ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0022 ” ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА
ТЕРВЕЛ”
На 13 март 2019 година бе сключен административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1.
Одобреното интегрирано проектно предложение на Община Тервел е с продължителност
24 месеца – от 13.03.2019 г. до 21.12.2020 г.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския
социален фонд възлиза на 553 002.93 лева, като:
➢ финансовите средства по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ са на
стойност 459 020.64 лева, от които 390 167.54 лв. европейско и 68 853.10 лв. национално
съфинансиране.
➢ разписаният бюджет по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” е 93 982.29 лева, включващ 79 884.95 лв. европейско и 14 097.34 лв. национално
съфинансирене.
Обща цел: Посредством комплекс от интегрирани мерки за подобряване на достъпа до
образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в населените с компактни
ромски общности села и квартали в Община Тервел да се подобри качеството на живот на
ромската общност, като се даде шанс на възрастните да придобият квалификация, трудови
навици и доходи, както и да ползват социални и здравни услуги, а на децата - да владеят добре
български език и да участват пълноценно в образователния процес, като основа за успешна
бъдеща интеграция в обществото.
Специфични цели:
- Деца и младежи от ромски произход, посещаващи сегрегирани детски градини и училища в
гр.Тервел и селата Орляк и Каблешково посредством дейностите по проекта да преодолеят
ограниченията, които произтичат от недостатъчно доброто владеене на български език и
липсата на възможности да развиват уменията и знанията си като посещават атрактивни,
доказали се и добре финансирани извънучилищни форми за работа с деца в общинския център;
- Младежи от ромски произход, чрез посещения на място в различни по своята дейност обекти
създадени през последните години, да получат достоверна представа за възможностите за
работа в общината и да бъдат консултирани за своето кариерно развитие;
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- Родителите на деца и ученици от ромски произход да бъдат включени, чрез подходящи за
техния начин на живот форми в образователния процес, в който участват децата им, като по
този начин припознаят образованието като своя ценност и така бъдат мотивирани да дадат шанс
на децата да се образоват и интегрират в обществото;
- Лица от сегрегираните ромски общности да получат достъп до пазара на труда посредством
обучение, чиракуване, стажуване и работа по подходящи за тях и търсени от работодателите в
общината професии;
- Да се създаде модел за обединяващи етносите събития, прояви и дейности, които да
резултират в повишаване на нивото на толерантност между етносите и преодоляване на
негативните нагласи и стереотипи, които битуват в българските общности по отношение на
етническите малцинства, в т.ч. и да се постигне осмисляне на ежедневието на младежи с
противообществени прояви от етническите малцинства.
Проектът включва общо 16 дейности за подобряване на достъпа до образование на
възрастни, деца и ученици от кв."Север" на гр.Тервел и селата Орляк и Каблешково. Десет от
дейностите са в съответствие с приоритетите на ОПРЧР за интегриране в обществото на
уязвимите етнически групи. Шест дейности са с фокус върху образователната интеграция на
етническите малцинства и са в приложното поле на ОПНОИР. Проектните дейности ще се
изпълняват от Община Тервел и партньори, чиито сфера на работа и предшестващ опит
формират капацитет за изпълнение на дейностите по проекта - Детска градина”Здравец” в
ромски квартал"Север" на гр.Тервел, "Медицински център-Тервел"ЕООД , Сдружение "МИГТервел - Крушари".
Дейностите, които ще се финансират и изпълняват по ОП РЧР са: Активиране на
икономически неактивни лица; Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация; Включване в
стажуване и субсидирана заетост; Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно
детско развитие; Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни
услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на
целевата група; Повишаване информираността относно социалните и здравните права;
Насърчаване на семейното планиране; Повишаване на здравната култура; Подкрепа за
провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на
противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред;
Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности.
Дейностите, които ще се финансират и изпълняват по ОП НОИР са: Допълнително
обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин;
Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите
малцинства; Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от
етническите малцинства; Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на детска градина или учебни занятия; Работа с родители без разлика от етническия
им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието
Дейността ще се изпълнява за първи път на територията на Община Тервел.
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