 

1. Подобряване на образователната среда в детски градини, в които се 

обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на 

обучението и подобряване на резултатите от него. 

2.Осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите 

малцинства чрез усвояване на обществен опит с действащи механизми на 

интериоризация. 

3.Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване 

ползите от образователната интеграция и приемането на различието. 

4.Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в 

неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-

годишна възраст с оглед ранната им  социализация. 

5.Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност. 
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6. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от 

етническите малцинства и техните връстници в интеграционна 

мултикултурна среда 

7. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните 

етноси, обучаващи се в отделни детски градини . 

 
 

 

Описание на целевата група  

 

При изпълнени е на проектните дейности ще бъдат включени общо 388 бр 

деца от тях 161 роми от  петте детски градини с техните филиали на 

територията на община Мездра. Приблизително 30 % са  деца  в семейства 

в неравностойно  положение, намиращи се в специална затруднена 

ситуация, предполагаща  отпадане от образователната система. 

Друга целева група по проекта са  родителите.В проекта са включени общо 

250 родители от различен етнос, които заедно с децата ще работят в 

различни дейности по проекта. Община Мездра е една от общините от  

област Враца с висок процент  на безработица сред представителите на 

ромската общност. Липсата на финансови и материални ресурси сред 

общността  е показател за влошеното социално икономическо състояние на 

хората. Бедността и изолираността  в бедни  населени места е сред 

основните причини за неглижирането на децата от техните родители, 

неполагането на грижи за здравето, образованието и възпитанието им. С 

планираните дейности по проекта  целим да повишим   посещаемостта на 

децата в детската градина за да могат да получат равен достъп до 

образование и възпитание, както и  пълноценна реализация в живота без 

дискриминационно отношение.   

 
 

 

Принос на проект BG05M2OP001-3.001-0098 

за реализиране на хоризонталните принципи на ОП НОИР  

 

1. Устойчиво развитие 

За постигане на устойчиво развитие в проектното предложение сме 

планирали дейности, насочени към повишаване степента на владеене на 

български език сред децата от ромски произход, с което ще им даден равен 

шанс за успешна образователна интеграция в училище. С планираните 

дейности ще подобрим достъпа на деца от ромски произход до качествено 

образование и развитие на способностите им, с което ще допринесем за 
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бъдещо подобряване на човешкия капитал, осигуряване на достъп до 

качествено образование, изграждане на социални умения у децата и 

учениците от ромски произход, което ще рефлектира пряко върху 

засилване на социалното включване. 

Проектът не включва дейности, които ще окажат отрицателно влияние 

върху околната среда. В темите за обучение са включени и модули за 

повишаване на информираността на децата и техните родители, и 

изграждане на нагласи за опазване на околната среда. 

2. Равни възможности и недопускане на дискриминация  

Проектът включва дейности и мерки, насочени към предоставяне на равни 

възможности за всички и компенсиране дефицити в развитието на   деца от 

ромски произход. В хода на изпълнение на планираните дейности ще 

изграждаме нагласи за толерантност и възприемане на различията от ранна 

предучилищна възраст. Недопускането на дискриминация по отношение на 

етническа и религиозна принадлежност ще се проследява от Ръководителя 

на екипа за управление. За постигане на целите на образователната 

интеграция в проекта са включени деца и родители от различни етнически 

групи, които ще имат равен достъп до знания, равни възможности за 

изграждане на умения и компетенции. 

3. Равенство между половете  

При подбора на участниците в дейностите ще се спазва принципа за 

равенство между половете. В проекта ще участват деца и родители от 

двата пола. Естествено е да се включат не само майките, но и бащите на 

учениците, като хора, които вземат важните решения за своите деца. 

Проектът ще се придържа изцяло към принципа за равноправно участие на 

половете във всички свои дейности. Този принцип ще бъде прилаган и по 

отношение на търсене на балансирано включване както на жени/момичета, 

така и на мъже/момчета. 

 
 

 

Устойчивост на резултатите от проект BG05M2OP001-3.001-0098 

 

Устойчивостта на резултатите ще се гарантира от: 

- подобрена образователна среда  в детските градини 

-       осъзнаване на необходимостта от образование  като ценност и 

предпоставка за равен и успешен старт в живота от родители и деца 

-       преодолени негативни обществени нагласи спрямо етническите  

групи. 
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- ще се развиват и укрепват връзките между  детската градина  и 

родителите роми 

- партньорите по проекта ще търсят възможности за ново 

финансиране на дейностите чрез разработване на проекти към различни 

национални  и международни финансиращи програми 

Въздействие върху   децата от ромски произход: 

- променени нагласи към образованието като ценност  

- изградени навици за посещение  в детско заведение, нагласа за  учене и 

нагласа за  завършване на образованието 

- повишена мотивация за активно участие в  живота на детската градина 

- изградени предпоставки за успешна образователна интеграция чрез по-

доброто владеене на български език и чрез съвместните дейности с 

ученици от други етноси 

Въздействие върху родители роми: 

-  осъзнаване на образованието като ценност 

- преодолени стереотипи и изградени нагласи за подкрепа стремежа на 

техните деца да продължават образованието си 

- ново самочувствие на търсени и желани партньори на детската градина  в 

учебния процес и извънкласните форми  

 

Част от закупените материали ще се ползват и след проекта , което също е 

устойчив резултат. Изградените партньорски взаимоотношения между 

партньорите ще се развиват и след приключването на проекта.  Те ще 

бъдат насочени към осигуряване на допълнителен финансов и материален 

ресурс по различни програми и проекти, с което да се осигури 

продължението на дейностите и след приключване на финансирането по 

проекта. На базата на изградения капацитет  и овладения практически опит 

ще продължи активната работа с родителската общност. 

 


