МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Обява
за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с краен срок за подаване на предложенията

Министерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения по
Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.1.
“Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, посредством схема за безвъзмездна
финансова помощ: BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в
образователната система.
Целта на настоящата схема е да създаде условия за по-успешната социална и трудова реализация на децата и
учениците от етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в състояние на
изключеност, чрез:
 подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
 засилване на мотивацията за включване в образователния процес.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
 Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища.
 Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища (вкл.
транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище).
 Адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици.
 Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците
от етническите малцинства.
 Дейности, насочени към взаимното опознаване на културното многообразие чрез съвместно
провеждане на традиционни празници на различните етноси с активното участие на родителите
(представяне на обичаи, традиции, песни, танци, фолклор, концерти, изложби и др.)
 Обучение и подготовка на учители и възпитатели за работа в мултикултурна среда.
 Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските
градини и училищата.
 Осигуряване на информираност и публичност по проекта (със задължителен характер).
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
www.mon.bg (рубрика Структурни фондове) или http://sf.mon.bg
Проектните предложения се подават в Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет.1, София 1113
Краен срок за представяне на проектните предложения: 21 декември 2009 г., 16.00 часа местно време.

