
Целите, които си постави проекта, се реализираха 

чрез заложените дейности: 

Основната цел бе създаването на подходящи 

условия за обхващане 

и задържане в 

образователната 

система на деца от 

етническите 

малцинства чрез 

осигуряване на равен 

достъп до качествено 

обучение, 

утвърждаване на 

интеркултурно 

образование и 

пълноценна 

социализация, 

запазване на 

културната 

идентичност, възпитаване на поведение за взаимен 

хуманизъм и толерантност. Тя успешно се реализира 

благодарение на осигурения транспорт, учебни 

пособия и материали, електронни устройства, 

дейности за недопускане на сегрегация и дейности за 

пълноценна адаптация. 

Реализирани стратегическите цели на проекта: 

•Подобряване работата за утвърждаване на 

интеркултурното образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на българската 

образователна система; 

•Създаване на условия за съхранение и развитие на 

културната идентичност на етнически общности като 

фактор за взаимно опознаване и духовно развитие; 

•Подкрепа за децата от ромски произход в 

задължително предучилищно образование за 

изравняване на стартовите им позиции при 

постъпване в 1. клас; 

•Осигуряване присъствието на деца от ромски 

произход в задължително предучилищно образование 

в приемните детски градини на град Берковица; 

• Работата с родители без разлика от етническия им 

произход за разясняване ползите от образователната 

интеграция  осигуриха пълноценното реализиране на 

проектните дейности и благодарение на 

осъществяването им се постигнаха положителни 

резултати. 

 Реализирани цели: 
 Осигуряване присъствието на децата в 

задължително предучилищно образование и 

ученици от отдалечения ромски квартал „Раковица в 

приемните образователни институции. 

 Създаване условия за редовно посещение на децата 

в задължително предучилищно образование и на 

ученици от ромски произход в приемните 

образователни институции; 

 Създаване на благоприятна учебна среда/климат в 

приемните образователни институции за пълноценно 

интегриране на децата и учениците от ромски 

произход; 

 Активно привличане на родителите на всички децата 

в задължително предучилищно образование и 

ученици от ромски произход в приемните 

образователни институции при включването и 

задържането им в учебните заведения; 
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Бенефициент: 

 Община Берковица 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на 

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи 

цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ 

и при никакви обстоятелства не може да се приеме като 
официална позиция на Министерство на образованието и 

науката и ЦОИДУЕМ 

 

 



 

 Предоставяне допълнителна подкрепа за децата в 

задължително предучилищно образование и ученици 

от ромски произход за изравняване на стартовите им 

позиции при постъпване в образователната система; 

 Промяна на обществените нагласи в посока към по-

голяма толерантност спрямо децата от 

малцинствените етнически групи; 

 Подпомагане овладяването на българския език на 

децата билингви. 

 Осигуряване равен достъп на децата от ромски 

произход от квартал Раковица и качествено 

образование в приемните образователни институции 

на гр. Берковица чрез предоставяне на безплатна 

транспортна услуга. 

 Повишаване на социална адаптация в условията на 

мултиетническа среда, спомагаща за развиване на 

чувството за успех на детето в детската градина и 

училището; Повишен познавателен интерес и 

засилена мотивация за учене; 

 Намаляване броя на отпадналите деца  и ученици от 

образователната система особено на младежи в 

гимназиална възраст. Продължаващо обучение; 

 Промени в нагласата на родителите за приемане на 

възможността децата им да посещават детските 

градини и училищата в града; 

 Повишаване информираността и по-голямата 

ангажираност на ромските семейства към 

посещаемостта на децата в образователните 

институции, осъзнаване важността на качеството на 

образование, кореспондиращо с бъдещата успешна 

реализация и успех в живота; 

 Повишаване толерантността, приемането и 

съпричастността. Формиране на приятелски 

взаимоотношения и готовност за взаимопомощ. 

 Развитие на уменията на децата за общуване и 

комуникация. Вниманието ще бъде насочено към 

развитие и утвърждаване на ресурсите и потенциала 

на отделното дете, а не към неговите дефицити, което 

ще спомогне формирането на умения за общуване, за 

водене на спор и за решаване на конфликти. 

А при изпълнение на дейностите: 

•Осигуряван

о бе 

присъствиет

о на децата в 

задължителн

о 

предучилищ

но 

образование 

и ученици 

от 

отдалечения 

ромски 

квартал 

„Раковица“ 

в приемните 

детски 

градини на 

гр. 

Берковица 

•Създадени бяха условия за редовно посещение на 

децата в задължително предучилищно образование и 

ученици от ромски произход в приемните 

образователни институции; 

•Създадена бе благоприятна учебна среда/климат в 

приемните образователни институции за пълноценно 

интегриране на децата и учениците от ромски 

произход; 

•Активно бе привличането на родителите на всички 

децата в задължително предучилищно образование и 

ученици от ромски произход в приемните 

образователни институции при включването и 

задържането им в учебните заведения; 

•Бе предоставена допълнителна подкрепа за децата в 

задължително предучилищно образование и ученици 

от ромски произход за изравняване на стартовите им 

позиции при постъпване в образователната система; 

•Промениха се обществените нагласи в посока към 

по-голяма толерантност спрямо децата от 

малцинствените етнически групи; 

•Подпомогнато бе  овладяването на българския език 

на децата билингви. 

•Бе осигурено редовно присъствие на ромските деца 

от квартал Раковица в приемните образователни 

институции на гр.Берковица 

•Повиши се социална адаптация в условията на 

мултиетническа среда, спомагаща за развиване на 

чувството за успех на детето в детската градина и 

училището;Повишен познавателен интерес и 

засилена мотивация за учене; 

•Намаля броят на отпадналите деца от 

образовател

ната 

система; 

•Промени се 

нагласата на 

родителите 

за приемане 

на 

възможност

та децата им 

да 

посещават 

детските 

градини и 

училищата в 

града; 

•Повиши се 

информиран

остта и по-

голямата 

ангажираност на ромските семейства към 

посещаемостта на децата в образователните 

институции, осъзната бе важността на качеството на 

образование, кореспондиращо с бъдещата успешна 

реализация и успех в живота; 

•Повиши се толерантността,приемането и 

съпричастността. 

 


