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Проект "От ранно детско развитие към образователна интеграция", Договор за предоставяне на БФП № 

BG05M2OP001-3.001-0120-C02/ 01.08.2016 г., финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ„ОТ РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 

КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 
Община Бяла Слатина продължава изпълнението на Проект „От ранно детско развитие към 

образователна интеграция”, Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-

3.001-0120-C01/ 01.08.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с 

партньори: ДГ “Вълка Николова Ташевска“ с.Търнава, ДГ “Червена шапчица“ с.Габаре, ДГ“Детелина“ гр. 

Бяла Слатина, ДГ “Незабравка“ гр.Бяла Слатина, Сдружение с нестопанска цел "Първи юни" гр. Бяла 

Слатина. 

Основните дейности по проекта са: "Организация и управление на проекта", "Подготовка за равен 

старт в училище", "Празнични събития и съвместни изяви", "Подобряване на образователната среда в 

детските градини", "Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите 

малцинства", "Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес", "Работа с родители от 

уязвими семейства", "Информация и публичност". 

Целевите групи по проекта са деца от 3 до 6 г. от етническите малцинства и от маргинализирани 

групи, родителите на децата. 

Към 01.11.2016 г. в Дейност 2 “Подготовка за равен старт в училище" са сформирани 3 бр. ателиета, 

както следва: Ателие "Родна реч", сформирано в ДГ“Незабравка“, допълнителна база в с.Соколаре от 13 деца, 

Ателие "Български език", сформирано в ДГ “В.Н.Ташевска“ с.Търнава от 15 деца, Ателие "Вълшебство на 

думите" от 8 деца, сформирано в ДГ“Детелина“, допълнителна база с.Търнак. По Дейност 3 "Празнични 

събития и съвместни изяви" е изготвен план за съвместните мероприятия на детските градини. На 

13.12.2016г.е проведено успешно съвместно мероприятие на детските градини, партньори по проекта с 

наименование „Море от усмивки в коледната нощ“ с участие на 75 деца от целевите групи по проекта. По 

Дейност 4 "Подобряване на образователната среда в детските градини" към 01.11.2016г. са сформирани 

следните ателиета-Ателие "Цветна магия", сформирано в ДГ“Детелина“, допълнителна база в с.Търнак от 11 

деца, от които 6 роми, Ателие "Дъга", сформирано в ДГ “Червена шапчица“, допълнителна база в с.Бъркачево 

от 12 деца, от които 11 роми, Ателие "Весела палитра", сформирано в ДГ “Червена шапчица“, допълнителна 

база в с.Бъркачево, от 12 деца, от които 11 роми, Спортен клуб "Здраве", сформиран в ДГ “Червена шапчица“, 

с.Габаре, от 12 деца, от които 10 роми, Ателие "Приятели на природата", сформирано в ДГ“Незабравка“ 

гр.Бяла Слатина, от 12 деца , от които 6 роми, Ателие „Сръчковци“, сформирано в ДГ“Незабравка“ гр.Бяла 

Слатина, от12 деца, от които 7 роми, Ателие "Изобразително изкуство", сформирано в ДГ “Незабравка“, 

допълнителна база с.Тлачене,  от 12 ромски деца, Спортен клуб "Бързи, смели, сръчни",“ сформиран в ДГ 

“Незабравка“ гр.Бяла Слатина, от 12 деца, от които 9 роми,  Ателие "Познавам и обичам природата", 

сформирано в ДГ “В.Н.Ташевска“, допълнителна база с.Галиче, от 20 деца, от които 13 роми, Ателие 

"Приложни изкуства", сформирано в ДГ “В.Н.Ташевска“, допълнителна база с.Алтимир, от 20 деца, от които 

15 роми, Ателие "Творим заедно", сформирано в ДГ“В.Н.Ташевска“ , допълнителна база с.Галиче, от 20 деца, 

от които 9 роми, Спортен клуб "Здрави и силни да растем", сформиран в ДГ“В.Н.Ташевска“ с.Търнава, от 20 

деца, от които 8 роми. По Дейност 5"Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от 

етническите малцинства" са сформирани-Група за фолклорни танци "Пъстра китка", в ДГ “Детелина“, 

допълнителна база в с.Търнак, от 10 деца, от които 6 роми, Танцова формация "От извора", сформирана в ДГ 

“Червена шапчица“, с.Габаре, от 12 деца, от които 11 роми, Вокална група "Бонболанчета", сформирана в ДГ 

“Червена шапчица“, с.Габаре, от 12 деца, от които 10 роми, Танцова група "Вълшебни ритми"," сформирана в 

ДГ “В.Н.Ташевска“ с.Търнава, от 20 деца, от които 16 роми, Вокална група "Славейче", сформирана в ДГ 

“Незабравка“, допълнителна база в с.Соколаре от 12 ромски деца, Танцова формация "Надиграй ме!", 

сформирана в ДГ “Незабравка“ гр.Бяла Слатина от 12 деца, от които 10 роми. 

Всички ателиета работят по изготвени програми по конкретни теми с определени цели и очаквани 

резултати. Изготвени са графици на заниманията. Същите се провеждат от  назначени педагози-ръководители 

на групи с нужната квалификация и опит. Децата посещават редовно заниманията в ателиетата с огромен 

интерес и желание. В помощ на ръководителите на ателиета са назначени 4 бр. експерт-административни 

дейности, с цел по-добра организация и администриране на ателиетата. 

Дейност 6 "Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес" и Дейност 7 "Работа с 

родители от уязвими семейства" от проекта се осъществяват от Сдружение с нестопанска цел "Първи юни" гр. 

Бяла Слатина. 
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