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 ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ 

ФОНДОВЕ. 

 ПРОЕКТЪТ ДОПРИНАСЯ ИЗЦЯЛО ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ПРИНЦИПА НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 ПЕРИОД: 23 МЕСЕЦА 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:  04.07.2017 Г. 

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 04.06.2019 Г. 
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 БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА Е ОБЩИНА ПОРДИМ  

 С ПАРТНЪОРИ: 

 

 

 

 

 СУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Пордим 

 СНЦ "Виа Хуманика" 

 Център за междуетнически диалог "Амалипе“    

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ПРОЕКТЪТ е насочен към подпомагане на 246 

ученици от първи до десети клас от Средно 

училище “Св. Св. Кирил и Методий” град 

Пордим, Община Пордим с преобладаващ брой  

деца самоопределящи се като роми, при 

изграждането им като пълноценни граждани за 

успешна социална и трудова реализация.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 

Постигната е главната цел на проекта, а именно да се 

подпомогне изграждането на ученици от Средно училище 

„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пордим като пълноценни 

граждани за  бъдеща успешна професионална, социална и 

трудова реализация чрез: 

- включване в мотивационни дейности, с цел 

насърчаване  участието им в образователния процес; 

- развитие на творческите способности, с цел 

съхраняване и развиване на културната им идентичност 

в подобрена интеграционна мултикултурна среда.  
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РЕЗУЛТАТИ: 

- В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- 

град Пордим е създадена 

благоприятна среда за пълноценна 

социализация и интеграция на 

учениците от различни етноси в 

учебния процес; 

 

 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



- Осъществена е 

успешна 

образователна 

интеграция, както и 

задържане на 

учениците от 

етническите 

малцинства в 

училище; 
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- Развити са творческите способности на 

учениците и са създадени нагласи да изучават, 

съхраняват и развиват културната си 

идентичност; 
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- Придобити са 

умения за работа в 

екип и е формирано 

толерантно 

отношение към 

другите; 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



- Въведени са разнообразни извънурочни форми (15 

клуба), които отговарят на интересите на учениците и 

развиват техните потенциални способности, заложби и 

умения в областите на науката, българския език, 

музиката, танците,  културата, кулинарията, театъра, 

журналистиката, приложните изкуства и спорта; 

- Проведени са редица изяви на клубовете – концерти, 

театри, кулинарни-,фото- и арт-изложби, спортни 

турнири, събития свързани с обичаите на различните 

етноси, с богатото културно и историческо наследство, 

както и изяви показващи красотата на българския език; 
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-Организирани са и са 

проведени съвместни 

опознавателни дейности – 

зелено училище с ученици от 

различни етноси, които взеха 

участие в дейности с 

интеграционен характер за 

опознаване на историческото, 

културното и природното 

богатство на родината; 
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- Осъществена е активна работа с родителите; 
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 - Проведени са кампании, насочени 

към преодоляване на негативни 

обществени нагласи основани на 

етнически произход и културна 

идентичност и към недопускане на 

дискриминация, основана на раса или 

религиозна принадлежност; 
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- Проведени са редица 

информационни и работни 

срещи, кръгли маси, медийни 

кампании, форум и 

конференция, където бяха 

обсъдени националните и местни 

политики за интеграция, 

резултатите от тяхното 

прилагане, добри практики за 

преодоляване на 

дискриминационни нагласи, 

както и инструменти от 

медиацията в контекста на 

интеркултурното образование и 

др.; 



- Ученици включени в проекта 

са получили психологическа и 

коучинг подкрепа, като са 

подобрили психическото и 

емоционалното си здраве; 

- Проведени са тренинги, 

занимания и беседи за 

придобиване на обществени и 

граждански компетенции като 

работа в екип, умение за 

общуване, толерантност, 

изграждане на доверие и др.; 
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- Подготвена е програма, която да формулира 

приоритетните области и направления за 

действие за равноправно интегриране на 

малцинствата в българското общество, с цел 

хармонично развитие на всеки индивид и на 

обществото като цяло и в същото време да се 

наблегне на превенцията на отпадане от 

училище на учениците от етническите 

малцинства; 
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- Подготвени, изработени и разпространени са: 

флаери, диплянки, брошури, информационни 

табла, стикери, публикации, 

пресконференции, както и документиране на 

дейността, фото архив, постоянно поддържана 

актуална информация за изпълнението на 

проекта на сайтовете на кандидата и неговите 

партньори; 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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