Проект „Толерантни и единни
заедно и във всичко“
Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“

схема BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е на
стойност 305 486,00 лева. Проектът цели да се повиши мотивацията и
интереса на децата от етническите малцинства в Община Свищов към
участие в образователния процес. Да се повиши заинтересоваността
и участието на родителите им в училищния живот, и да се съхрани и

развие културната им идентичност. Приобщаването на тези деца към
образоват
елната
система
ще
създаде
условия за
пълноценн
ото

им

изграждан
е,

като

граждани
на
Република
България и ще им помогне да постигнат успешна професионална,
социална и творческа реализация.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности, които ще
доведат до успешна и устойчива образователна интеграция на децата
от ромски произход в Община Свищов, и до трайното им задържане
там. Планирани са дейности с децата и техните семейства, които ще
ги приобщят към образователния процес и дейности, които са
свързани със съхраняване и развиване на културната им идентичност
в интеграционна мултикултурна, и толерантна среда.
Проекта цели също така повишаване квалификацията на хората,
които работят с деца от етническите малцинства и прилагане на
придобитите
умения

в

работата

с

ромските деца
в

най-ранна

възраст – от 3
до 6 години.
Високият
професионали
зъм

на

обучения
персонал в учебните заведения, би довело до мотивиране на
родителите с ромски произход да не лишават децата си от

записването им в детските градини, което е предпоставка за успешно
преодоляване на езиковата бариера и по този начин ще се улесни
достъпа им до следващите фази на образование.
Предвидените дейности за работа и срещи с всички деца в най-ранна
възраст, без значение от пол, раса и етнос, ще допринесе до
повишаване като цяло на етническата толерантност. Това е един
иновативен подход за Община Свищов.
Проектът е на стойност 305 486,00 лева и е с продължителност 14
месеца, ще се изпълнява от община Свищов в партньорство с

ДГ

„Зорница“ - село Ореш, с филиалите към нея в селата: Морава,
Драгомирово, Овча могила и Фондация "Екип".
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