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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 31.05.2017 г.  в Дейност 2 “Подготовка за равен старт в училище"  успешно продължават да 

работят 33 деца, чийто майчин език не е българския, в трите сформирани ателие: Ателие "Родна реч", 

сформирано в ДГ“Незабравка“, допълнителна база в с.Соколаре с 11 деца, Ателие "Български език", 

сформирано в ДГ“В.Н.Ташевска“ с.Търнава от 14 деца, Ателие "Вълшебство на думите" от 8 деца, 

сформирано в ДГ “Детелина“, допълнителна база с.Търнак. Дейността стартира с 36 деца, а към 31.05.2017 г. 

три деца са напуснали проекта преди неговия край. 

По Дейност 3 "Празнични събития и съвместни изяви" в съответствие с  изготвения план за 

съвместните мероприятия на детските градини през отчетния период успешно са проведени следните 

мероприятия: тържество и изложба за 1- ви март, концерт по случай международния ден на ромската 

общност, великденски концерт и изложба, спортен празник, посветен на деня на българския спорт. Децата от 

вокалните групи и танцовите формации са взели участие и в Общинската асамблея на детското и ученическо 

творчество.  

По Дейност 4 "Подобряване на образователната среда в детските градини" към 31.05.2017г. в 

сформирани 12 ателиета и клубове: Ателие "Цветна магия", сформирано в ДГ“Детелина“, допълнителна база 

в с.Търнак Ателие "Дъга", сформирано в ДГ“Червена шапчица“, допълнителна база в с.Бъркачево от 12 деца, 

Ателие "Весела палитра", сформирано в ДГ“Червена шапчица“, допълнителна база в с.Бъркачево, Спортен 

клуб "Здраве", сформиран в ДГ“Червена шапчица“, с.Габаре, Ателие "Приятели на природата", сформирано в 

ДГ“Незабравка“ гр.Бяла Слатина, Ателие „Сръчковци“, сформирано в ДГ“Незабравка“ гр.Бяла Слатина, 

Ателие "Изобразително изкуство", сформирано в ДГ“Незабравка“, допълнителна база с.Тлачене, Спортен 

клуб "Бързи, смели, сръчни",“ сформиран в ДГ“Незабравка“ гр.Бяла Слатина,  Ателие "Познавам и обичам 

природата",сформирано в ДГ“В.Н.Ташевска“ , допълнителна база с.Галиче, Ателие "Приложни изкуства", 

сформирано в ДГ“В.Н.Ташевска“, допълнителна база с.Алтимир, Ателие "Творим заедно", сформирано в 

ДГ“В.Н.Ташевска“ , допълнителна база с.Галиче, Спортен клуб "Здрави и силни да растем", сформиран в 

ДГ“В.Н.Ташевска“ с.Търнава провеждат занимания 174 деца, от които 116 от ромски произход.  През периода 

м. февруари- м.  април три деца са напуснали проекта и две деца са нововключени. Чрез заниманията в 

ателиетата децата придобиват специфични умения и знания, които ще улеснят тяхната социализация и ще 

повишат мотивацията им за участие в образователния процес. 

По Дейност 5"Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите 

малцинства" в заниманията на сформираните четири танцови формации и две вокални групи: Група за 

фолклорни  танци "Пъстра китка", в ДГ“Детелина“, допълнителна база в с.Търнак, Танцова формация "От 

извора", сформирана в ДГ“Червена шапчица“, с.Габаре, Вокална група "Бонболанчета", сформирана в 

ДГ“Червена шапчица“, с.Габаре.Танцова група "Вълшебни ритми"," сформирана в ДГ“В.Н.Ташевска“ 

,Вокална група "Славейче",сформирана в ДГ“Незабравка“, допълнителна база в с.Соколаре,Танцова формация 

"Надиграй ме!", сформирана в ДГ“Незабравка“ гр.Бяла Слатина участват 74 деца, от които 61 деца са от 

ромски произход. От стартирането на проекта до 31.05.2017 г. пет деца са напуснали проекта и едно дете е 

нововключено.Заниманията в танцовите формации и вокалните групи децата не само развиват своите 

музикални способности, но също така водят до формирането на съзнанието, че всеки индивид е уникален 
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заради своя произход и култура, и че всички деца са част от един общ мултикултурен свят, свят без граници и 

предразсъдъци.  

Ателиета, групите и клубовете работят по изготвени програми по конкретни  теми с определени цели 

и очаквани резултати. Заниманията се провеждат от  педагози- ръководители на групи. В помощ на 

ръководителите на ателиета  с цел по- добра организация и  администриране работят и  4-те  експерти 

административни дейности. 

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 и цели създаването на модел за толерантност и мултикултурно възпитание като стимулиращ 

метод за правилното развитие на децата и повишаване на информираността на родителите относно значението 

на предучилищното възпитание и намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната 

система. 

 

От екипа на проекта 
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