проект BG06-242 „Да изразим себе
си“

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“,
Компонент 2 „Грижа за деца в риск”
Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014
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Роля на Столична община:
Срок за изпълнение:

Бенефициент
17.06.2015 г. – 30.04.2016 г.

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“,
Източник на финансиране/Програма: Компонент 2 „Грижа за деца в риск” на
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014
Обща сума на Проекта:

231 916 Eвро

Териториален обхват:

5 столични района: „Люлин“, „Илинден“,
„Слатина”, „Сердика”, „Кремиковци“;

Партньори :

Партньор 1 – фондация „Асоциация
Анимус;
Партньор 2 Сдружение „Разнообразни и
равни“

Цел на Проекта:
Проектът е насочен към създаване на ефективен механизъм за социализация и
образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на
мотивацията за участие в образователния процес на деца на възраст 3 до 6 години от
уязвими групи, изложени на риск, от социално изключване и бедност, чрез изпълнение
на социално-психологически, възпитателни и творчески занимания с децата,
партниране със семейството, местните общности, структури на гражданското общество
и местната власт.

Проектът адресира нуждата от създаване на условия за решаване на проблеми,
възпрепятстващи постигането на целите за балансираното устойчиво развитие,
свързани със:
 изолиране на децата от уязвими групи, изложени на риск, от социално
изключване и бедност, включително и такива от ромска и/или друга етническа
група;
 трудности в социализацията и подготовката за училище на децата, изложени на
риск от социална изолация и бедност, което води като следствие към „отказ” от
присъствие на учебните занятия и в крайна сметка отпадане от образователната
система;
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слабото застъпване на мултикултурни елементи в занятията с децата;
недостатъчна работа с родителите, особено от ромски произход, свързана с
позитивни и иновационни средства за партниране при образованието на техните
деца;
трудно адаптиране на децата от местните общности, особено на тези от ромска
етническа група в детските градини;
липса на учебни материали и програми в детските градини със специфична
насоченост към децата от ромска и/или друга етническа група.

Основни дейности:
В рамките на Проекта ще бъде сформиран Екип от експерти, който ще
организира, управлява и контролира цялостната реализация на проектните дейности в
тясна координация, комуникация и взаимодействие с проектните партньори и всички
заинтересовани страни, спазвайки принципите на доброто управление, изискванията на
българското законодателство, Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ и Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Обмен на ключови компетенции с педагогическите екипи

Планира се интерактивна работа за обмен на ключови компетенции с около 72
педагози в 8 модулни сесии.
Дейността адресира нуждата от развиване на умения на педагозите от детски
градини за работа с деца в условията на интеркултурна среда, разпознаване на
междукултурни различия и възможности за групово обсъждане на казуси от
практиката, посредством споделяне на ключови компетенции и опит от партньора на
Столична община – организация в неправителствения сектор.
Дейността предвижда прилагане на интерактивен метод за ефективно
повишаване на уменията и компетентностите на педагогическия персонал, чрез работа
в малки групи и комбиниране на упражнения, демонстрации и лекции. Този модел е
практикуван с успех в дългогодишната практика на фондация „Анимус“- партньор 1 по
Проекта до днес и е насочен към удовлетворяване на конкретните информационни
потребности сред участниците, като създава възможности за обединяване на идеи и
умения, чрез обмен на ключови компетенции за разпознаване на деца в риск от
различни култури и иновативни модели за подобряване работата с тях.
Стимулиране участието на неправителствените организации, семейството и всички
заинтересовани страни за работа с деца в интеркултурна среда
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Проектът включва мерки за стимулиране участието на неправителствените
организации, семейството и всички заинтересовани страни за работа с деца от уязвими
групи в интеркултурна среда, чрез:
1. Разработване на Програма за работа с деца в интеркултурна среда
2. Създаване на "Общностен профил на семействата на деца от уязвимите групи"
3. Извършване на проучване за измерване степента на толерантност и социална
интеграция на деца и родители в интеркултурна среда
Занятия с деца в условията на интеркултурна среда

Работата с деца по Проекта е разделена на 3 области на интервенция: обучителна
интеграция на уязвимите групи деца, социално включване и приобщаване в условията
на интеркултурна среда и консултативна работа с детски психолог.
Предвидените занимания с децата ще имат за цел да стимулират развиването на
логическото им мислене, опознаване на културите и традициите на отделните етноси,
изграждане на толерантен подход, почиващ на разбиране и уважение към различните.
Системна работа с родители
Проектът предвижда прилагане на адекватни мерки за активно взаимодействие с
родителите, посредством опознаване на групата-родители, идентифициране на
индивидуалните нужди на семействата в риск и определяне на адекватен подход за
работа с тях с цел по-активното им привличане към образователната институция
(детска градина).
Създаване на условия за ефективни интеркултурни дейности в образователните
институции
Проектът ще допринесе за подобряване на сегашните условия в 7 детски
градини, посредством създаване на привлекателна и оборудвана работна и учебна
среда за провеждане на диверсифицирани интеркултурни дейности с децата.
Планирани са извършване на освежителни ремонти на онези помещения, които
ще бъдат използвани за провеждане на интеркултурните дейности с децата в следните 4
обекта:
• ЦДГ 47,р-н „Кремиковци“;
• СДГ 31, р-н „Сердика“;
• ОДЗ 101, „Люлин“;
• ЦДГ 97, р-н „Люлин“;
За седемте детски заведения, включени в настоящото проектно предложение, ще
бъде закупено и предоставено оборудване, чийто подбор е направен съобразно
спецификата на заложените в проекта интеркултурни дейности за работа с децата - за
спорт, музикално ограмотяване, театрално изкуство и танци.
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Информация и публичност по Проекта



Провеждане на 2 броя пресконференции






Разработване и разпространение на информационни материали по Проекта;
Изработване и поддържане на сайт на Проекта
Изработване на електронен банер
Електронни публикации за проекта и ФМ на ЕИП (на сайта на Столична
община на петте районни администрации)

Подпомагане на образователно-възпитателния процес и социалното
включване на деца в риск и привличане на семейството като
партнираща страна
В рамките на тази дейност ще бъде сформирана инициативна експертна група
от педагози, ромски медиатори и психолози за подпомагане на образователновъзпитателния процес и социалното включване на деца в риск и прилагане на мерки за
активна работа с родители и привличането им като партнираща страна.

Повече информация за Програмата можете да намерите на адрес:
http://bg06eeagrants.bg/ и http://www.eeagrants.bg

Лице за контакт: координатор по Проекта - Боряна Тасева – ст. експерт в дирекция
„Образование“, e-mail: boryana_taseva@abv.bg.
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