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ЗАПОВЕД
№ 5 0 / с.Самуил, 20.01. 2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.59 от ЗМСМА и в изпълнение на
административен договор № BG05M90P001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР и договор №
BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M20P001-C01 по ОП НОИР, проект „Социалноикономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование за лица от уязвими
групи в Община Самуил”, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“
- Компонент 1,
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
За избор на партньор неправителствена организация /НПО/ за изпълнение на одобрени
дейности по договор № BG05M90P001-2.018-0045-C01 по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и договор № BG05M9OP001-2.018-00452014BG05M20P001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“.
I. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Дейностите, заложени в проекта са насочени към превенция и предотвратяване на
причините, които пораждат бедност и социално изключване с оглед на тяхното трайно
преодоляване.
Предвидените за изпълнение по ОПРЧР дейности са насочени към лица от уязвимите
групи, с фокус върху ромите и целят подобряване достъпа до заетост, социални и здравни
услуги. Освен това ще бъдат реализирани мерки от хоризонтален характер, благодарение
на които ще се създадат условия за преодоляване на негативните стереотипи, недопускане
на неравно третиране и подкрепа за реализация на основните икономически, социални и
културни права.
С интервенциите по ОПНОИР се очаква да бъде увеличен броят на интегрираните
ученици, за които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена
среда, ориентирана към съхраняване на културната им идентичност.
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Дейностите, включени в проектното предложение са подчинени на визия за създаване
на траен модел за сътрудничество на местно ниво с участието на община Самуил,
Общинско предприятие "Самуил - 2011", партньор НПО, ДГ "Кокиче" - с. Самуил, ДГ
"Радост" - с. Владимировци, ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Желязковец, ОУ "Св. Паисий
Хилендарски" - с. Хърсово, ОУ "Христо Ботев"- с. Владимировци, СУ "Св. Св. Кирил и
Методий" - с. Самуил и асоциираните партньори Агенция по заетостта, Агенция за
социално подпомагане, Министерство на образованието и науката и Регионална здравна
инспекция (Разград).
Цели на проекта
Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на качеството на живот,
социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на наймаргинализираните общности, включително ромите, чрез реализация на комплексни мерки
и прилагане на интегриран подход.
Специфични цели по ОПРЧР:
1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на лица от маргинализираните групи, чрез
активиране на икономически неактивни лица, мотивиране за активно поведение на пазара
на труда, наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози и включване в
заетост;
2. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, чрез провеждане на
мотивационни кампании за повишаване нивата на здравно осигуряване, включване на
подрастващите в беседи за начините за предпазване от нежелана и ранна бременост,
включване на здравно неосигурени лица от уязвимите групи, в т.ч. от ромското население
в профилактични, гинекологични и онкологични прегледи; обучаване на лица от
уязвимите групи техните права и задължения като пациенти;
3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, чрез
организиране на инициативи за преодоляване на негативните стереотипи;
Специфични цели по ОПНОИР:
1. Подкрепа за социално включване, чрез осигуряване и подобряване на достъп до
образование и обучение;
2. Превенция от отпадане от образователната система;
3. Повишаване на образователните резултати на учениците от целевата група;
4. Ангажиране на родителите в образователния процес.
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И. ОПИСАНИЕ НА ЗАДАНИЕТО
Дейности, които ще се изпълняват от НПО-то партньор, включват:
1. Дейности за изпълнение по договор № BG05M90P001-2.018-0045-C01 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
• Дейност 6. Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна
медиация на представителите на целевите групи
• Дейност 7. Намаляване на бременностите в юношеската възраст, чрез провеждане на
беседи с подрастващите и техните родители за начините за предпазване от нежеланата
и ранна бременност
•

Дейност 8. Обучаване на лица от уязвимите групи за техните права и задължения като
пациенти. Насърчаване на семейното планиране
• Дейност 9. Пътуващ Плейбек театър" —участие в дейността на младежи от различна
етническа принадлежност, чрез активното им участие като актьори /Дейност по
Направление IV/
• Дейност 10. Коледен оказион /Дейност по Направление IV/
• Дейност 11. Издаване на сборник с програми, интерактивни материали, тестове и
ролеви игри за преодоляване на негативните стериотипи /Дейност по Направление IV/
• Дейност 12. Фестивал „От Ашиклар до Самуил” надиграване - традиционни танци,
чрез участие на представители от различни етнически общности /Дейност по
Направление IV/.
Подробна информация за дейност ите в Приложение №1 -Техническо задание по
договор № BG05M9QP001-2.018-0045-СО1 ОП РЧР

2. Дейности по договор № BG05M90P001-2.018-0045-2014BG05M20P001-C01 по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

•
•

•

Дейност 5.Насърчаване участието на родителите в образователния процес.
Дейност 6. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност (включително, чрез провеждане на информационни
кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса,
етнически произход или религиозна принадлежност).
Дейност 9.0сигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата
и учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна
закрила.
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Подробна информация за дейностите в Приложение №2-Техническо задание по
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
> Да представят препис от решение за регистрация и последващи промени, съобразно
българското законодателство;
^ Да са НПО, които познават задълбочено политиките и предизвикателствата пред
интеграцията на ромските общности в областта и в общината;
> Да имат минимум 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или
изпълнение на дейности посочени в концепцията;
^ Наличие на материална база (вкл. офис, комуникация (осигурен интернет и
телефонна връзка) и офис оборудване) необходими за качественото й
администриране /декларират наличието и с декларация в свободен текст/;
У Декларират наличие на необходим финансов капацитет за реализиране на
дейностите в качеството на партньор /с декларация в свободен текст/;
> Декларират, че сумата по договора, съгласно който НПО ще бъде партньор на
община Самуил не нарушава правилата за минимална помощ по смисъла на
Регламент 1407/2013/с декларация в свободен текст/;
У Декларират съгласие да изпълняват дейностите в съответствие с договор №
BG05M9OP001-2.018-0045-С01 по ОП РЧР и договор № BG05M9OP001-2.018-00452014BG05M2OP001-С01 по ОП НОИР /с декларация в свободен текст/.
IV. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
Очаква се кандидатите да представят техническо предложение на български език,
което да съдържа следните компоненти:
1. Предложение - с представяне на информация за кандидатстващата организация/
и (вкл. подробно описание на всички реализирани проекти през изминалите 5
години).
2. Предложение за изпълнение на дейността и/или дейностите по договор №
BG05M90P001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР и договор № BG05M90P001-2.0180045-2014BG05M20P001-C01 по ОП НОИР, съгласно Приложение №№ 1 и 2.
Всички предложения ще бъдат оценени в срок от 30.01.2020 до 05.02.2020г.
включително.
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Предложенията ще бъдат оценявани по следните критерии:
1. 10 точки за кандидати с доказан 1 година опит в управление/изпълнение на проекти
и/или изпълнение на дейности, сходни с посочените по проекта;
2. 20 точки за кандидати с доказан от 1 до 3 години опит в управление/изпълнение на
проекти и/или изпълнение на дейности, сходни с посочените по проекта;
3. 30 точки за кандидати с доказан над 3 години опит в управление/изпълнение на
проекти и/или изпълнение на дейности, сходни с посочените по договор по по
проекта.
Срокове и процедура за изпращане на кандидатури
Крайният срок и мястото за подаване на документи:
Предложенията се представят до 17.00 часа на 29.01.2020 г. в отдел ГРАО на
Община Самуил. Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик.
Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата не по-късно от 10 .02.2020 год.
Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в
общинска администрация Самуил стая 303, адрес и телефон за контакти: с.Самуил,
общ.Самуил, ул.’’Хаджи Димитър”№2, тел. 08477/ 22 - 87
Обявление за конкурса; обявен в настоящата Заповед да се публикува в сайта на община
Самуил www samuil.bg и в периодичния печат в деня на издаване на заповедта.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам. - кмета на община Самуил-Севим
Рамаданова.

Зам.-кмет на община Самуил
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Приложение №1 по ОПРЧР към заповед № 50/20.01.2020г. за избор на НПО

Дейности за изпълнение ог НПО по ОГ1РЧР
Дейност 6 - Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна
медиация на представителите на целевите групи
Описание
Цел: Подкрепа на уязвими групи хора за повишаване обхвата им в системата на
здравното осигуряване и социалното подпомагане, чрез преодоляването на културните
бариери, съдействие за преодоляването бариерите в общуването между ромските
общности и медицинския персонал по места и съществуващи дискриминационни
нагласи в здравното обслужване на ромите и лицата от уязвими групи, повишаване на
здравно образование на лица от целевите , придружава при необходимост на
неграмотни роми до здравните и социални заведения, защитаване правата на
пациентите и други.
Ще се използва активно изграденият модел на НПО за предоставяне на консултативна
подкрепа, чрез мобилни приемни, в това число и малките населени места на община
Самуил. Ще бъде повишено нивото на здравно осигуряване, чрез разяснителни
кампания ог необходимостта от личен лекар, профилактични прегледи и задължителен
имунизационен календар на децата. Специалистите за реализиране на дейността ще
оказват подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми,
създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и
реализация.Предоставяне на социални и юридически консултации за здравните и
социални права и отговорности на лицата и на семействата в грижата за детето;
Място: Дейността се провежда на територията на община Самуил. Изключително
важен елемент е мобилната работа. Експерти ще органзират групови, тематични срещи
с лица ог уязвими общности, с родители и деца в училища и детски градини на
територията на община Самуил. При идентифицирана необходимост ще бъде
предложено на потребителите да се включват в индивидуални консултации, които се
провеждат по населени места в Община Самуил. Социален консултант, психолог,
юрист, педагог или медицинско лице ще осъществяват директен контакт с
потребителите, за да се подобри достъпа до услуги и възможностите за възстановяване
и овластяване. От гледна точка на пряката работа с лицата от уязвими общности,
експертите ще изпълняват следните функции:
- Чрез контакта си с експерт от опит, потребителите ще осъзнават, че възстановяването
е възможно и че могат да поемат контрола над ситуацията.
- По време на индивидуалните консултации, експертите ще могат да предложат
практическа информация и помощ за различни проблеми.
- Експертите са лица с опит в сходни дейности, познават „темата” и биха могли полесно да разберат.
- Експертите ще оказват подкрепа на хората за възвръщане на самоуважението им, за
тяхното овластяване и осъзнаване, за поемането на контрол над собствения живот.
- Един от наи-важните елементи на подкрепата, оказвана от експертите ще бъде , че ще
се работи съвместно с лицата и по този начин ще се гарантира свързването със
ситуацията на потребителя и е ангажирането е намирането па разрешение за
различните проблеми.
Начин на изпълнение
Дейността предвижда да се провеждат групови и индивидуални сесии под форма на
беседи и консултации един път седмично за групи до 10 души. Групите за консултация
и подкрепа ще се провеждат под форма на дискусии, в резултат на които следва да се
осъществи:

• Координиране на подкрепата за независим живот;
• Документиране на подкрепеното вземане на решение и самостоятелен живот;
• Взаимодействие с местни и национални държавни структури;
• Участие в срещи по управление на случая и др.
Експертът ще „превеждат"’ социалния контекст на разбираем за клиента език и ще го
подпомагат за изработване на устойчиви стратегии за справяне с ежедневни
потребности
в различни сфери, от които е изключен - здравеопазване, терапия, образование, достъп
до друга социална подкрепа. По-конкретно ще предоставят услуги за подкрепа в
следните сфери:
а) ежедневни умения
- Здравословен начин на живот и хранене
- Поддържаане на лична хигиена и добър външен вид
- управление на лични средства
- поддържане и почистване на жилището
- спорт и физическа активност
- създаване на социални връзки (съжителство, съседи, продавачи в магазини и др.)
- създаване на дневен/седмичен режим
- достъп до медицински/социални услуги
- връзка с държавни/общински и др. служби
б) специфични задачи и „възстановителна“ подкрепа, възможност за рефлексия на опит
на експерта и споделяне, за да се получи подкрепа в следните области:
- подкрепа за интеграция в социален и културен контекст;
- информиране на потребителите за психо-социални възможности;
- развитие на отношение и практики които да помогнат на клиента за възстановяване;
- развитие на възстановителни, кризисни и ранно-предупредителни планове;
- застъпничество на клиентите за защита на собствените им права.
При подготовката на дейността за всяка тематична среща експертът, отговорен за
нейното изпълнение изготвя резюме на дейностите, които предвижда да осъществи. За
всяка среща се осъществява постоянна комуникация с местното население за уточнява
на тяхното участие: ден, час и място.Срещите ще се провеждат в удобни зали и се
протоколират.
Разходи за изпълнение на дейността са в размер на 8754,00 лв.
Резултат
В резултат на услугата
А/ 200 лица ще получат подкрепа чрез консултации относно;
- водене на здравословен начин на живот и хранене;
- поддържаане на лична хигиена и добър външен вид;
- управление на лични средства;
- поддържане и почистване на жилището;
- спорт и физическа активност;
- създаване на социал ни връзки (съжителство, съседи, продавачи в магазини и др.);
- създаване на дневен/седмичен режим;
- достъп до медицински/социални услуги;
- връзка с държавни/общински и др. служби;
Б/ 50 лица ще получат подкрепа в следните области:

- подкрепа за интеграция в социален и културен контекст;
- информиране за психо-социални им възможности;
- развитие на отношение и практики които да помогнат потребителяа за
възстановяване;
- развитие на възстановителни, кризисни и ранно-предупредителни планове;
- застъпничество на клиентите за защита на собствените им права.
Продукти и други
• снимков материали;
• присъствен списък;
• програма;
• материали за участниците;
• тематична разработка на избрана тема;
- Медицинско лице - гр. договор
- Социален консултант
- Юрист
- Дневни
- Пътни
- Наем зала и оборудване
- Кафе-пауза
- Канцеларски материали
Дейност 7 - Намаляване на бременностите в юношеската възраст, чрез провеждане
на беседи с подрастващите и техните родители за начините за предпазване от
нежеланата и ранна бременност
Описание

Организация отговорна за изпълнението на дейността - I IПО
Целева група: Бъдещи родители, родители от уязвими групи, които не полагат
адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск; деца и младежи в юношеска възраст
от община Самуил.
В рамките на тази дейност се осъществява: Групова работа и индивидуална работа с
младежи в юношеска възраст с цел превенция на ранно забременяване, ранни бракове и
последващото отпадане от образователната система. Основната цел на дейността е да
бъдат сформирани клубове, които провеждат срещи един път седмично с участието на
до 12 младежи и/или родители. По време на сесиите ще бъдат засегнати темите за
предрасъдъците и стереотипите в обществото, особено сред лица, които не са от
християнски произход. Изключително подходящо е да се обърне внимание на темата за
децата - майки и техния родителски капацитет.
По време на срещите в клубовете ще бъде предложено на младежите, чрез
заниманителни и интерактивни методи да разберат значението на родителството и
необходим капацитет, който е добре да притежава всеки бъдещ родител. Младежите ще
решават казуси, ще „влизат в различни роли”, с цел преодоляване на ранното раждане.
Допълнителна цел на тази дейност е консултирането на родителите за мрежата от
услуги за подкрепа и тяхната роля за развитието на детето, както и за ролята на
подкрепата на общността. Групи за родители и бъдещи родители - чрез тази дейност се
споделя мнение и опит - насочена към обмяна на виждания, опит и очаквания между
бъдещите родители и децата - майки. Целта е да бъде създадена среда, в която всички
с трахове, притеснения и въпроси на бъдещите и на младите родители да бъдат изказани
и споделени.

Място: Дейността се провежда на територията на община Самуил. Изключително
важен елемент е мобилната работа. Експерти ще органзиират групови, тематични
срещи за младежи на територията на община Самуил. При идентифицирана
необходимост ще бъде предложено на потребителите да се включват в индивидуални
консултации, които се провеждат в офис на проекта в село Самуил.
Персонал: гинеколог, психолог, медицинска сестра, социален консултант. Критерии за
избор на потребители:
1. Юноши от община Самуил, с цел превенция на ранното раждане и ранните бракове;
2. Родители и бъдещи родители от уязвими групи - уязвими етнически групи, в
частност представители на ромския етнос; получатели на социални помощи;
безработни; родители с три и повече деца, самотни бъдещи родители, бъдещи родители
за първи път, бъдещи майки в рискова възраст;
3. Родители и бъдещи родители с ниско ниво на образование;
4. Родители и бъдещи родители, при които има риск от изоставяне на бебето;
5. Родители и бъдещи родители, които имат дете/деца в риск (регистрирани в ДСП на
АСП);
6. Родители, за които има данни, че не полагат достатъчна грижа за децата си
(злоупотреби със забранени вещества, насилие или неглижиране на децата, други
нарушения на правата на децата) - регистрирани в полицията, ДСП па АСП;
7. Родители на деца със здравословни проблеми (тегло при раждане под нормата и др.);
8. Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);
Всеки клуб ще се ръководи от експерт, който има за цел да моделира процеса, да
насочва темата в конкретна посока, да предразполага всички да вземат активно участие
По време на клубовете, експерта подготвя и предлага на участниците информационни
материали, които да повишат техните знания и умения.
Начин на изпълнение
Груповата работа с деца и младежи ще се провежда па територията на всички населени
места в община Самуил. Ранните бракове и раждания обричат децата на ниска
грамотност, което от своя страна има негативни последици за общността. В тази връзка
е много ценно да бъдат дискутирани и обсъдени различни фактори, които подтикват
юношите към този тип поведение.Клубовете за младежи ще се сформират с участието
на минимум 12 младежи и/или родители. С различни интерактивни методи,
участниците сами ще дефинират негативните фактори, които са от значение за тяхното
формиране като активни личности. Ще бъде използван методът „връстник обучава
връстник”, за да предават наученото младежите, сред своите връстници в удобно време,
определено от директора на учебното заведение. Участниците във всеки един от
провелите се клубове ще подава обратна връзка до експертите, с което екипът ще
измерва степента на полезност у проведените срещи.В работата с децата ще се прилага
четиристепенен модел :
1. Дискусия (цел — постановка на проблема);
2. Осъзнаване на различните позиции на „детето-ученик”;
3. Развитие умения за класифициране и обобщаване”;
4. „Работа с приказка-метафора”.
Важно е всеки, който желае да отговори на този въпрос, независимо от
изчерпателността и точността на мнението на детето. В заключение водещият
обобщава казаното от учениците и финализира дискусията, поставяйки акцент върху
конструктивните изказвания. Използва се презенгация със снимков материал на
предмети, растения, животни и др. като се иска от децата да формулират обобщени
понятия. За да се създаде състезателна атмосфера в класа, водещият създава две групи,
а в края на занятието се излъчва победител. За младежите в юношеска възраст, които са

родители или им предстои да станат, е ценно да обменят опит, знания и идеи за
правилното възпитание на децата си. Дискусиите между хора с близки проблеми
подобряват самочувствието на участващите и ги предразполага да задават въпроси и да
бъдат въвлечени в активната дискусия.
Разходи за изпълнение на дейността са в размер на 13536,00 лева
Резултат
• В резултат на проекта в най-малко 300 семейства (юноши и/или родители);
• Родители от 300 семейства ще повишат знанията и уменията си на бъдещи родители
във връзка с особеностите на раждането, нуждите игрижите за новороденото дете;
• Родители от 300 семейства ще повишат знанията и уменията си на бъдещи родители
за отглеждане на дете според стандартите за раннодетско развитие;
• Юношите дискутират стеретотипите на обществото и превантивните мерки за ранно
раждане и/или ранни бракове;
• Провеждат се ежеседмични срещи с участието на до 12 младежи и/или родителите;
• Сформираните клубове са ръководени от експерт, който има за задача да насочи
вниманието на участниците към активна дискусия;
• На участниците е предложен комплект с информационни материали, които да
повишат техните знания, умения и мотивация;
• При сформираните клубове участниците имат възможност да зададат въпроси, да
водят активен диалог, във връзка с техните интереси;
• При провеждане на всяка една от срещите, участниците попълват анкетна карта. Тя
отразява тяхната лична мотивация за участие в периодични срещи в тяхното населено
място;
• Предоставена е възможност на лицата да осъзнаят индивидуалните си способности и
ресурси - по този начин се повиша тяхната мотивация за лично и професионално
сам оусъ върш е нстване.
• Развитие на навици и умения за живот;
• Развити са умения за работа в екип - за съвременното общество е изключително
ценно индивидуалния човек да умее да работи в екип. Този термин, който наподобява
американски модел на работа е все по-често разпознаваем сред родители и учители.
• Планирани на дейности за организиране на свободното време - чрез тях се предлагат
подходящи методи за осмисляне личното си време. Този методи е от изключително
значение, тъй като има възпираща функция и предполага намаляване на извършените
неправомерни деяния.
Продукти
• снимков материали;
• присъствен списък;
• програма;
• материали за участниците
• анкетни карти за оценка на проведените клубове;
Дейност 8 - Обучаване на лица от уязвимите групи за техните права и задължения
като пациенти. Насърчаване на семейното планиране
Описание
Цел: Да бъдат повишени знанията на лица от уязвими групи за техните права и
задължения като пациенти

Дейността предвижда да бъдат организирани две обучения е изнесена насоченост. Във
всяко едно от тях по отделно ще участват 1. деца и младежи от юношеска възраст и 2.
Родители на деца;
Обучението има за цел да запознае участниците им с техните права и задължения като
пациенти; необходимостта да имат лекуващ лекар; да плащат здравни осигуровки; да си
провеждат превантивни прегледи;
Обучението ще бъде ръководено от експерт-юрист, който чрез интерактивни методи да
предложи на участниците предимствата на здравнооситуреният пациент.
Дейността е бъде подпомага ог социален консултант, който чрез ролеви игри, филми и
други ще изгради у участниците умения за семейно планиране, грижа за
подрастващите, начини и методи за социални включване, чрез адаптация в семейната и
образователната среда.
Обучението е с изнесена насоченост, тъй като това е подходяща възможност
участниците да бъдат откъсната от обичайната среда и да се въвлекат активно в
обучителния процес. Обучението се организира на спокойно и тихо място, с подходяща
инфраструктура за организиране на обучения и конференции, както и възможности за
свободното време и почивка.
Неформалното общуване, което е част от обучението позволява на участниците да
обменят опит, информация, да дискутират интересни за тях теми.
Познаване на ролята и задълженията на институциите, отговорни за политиката на
местно, регионално, национално, европейско или международно равнище(вкл.
политическата и икономическа роля на ЕС); Познаване на основните фигури в местните
и национални власти, политическите партии и техните програми; Познаване на
основните исторически събития, тенденции и фактори в Европа и света; съвременното
положение в Европа и нейните съседни държави; Познаване на процесите на емиграция
и имиграция, както и малцинствата в Европа и света. Обучението ще надгради
уменията сред участниците в следните области:
- Способност за конструктивно общуване в различна социална среда (уважавайки
гледните точки и поведението на околните; съзнаване на индивидуалната и колективна
отговорност).
- Способност за създаване на доверие и симпатии в околните.
- Способност за изразяване на позитивно и градивно отношение в случай на слабост
или объркване (контролиране на агресията, насилието или склонността за
самоунищожение
- Способност за отделяне на професионалната от личната сфера на живота, недопускане
на влиянието на професионалните проблеми в личния живот.
- Уважаване и разбиране на културната идентичност при междукултурни контакти на
Европа с останалия свят; способност за приемане и разбиране на други гледни точки,
породени от различия..
- Участие в квартални/обществени дейности, както и вземане на решения на
национално и европейско ниво; гласуване на избори.
- Способност да се проявява солидарност чрез интерес към решаване на проблеми на
местно или по-широко равнище
- Способност за ефективна намеса в работата на обществени институции.
- Добри езикови умения.
Необходимо е да бъде стимулирано активното гражданско съзнание, възможностите за
заетост, адаптивността, социалната интеграция и личностното развитие.
Начин на изпълнение
Дейността предвижда да бъдат проведени две обучения с изнесена насоченост, в друго
населено място, което осигурява отлични условия за обучение:

- За деца и младежи в юношеска възраст;
- За родители на деца;
Подходящо е разделението на възрасти, тъй като начина на комуникация и интересите
у обучаващите се е различен и е подходящо да бъде поднесен по различен интерес
начин до тях.
За всяко едно от обученията ще бъде избран екип от юрист и социален консултант,
които имат подходяща експертиза и огшт в областта.
Във всяко обучение ще бъдат включени 25 участници от различни населени места в
община Самуил, в това число и отдалечените и труднодостъпни села.
Предварително ще се изготви техническо задание за всяко едно обучение, на базата на
резултатите от проведени вече дейности. Изборът на темите е продиктуван от
установени дифицити и заявен интерес на участниците и техните родители. Темите са
консултирани с всички експерти на I IПО, които са ангажирани в този проект.
При подготовка на програмите за двете обучения ще бъдат включени интерактивни
методи за приобщаване на участниците към групата и запознаване; лекционна част;
широка и разнообразна практическа част, която включва работа по групи, решаване на
казуси, ролеви игри; дискусии, презентации, други.
За включване в обучението ще бъде спазен принципът за балансирано участие от
различни полове, както и включване на участници от различен етнически и религиозен
принцип. Многообразието на групата предполага търпимост към различието, с което
ще се изпълни и една от целите на програмата, компонент 1, а именно: повишаването
качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до
трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез
реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Разходи за изпълнение на дейността са в размер на 12590,00 лева
Резултат
- Повишено е качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността,
както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез
реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход;
- Придобити и подобрени са уменията, необходими за активно участие в обществото на
знанието.
- Подобряване на начините за разбиране и оценяване на участието в образователния
процес и на резултатите от него - особено в неформалното и формалното образование.
- Подготвена е покана за включване в дейностите;
- Поканата се разпространява, чрез ангажирани институции, лични срещи и социалните
мрежи;
- Поканата е придружена с формуляр за участие, който се попълва от всеки участник
поотделно;
- Екипа на организацията извършва подбор на получените формуляри за участие, във
основа на хоризонталните принципи по програмата: пол, възраст, етнос и т.н.
- Подготвена е програма за двете обучения;
- Предложени са обучителни материали за всяко едно от обученията;
- Подготвени са папки с материали за всички участници в обученията;
- Проведени са две двудневни обучения;
- Включени са 50 участника в предвидените обучения;
- Повишаването е качеството на живот, социалното включване и намаляване на
бедността, чрез предвидените интерактивни/обучителни методи;

- Обученията предполагат трайна интеграция на най-маргинализираните общности,
включиелно ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на
интегриран подход;
- В обучението са включени представители от различен пол, възраст, етническа и
религиозна принадлежност;
- В обучението участват представители от различни населени места в община Самуил, в
това число и отдалечените и труднодостъпни;
- След всяко едно от проведените обучение е подготвен подробен протокол;
- Снимков материал и кратко резюме от проведената дейност се публикува във
социалните мрежи.
- След проведените две обучения з придобити знания и умения за правата на лицата
като пациенти;
- Проведените обучения подпомагат лицата да изградят у тях умения за социално
включване;
- Подобрена е комуникацията между участниците;
- Избраните интерактивни подходи подпомагат обучаващите се да се опознаят, да
изградят връзка по между си;
- Всяко едно от обученията завършва с оценка на проведените занимания. Всеки един
от участниците попълва анкетна карта. Тя се състои от въпроси свързани с
организацията (хотел, храна и други); ниво на обучителите; процеса на обучение. Всяко
една анкетна карта се анализира от екипа на организацията. Тя има за цел да подобри
нивото на обучителния процес при следващи занимания.
Продукти
• снимков материали;
• два присъствени списъка;
• две технически задания
• две програми;
• папка с материали за участнциите за две обучения;
• анкетни карти за оценка на проведените две обучения;
• материали, предложени от екип обучители;
• протоколи от проведени две обучения;
Дейност 9 Пътуващ "Плейбек театър" - участие в дейността на младежи ог
различна етническа принадлежност, чрез активното им участие като актьори
/Дейност по Направление IV/
Описание
Организация отговорна за изпълнението на дейността: НПО
Плейбек театърът представлява самобитна форма на импровизационен театър. Първата
организация за плейбек е основана през 1975 от Джонатан Фокс. Той дава начало на
експерименталните изследвания на театъра през 70 години на миналия век, които
правят опит да доближат драматичната игра до публиката. Тяхната цел е била театърът
да бъде свързан с всекидневната реалност на обществото като бъде направен независим
от писмените литературни традиции, стоящи в основата му по онова време.
Представлението в плейбек-театъра се води от водещ (кондук-тор), който дава
възможност на публиката да сподели своите истории и преживявания. Актьорите и
музикантът разиграват повторно разказаните истории, използвайки различни форми на
импровизация. Активизиращата и забавната сила на представлението зависи от
непосредствеността и виталността на групата и от споделените лични преживявания.

ГТлейбек театърът може да бъде забавен, мъчителен или вълнуващ в едно и също
представление. Той е огледало на преживяванията на публиката.
В структурата на ритуалната работна рамка, представлението е само по себе си
спонтанно - това е театър създаден в уникалното сътрудничество между изпълнители и
публика. Някой разказва история или момент от своя живот, избира актьори, които да
изиграят различните роли, след което следи дати неговата история е пресъздадена
непосредствено и в съответстващата артистична форма. В чистата ритуална структура и
ритъма на представяното събитие са възможни множество артистични вариации.
Една от целите, които плейбекът си поставя е да се създаде мост. който да направи едно
лично преживяване понятно за другите. По този начин се подпомага развитието на
общността; често в представленията участват хора, които не говорят, но изговорените
или излезли наяве по време на представлението теми отварят очите на хората за
съществените неща в техния живот.
Силата на плейбек театъра се крие в способността му да променя и развива въвлечените
в него участници. Макар и незабележимо от глобалната перспектива, през която ние
възприемаме света, общностите се развиват и в тях могат да бъдат осъществени
промени. Чрез плейбек театъра силата и слабостта стават забележими без критики и
присъди, а хората и групите могат да бъдат свободни да гледат напред и да развиват
своята проницателност или да си поставят нови лични цели.
Индивидуалните истории имат широк резонанс върху публиката. Членовете на една
група са често изненадани и зарадвани, че не са сами в своя опит и възприятия. Това
може да бъде важна стъпка в изграждането на едно общо виждане. Изпълнителите
връщат историите и опита назад към публиката. Те създават за групата огледало на
историята, което не представлява заплаха и е същевременно приятно.
Дейността ще бъде ръководена от експерт, който има доказан професионален опит в
сферата на театралните изкуства.
Начин на изпълнение
Дейността предвижда подготовката за нейното осъществяване да започне поне два
месеца по-рано. Поетапно се обсъжда и планира начина на провежда на събитието:
място на провеждане; възраст на аудиторията; подготовка на реквизит, сценарий.
Изразните средства са изключително важен елемент за Плейбек пътуващият театър. Те
трябва да бъдат внимателно подбрани, според спецификата на целевата група. Чрез тях
ще се цели да бъдат превъзмогнати стереотипите в обществото по отношение на
възраст, пол, егнос. НПО ще подготви на сценарий в този контекст. При неговото
осъществяване се изпозлзва клип за фокусиране на вниманието; специално участие на
представители от институциите; отворени въпроси за участниците. Тази динамика в
подхода при провеждане на едно събитие държи участниците подготвени, създава
динамична обстановка, която предполага тяхната активност.
През месец април се проведе Годишно заседание на Областен съвет по превенция на
домашното насилие в Разград. То бе открито с кратка история, пресъздадена от деца.
Фокус отново бе —видео клип, чрез който се наблюдават изразните средства, цветовата
динамика, музиката.
Реторичните въпроси по време на представление допълнително стимулират зрителите и
ги въвличат в процеса по развитие на сценария.
В настоящата дейност планираме театърът да се играе в поне три населени места в
община Самуил. Ще бъде гледан от около 300 деца, юноши и семейства. При
предварителната подготовка на сюжета ще се подбере сценарий, сътносим с основната
цел на проекта. Включването на представители от различен пол, възраст, етническа и
религиозна принадлежност ще подпомогне участниците за намиране на правилен
подход за социалното им включване. Младежите, които не говорят добре български
език често изпитват затруднения в комуникацията, защото са обект на подигравки от
своите връстници. С плейбек театъра участниците ще бъдат поставени в различна роля.

ситуация, за да преодолеят стереотипите и предрасъдсците на обществото. Сценарият
за театъра ще бъде подготвен от експерта и поетапно съгласуван с екипа на
организацията. Включването на голям брой методи за приобщаване ще бъде водеща
задача в оформянето му.
Разходи за изпълнение на дейността са в размер на 2808,00 лева
Резултат
подкрепа за създаването и развитието на организационни структури - инициативни
групи;
сформиране на умения за изразяване на себе си;
запознаване с различни форми за общуване;
включване на представители от различни етнически, социални и възрастови групи в
процеса по социализация;
Подготвена е предсатвление
Представлението е проведено в минимум 3 населени места, извън село Самуил;
повишаване на осъзнатостта на общността относно широк кръг теми, които ще
подобрят социалната ориентация и ще насърчат визия за собствено бъдеще и
проактивно поведение;
Продукти
• снимков материали;
• присъствени списък;
• програма;
• сценарий;
• съобщение до медиите;
Дейност 10 - Коледен оказион /Дейност по Направление IV/
Описание
Организация отговорна за изпълнението на дейността: НПО
Цел: Да бъдат изградени мрежи и насърчаване на сътрудничеството и колаборацията с
другите местни общнос т и групи.
Участници: деца, юноши и техните семейства от община Самуил, които са
икономически неактивни; затруднени финансови семейства; семейства с три повече
деца; семейства с повече от три деца.
Дейността предвижда да се организира пункт, в който представители от уязвими групи
лица ще могат да получат дрехи, играчки. Те ще са събрани благотворително
предварително от граждани и фирми, чрез инициатива от местната власт.При
реализиране на настоящата дейност ще бъдат сформирани екипи от юноши в минимум
4 населени места в община Самуил. Целта на младежите е да влязат в активен диалог с
местната власт и местните общности. Младежите ще подготвя, проведат и реализират
Коледен оказион. Целта е да бъдат събрани дрехи, обувки, вещи - играчки и други, в
това число и хранителни продукти, които да бъдат предоставени на социално слаби
хора, уязвими групи хора, семейства с повече от три деца, по случай Коледните и
Новогодишните празници. По време на Коледния оказион ще се инициира кампания
„книга на доброто”. Всеки участник, който е взел артикули от Коледния оказион ще
има за задача да запише кратко пожелание - как да прави добро! Защо доброто е
ценно? Коя е най-голямата добрина”. Избрани лозунгите бъдат поместени в издадения
по проект „Вестник без име”. Чрез този метод все повече хора ще бъдат мотивирани да
правят добро, да оказват подкрепа. Дейността ще се проведе еднократно в рамките на
настоящия проект. Чрез настоящата дейност се предвижда да бъда изградени мрежи и
насърчаване на сътрудничеството и колаборацията с другите местни общностни групи.
Именно празниците са тези. които стимулират хората да търсят начини, за да помага, да

бъдат другар с ближния. Коледния оказион е само средството за постигане на добри
отношения между хората.
Във всяко едно от четирите населени места на община Самуил младежите ще проведат
серия работни срещи с местната власт, представители на бизнеса, институции и
населението. Ще бъде обособен пункт за събиране на получените дарения. Седмица,
преди Коледните празници ще бъде даден старт на Невъзмездния оказион. Населението
ще може свободно да посети мястото и да вземе нужните неща. Сформираният екип от
младежи на място ще оказва съдействие за намиране на „желаната стока". Чрез
инициативата се цели да бъде насърчено населението активно да сътрудничи с
местните общности. За Коледния оказион екипа на проекта ще подготви
прессъобщение. То ще бъде разпространено в местни печатни и електронни издания.
Начин на изпълнение
Изключително ценен е етапът за подготовка на оказионът. Той ще започне да се
организира поне 2 месеца преди коледните празници. За начало ще бъдат подготвени и
изпратени писмо до директори на училища и детски градини в община Самуил и в
област Разград. Ще бъдат поканени граждани, фирми, общности да предоставят дрехи,
обувки, играчки и други, които не използват, но са в добро състояние. Ще бъдат
организирани своеобразни пунктове, където ще се събират артикулите. Младежите,
включени в подготовката на дейността ще сортират получените стоки, според тяхното
качество и възможността им да бъдат използвани.
Необходимо е провеждане на всеобхватна разяснителна кампания, за да бъде
провокирано обществото да дарява. Подходящо е да бъде даден добър пример на
подрастващите млади хора в региона.
Оказионът ще бъде посетен от минимум 200 семейства за период от минимум една
седмица. Всеки посетител ще впише лично своите имена в присъствен списък.
Организаторите имат за задача да правят снимки, които ще се публикуват в социалните
мрежи, придружени с кратък текст..
От проведените дейности до момента, от разговори с различните експерти и от
впечатленията на екипа на проекта, както и от работни разговори с местната общинска
администрация се изготвя списък с необходими хранителни продукти, вещи,
материали, дрехи, обучки и други с цел събиране на дарения.
Експерт изготвя бланка за предложения за включване в оказиона на семейства или
членове на семейства за безвъзмездно подпомагане.
Всеки експерт по проекта прави писмено предложени кое семейство или човек да бъде
подпомогнат и с какво.
Сформираните младежки екипи лично ще популяризират сред населението целта на
дейността. Важно е деца и семейства от уязвими групи да бъдат подпомогнати, чрез
материали и консумативи от първа необходимост. Вещите ще бъдат подредени, според
асортимента и съгласно тяхната използваемост. Необходимо е събраните артикули да
бъдат чисти и в добро състояние..
Оказион е обозначен със специално изработени табели, които визуализират мястото на
провеждане - пунктовете за оказион.
Разходи за изпълнение на дейността са в размер на 4174,00 лева,
Резултат
Проведен Коледен оказион;
Изградена мрежа за насърчаване на сътрудничеството и колаборацията с другите
местни общностни групи;
Организирани своеобразни пунктове, където ще се събират артикулите;-1
Проведена всеобхватна разяснителна кампания, за да бъде провокирано обществото да
дарява;
Оказионът ще бъде посетен от минимум 200 семейства;

Снимки се публикуват в социалните мрежи, придружени с кратък текст.
Продукти
• снимков материали;
• присъствени списък;
• програмаписма;
• съобщение до медиите;
• два броя информационни табели;
Дейност 11 - Издаване на сборник с програми, интерактивни материали, тестове и
ролеви игри за преодоляване на негативните стериотипи /Дейност по
Направление IV/
Описание
Организация отговорна за изпълнението на дейността: НПО
Дейността предвижда да се издаде сборник с материали за преодоляване на
негативните стереотипи към лицата от уязвимите общности. Основен автор на
сборника ще подбере и предложи екип от експерти. В сборника ще бъдат поместени
програми, интерактивни материали, тестове и ролеви игри. Целта на сборника е да
предостави възможност лицата, които живеят в една общност, населено място да
преодоляват заедно стереотипите в своя живопЕзик; начин на изразяване;
комуникация, поведение, външен вид и умения. Сборникът помества в едно четиво
истории (които ще бъдат споделени по време на фокус групите, но с условието за
запазване идентичността на автора); графики, анализи. Сборникът включва в себе си
конкретни препоръки за работа, с цел преодоляване на негативните предрасъдъци и
стереотипи.
Преодоляването на стереотипите има важно значение за превенция на:
• Ранните бракове;
• Детската престъпност;
• Патриархалната фигура в семейството и други.
Сборникът ще бъде оформен в различни глави, според спецификите на обобщенията
при проведените фокус групи. Темите, които са от значение за превенцията при
преодоляване на стереотипите ще бъдат водещи при оформяне заглавията на отделните
глави.
• Сборникът е подготвен от автор и съавтор, който подпомага работата по неговото
оформяне. След подготовката на сборника, гой ще бъде предаден на редактор за
оформяне на стиловите изрази, технически и пунктуационни грешки. Редакторът ще
има за задача да обобщи препоръките, които да бъдат поместени в края на сборника.
Начин на изпълнение
Дейността предвижда да бъдат проведени три броя фокус групи с участието на
минимум 10-12 човека всяка. Целта на фокус групите е да се анализират трудностите,
сред местното население за преодолява на негативните предразсъдъци и стереотипи.
1руповите дискусии ще се проведат в различни населени места. При сформирането на
групата ще участват юноши, родители, учители. Основните предимства на метода са
свързани с възможностите за изследване на даден проблем в дълбочина. Чрез
сформираните групи ще се анализира потребността от създаването на сборника и обема
на материали. Споделянето на собствен опит и идеи и диалогичното съпоставяне на
гледните точки на участниците, възникващи по време на груповите взаимодействия в
тематичните фокус групи, осигуряват изграждането на една по-пълноценна картина на
изследваните феномени. Във фокус групите не се прилага типичния за анкетирането и
интервюто изследователски натиск за структуриран отговор на въпросите на водещия,
което позволява да се постигне по-високо ниво на автентично споделяне и осмисляне

на представените преживявания, нагласи, практики и отношения. Провеждане на
фокус-групите е най-популярно от качествените изследвания. Фокус-групите,
груповите дискусии или дискусии във фокус-групи: с тези названия най-често се
обозначава един от най-ползваните качествени методи, които се прилагат в различни
изследователски проучвания. В последните години груповите дискусии се използват
като основен метод на генериране на идеи и вземане на стратегически важни решения.
Сборникът ще се списва от автор и съ-автор. Той включва конкретни наблюдения,
резултат от срещите. Сборникът ще се издаде в тираж 500 броя. Той ще се
разпространява безплатно, сред целите групи, училища и детски градини.
В сборника ще бъдат поместени снимков материал от проведени фокус групи.
Разходи за изпълнение на дейността са в размер на 10469.00 лева
Резултат
Надграждане на ефекта от предвидената дейност по проекта: Преодоляване на
негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна
идентичност
Планирани, проведени и отчетени са 3 фокус групи;
Издаде сборник с материали за преодоляване на негативните стереотипи към лицата от
уязвимите общности;
Предоставена е възможност лицата, които живеят в една общност, населено място да
преодоляват заедно стереотипите в своя живот: Език; начин на изразяване;
комуникация, поведение, външен вид и умения;
Продукти
• снимков материали;
• присъствени списъци;
• сборник;
• протокол от три фокус-групи;
• Сборник в тираж - 500 броя;
Дейност 12 Фестивал „Ог Ашиклар до Самуил” надиграване - традиционни
танци, чрез участие на представители от различни етнически общности /Дейност
по Направление IV/
Описание
Организация отговорна за изпълнението на дейността: НПО
Цел: Да бъдат организирани инициативи за преодоляване на негативните стереотипи
между населението в община Самуил.
Настоящата дейност „От Ашиклар до Самуил'’ предвижда да бъде организиран
фестивал - надиграване. В него ще вземат участие 80 човека: деца и младежи в
юношеска възраст, родители, представители от уязвими групи хора; участници от
отдалечени и труднодостъпни населени места. Фестивалът има за цел да представи
пред аудиторията различния бит, род, култура и обичай на представители от различни
етнически и религиозни общности. В община Самуил живеят основно българи, турци и
роми. Фестивалът ще се организира по повод деня на село Самуил, чиито празници са
всяка първа събота от месец септември.
Във фестивала ще ее представят песни, танци, стихове и други. Участниците във
фестивала ще бъдат облечени в традиционни облекла, накити и други. Различни
културни и етнически общности ще реализират съвместно дейността. Чрез разкази от
своите родители и прародители, децата ще бъдат информирани за историята на своите
предци Наученото ще пресъздадат, чрез различни стилови изкуства. Ценно за децата е

да познават не само своята история, но и тави на другарите си, с които играят и живея
заедно. Фестивалът ще събере на едно място хора от цялата община Самуил, различни
възрасти, етническа и социална принадлежност. Всички ще покажат своята
съпричастност към „различието”, към „другия”, към „другаря”. Фестивалът ще започне
с дефиле. Всички участници, облечени в традиционни празнични костюми ще преминат
през главните улица на село Самуил. Целта е да направят своеобразно шествие на
етносите. Участници от различни етноси, населени места, представители на читалища,
учреждения и други ще имат възможност да представят лозунг, свързан с обединението
на народите. Шествието ще се придвижи до мястото на своеобразната сцена. Там по
предварително изготвен сценарий, всички записали се участници ще представят
уменията си. Иновативно за самото събитие е участието на гостите във фестивала. Той
е едноименен по своя род съгласно организацията си и по този повод всички гости на
селото и фестивалът ще бъдат подканени да облекат традиционни костюми и да е
присъединят към парада. Представители от различни общности живеят заедно и с цел
преодоляване на техните предрасъдъци и стереотипи е подходящо да познават
традициите на своите съграждани. За целите на дейността ще се включат участници от
различен пол и възраст. Събитието ще бъде ръководено от водещ, с опит в подобен род
събития. Специално жури ще отличи победителите в определните категории:
надпяване, надиграване, най-интерактивна носия, рецитал и други. Всички участници
ще получат предварително подготвени грамоти, с цел да бъдат поощрени за понататъчни артистични изяви.
На мястото на събитието ще присъстват деца - художници, фотографи, които сами ще
отразят проведеното събитие/. Те са представители от училища в региона. Специално
участие ще вземат и младите репортери на Лудогорието, които през 2017г. слисаха
деветия брой на „Вестник без име”. Младите репортери ще имат възможност да вземат
интервюта от участниците; да отразят най-автентичните костюми; да разговарят с
официални гости на събитието.
След приключване на фестивала рисунки, снимки и публикации ще бъдат подбрани,
като с тях ще се оформи пътуваща изложба: „Всички живеем задружно”, която със
стратирането на учебната година ще обходи училища и целодневни детски градини в
община Самуил. Целта на изложбата е колкото се може повече хора да се запознаят с
настроението, хората и изнанадите на панаира в Самуил, различното събитие.
Изложбата ще бъде посетена от деца, родители от различни населени места на община
Самуил.
Пътуващата изложба ще бъде подпомогната и организирана от експерт - модератор.
Очакваме повече от 500 деца, училите, родители ще се запознаят с нея.
Начин на изпълнение

Фестивал „От Ашиклар до Самуил” ще се проведе с участието на 80 деца, младежи и
родители от община Самуил. Необходимо е да се изготви покана, която да се
разпространи до участниците, да се публикува прессъобщение в местни печатни и
електронни медийни издания; публикация в интернет страницата на община Самуил и
НПО, социатни мрежи. Всеки един от участниците във фестивала следва да подаде
заявка до организаторите най-късно 14 дни преди неговото провеждане. Всеки
участник сам ще подготви своя реквизит и представяне. Целта е да бъде предложен по
иновативен начин автентичния фолклор на етносите, техните обичаи и традиции. Във
фестивала ще вземат участие младежи и техните родители от различни населени места
на община Самуил. Фестивалът ще започне с шествие. В него активно ще участват и
гости на събитието, представители от местни организационни структури.Експерт ще
изготви сценарий за събитието, а участниците ще подават предварително готовност за
участие до екипа на проекта. Всеки един от участниците при необходимост ще получи
съдействие за избора на артистична изява, реквизит и други. Целта е да се представи
пред публиката културното многообразие на община Самуил, още от времето когато
селото се е наричало Ашиклар. За събитието са подготвени специални грамоти, с които

ще бъдат наградени всички участници. Специално сформирана комисия ще разработи
карта за оценка, за да оцени първенците в предварително оповестени категории за
артистицизъм. Устойчивият характер на събитието се допринася от участието на
младежите в процеса по интервюиране, заснемане на събитието. В предварителната
подготовка на фестивала ще бъдат сформирани екипи от млади репортери (2-3
участника).
Разходи за изпълнение на дейността са в размер на 6 364лв
Резултат
промоция на етническата култура на ромите и на културното разнообразие в местната
общност;
засилване на демократичните принципи и процедури в общността—
развитие на общностно отговорно лидерство
участие на минимум 80 представители във фестивала;
В предварителната подготовка на фестивалът ще бъдат сформирани екипи от млади
репортери (2-3 участника).
Фесшваль 1 ще събере на едно място хора от цялата община Самуил, различни
възрасти, етническа и социална принадлежност. Всички ще покажат своята
съпричастност към „различието”, към „другия”, към „другаря”.
Фестивалът ще започне с дефиле. Всички участници, облечени в традиционни
празнични костюми ще преминат през главните улица на село Самуил.
Ще бъде направено своеобразно шествие на етносите;
Участници от различни етноси, населени места, представители на читалища,
учреждения и други ще имат възможност да представят сови лозунг, свързан с
обединението на народите;
Шествието ще се придвижи до мястото на своеобразната сцена;-.
Всички гости на селото и фестивалът ще бъдат подканени да облекат традиционни
костюми и да е присъединят към парада;-!
Представители от различни общности живеят заедно и с цел преодоляване на техните
предрасъдъци и стереотипи е подходящо да познават традициите на своите
съграждани;
над 300 гости в проведеното събитие;
преде Iавшели на общинска и областна администрация са специални гости във
фестивала;
Устойчивият характер на събитието се допринася от участието на младежите в процеса
по интервюиране, заснемане на събитието;
В предварителната подготовка на фестивалът ще бъдат сформирани екипи от млади
репортери (2-3 участника). Всеки един екип ще има специфична задача.
Изготвените снимки, рисунки интервюта и други материали ще бъдат подбрани в
изложба.
Пътуващата изложба ще се осъществи, чрез съдействието на училища и детски
градини в община Самуил ученици, учители и родителите ще се запознаят в
проведеното събитие. 1ова допълнително ще увеличи информираността, сред
населението и ще ги сближи, чрез създаване на „обща история”.
Продукти
• снимков материали;
• присъствени списък;
• заявка за участие във фестивала;
• програма;

сценарий;
грамоти за участници
методика за оценка на артистични изяви;
покана;
съобщение до медиите;
грамоти
интервюта, статии, рисунки от фестивала;
пътуваща изложба;

Приложение №2 по ОПНОИР към заповед № 50/20.01.2020г. за избор на НПО

Дейности за изпълнение от НПО по ОПНОИР
Дейност 5 - Насърчаване участието на родителите в образователния процес
Описание
Цел: Промоция на етническата култура на ромите и на културното разнообразие в
местната общност
Настоящата дейност има за цел да бъдат сформирани клубове за деца и родители, чрез
които представители от различни етнически общности да прекарват повече време с
децата си. В днешното забързано ежедневие е все по-трудно да бъдеш родители,
осооено ако нямаш нужни капацитет и социален опит за това. Да си родител не
означава да изкарваш достатъчно пари, за да задоволиш материалните потребности на
детето си, а означава да прекарваш толкова време с него, че да изградиш силно връзка
дете-родител. Именно към тази цел насочват и предстоящите дейности. В тях ще бъдат
въвлечени най-вече родители и деца, представители от ромски етнически групи, децародители —който още в най-ранна детска възраст имат деца, с цел подобряване на
техния капацитет и опит.
Дейността предвижда да бъдат сформирани клубове „Да творя, а не да руша”. Общите
занимания с подръчни материали: мъниста, конци, бои, природни материали
стимулират деца и родители да изработват уникални изобретения и то заедно. Когато
човек твори в екип с друг се засилва връзката между тях. Това е възможност да
поюворят, да споделят, а дори и да научат нещо нови за другия. Сплотяването на
семейните отношения е изключителен фактор за развитие на местните общности и
преодоляване на негативните стереотипи. Срещите ще бъдат моделирани от експерт.
Целта на заниманията е не само творческия елемент на изработените изделия, но и
комуникацията между децата и родителите, която ще бъде активно насърчаван от
модератора. I ой е професионалист с опит в интерактивните техники и методи за работа
с деца и родители. Сесиите преминават в съвместни игри, песни и творчески
занимания. Децата и техните родители общуват помежду си на български език, заедно
творят предмети от природни материали. Клубовете ще се провеждат два пъти месечно
в различни населени места в община Самуил. В хода на различните занимания ще се
opi анизира! своеобразни състезания за най-креативно изделие; най-тематична
изработка; най-бързо направеният дизайн и т.н. Целта е под формата на игра
комуникативната връзка между децата и родителите да се задълбочава, да се
предизвикват спонтанни разговори, интересни диалози, да споделят по между си.В
процеса на организиране на клубовете ще се определят тематични срещи: християнски
и мюсюлмански празници; обичаи на различни етноси; характерни за населението
занаяти. В клубовете могат да участват деца и юноши на различна възраст, заедно със
своите родители, без значение от техния пол. По този начин ще бъдат спазени
хоризонталните принципи на програмата. Необходимо условие е семейната връзка на
участниците.Клубовете за родители и деца повишават отговорността им за активност в
образователния процес. Сесиите преминават в съвместни игри, песни и творчески
занимания. Децата и техните родители общуват помежду си на български език, заедно
творят предмети от природни материали.
Фасилитаторът има за задача да подпомага дейността на модератора, като подготвя
ма 1 ериалите, следи програмата, организира отчетността, изследва удовлетвореност на
участниците, работи с целевата група за постигане на заложените цели и задачи, както
и изпълнява други задачи, възложени от модератораът. Процесът на ”фасилитиране"
включва:

• Подпомагане на групата в предвижването и напред, чрез насърчаване на
сътрудни чеството.
• Изследване на това, което стои зад дадена позиция, гледна точка или отношенията
между хората.
• Насърчаване на свободното, отворено споделяне и участие.
• Разглеждане на емоциите, които възникват.
• Насърчаване към поемане на отговорности и изразяване на мнение, а не само
отстъпване и съгласяване.
• Създаване на доверие в групата. На фасилитатора се гласува доверие поради
условията, които е създал и неговото отношение, а не защото е водещ авторитет.
• Създаване на среда и условия, в които всеки да се чувства включен и приет.
• Фокус върху практичността, отколкото върху теория.
Начин на изпълнение
Клубовете „Да творя, а не да руша” ще се състоят от 8-10 участника, родител и дете.
Участниците са предимно представители от ромски етнически общности. При
реализиране на дейността участниците ще изработват ръчно правени неща с подръчни
материали. Те ще бъдат ръководени от модератор, който ще ги насърчава в дейността,
както и в комуникацията по между им. Изделията са уникални по своя вид, тъй като
съчетават в себе си уникалността на родствената връзка, чрез умението да творят деца и
родители заедно. Важно е участието на децата - родителите, които все още нямат
изградения родителски капацитет и комуникацията с детето им е нарушена. Клубовете
се провеждат два пъти месечно в различни населени места на община Самуил. Всяко
изделие се снима и публикува в социалните мрежи. Целта е инициативата да стигне до
възможно по-широк кръг от хора, за да бъдат мотивирани и да последват добрия
пример. Клубовете за деца и родители се провеждат в удобна зала, чрез съдействието
на училищата и детските градини в региона. В клубовете за родители активно участва
модератор. Той не само насочва участниците към активност в изработката на
материалите, но и ги стимулира за комуникация по между си и то на български език. По
време на сформираните клубове се разказват истории, споделят се трудности във
връзка с комуникацията между децата и родителите; Модераторът има за задача да
следи активността в процеса на комуникация. Своите изводи, бележки той помества в
кратък протокол, резултат от всяка проведена среща. При необходимост и след заявка
от потребителите модераторът може да ги насочи към провеждане на психологическа
консултация, част от дейностите по проекта. Целта на срещите в клубове за родители и
деца „Да творя, а не да руша“ е също така да се представят дейностите по проекта:
безплатни, мобилни консултации и дейности за населението на община Самуил. По
гози начин дейностите ще бъдат допълнително популяризирани сред местната
общност. По време на всяка една от проведените срещи се прави снимков материал.
Разходите: За изпълнението на дейността са предвидени средства в размер на
18348.51 лева
Резултат
• Създадена е творческа среда за развитие на толерантността между етническите групи,
чрез стимулиране на диалога и съвеместно прекарване на свободното време на хора от
различни поколения;
• В клубовете по интереси има специален фокус на ромската култура и бит, като
специфични и слабо познати все още за голяма част от хората:
• Под формата на игра комуникативната връзка между децата и родителите да се
задълбочава, да се предизвикват спонтанни разговори, интересни диалози, да споделят
по между си;

• В процеса на организиране на клубовете ще се определят тематични срещи:
християнски и мюсюлмански празници; обичаи на различни етноси; характерни за
населението занаяти;
• Срещите на клубовете преминават в съвместни игри, песни и творчески занимания.
• Децата и техните родители общуват помежду си на български език;
• Всички участници заедно творят предмети от природни материали;
• Изделията са уникални по своя вид, тъй като съчетават в себе си уникалността на
родствената връзка, чрез умението да творят деца и родители заедно;
• В клубовете могат да участват деца и юноши на различна възраст, заедно със своите
родители;
• Промоция на етническата култура на ромите и на културното разнообразие в местната
общност;
• Сформирани са клубове за деца и родители;
• Насърчава се активното участие на представители от ромски етнически общности;
• Насърчава се участието на децата - родители;
• Подобрява се връзката родител - дете;
• Изгражда се родителския капацитет;
• Подобрява се комуникацията в семейната среда;
• Клубовете за родители се провеждат 2 пъти месечно;
• Клубовете за родители се сформират в различни населени места на община Самуил;
• В клубовете за родители участват 8-10 родители и деца;
Продукти
• снимков материали;
• присъствени списък;
• програма;
• публикация в социалните мрежи;
• ръчно направени изделия;
• протокол от всяка проведена среща в клуб за родители и деца;
Дейност 6 - Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на
етнически произход и културна идентичност (включително, чрез провеждане на
информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация,
основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).
Описание
Целта на дейността е преодоляване на негативните обществени нагласи, основание на
етнически произход и културна идентичност.Групата дейности включва рисуване,
занимания по изобразителни изкуства, моделиране и апликиране. Рисуването е
подходящ начин, по който участниците могат да изразяват чувствата си и да обменят
опит, особено по отношение на неща, които трудно биха могли да се опишат с думи.
Има много и интересни задачи, които могат да разкрият душевния мир на едно дете,
младеж или зрял човек - да нарисуват „моето бъдеще”, „сън”, „моето семейство”, за
какво мечтая”, „какво искам да постигна” и други. Използването на проактивни
техники в рисуването дават многопластова информация за проблемите на човек и
неговото семейство, кръг от близки хора, обкръжение. Арт терапията е една от найважните дейности в проекта. Тя използва различни форми на изкуството и процеса на
създаването на изкуство, за да помогне на участниците да се отпуснат и да изразят себе

си по-лесно. Актът на творенето е в основата на този вид психотерапия. Базирана е на
вярването, че творческият процес и себеизразяването чрез изкуството помагат на
хората да разрешат проблеми и конфликти, да развият личностни умения, да
контролират поведението си, да овладеят нервни изблици, депресии, психологически
бариери, да се преборят със стреса. Всеки вид от визуални изкуства може да бъде
използван в арт терапията, най-често това са рисуване, дори във вариант скициране,
оцветяване, скулптура, приложни изкуства, грънчарство, фотография и много други.
Клубовете по арт терапия се провеждат в групи до 10 човека за период от 10 месеца на
територията на цялата община.Дейността предвижда да бъде списан Вестник без име,
който е изцяло младежко издание с традиции в Лудогорието. Вестникът ще бъде
подготвен, след минимум 6 срещи на експерт и група младежи (минимум 12
участника). При провеждането на всяко занимание ще се запознават участниците с
техники от журналистическия жанр и ще трупат умения за сглобяване на вестник,
изготвяне на дизайн, подредба на материлите. При провеждане на всяка една от
срещите експертът, назначен за работа по дейността ще наблюдава участниците: до
каква степени са ангажирани с процеса на работа; какви са уменията им по български
език; какви способности имат за социално включване. Изводите и препоръките ще
отразява в специално разработена карта. В края на груповите работи се изготвя доклад.
Той събира всички впечатления от работата с юношите. Докладът е минимум 10
страници. Специално внимание ще бъде обърнато на Вестник без име. Всяка една от
срещите за изработка на вестника ще бъде тематична. Участниците ще се научат как да
пишат есе, да вземат интервю. Те сам ще подготвят дизайна на вестника, чрез избор на
цветова палитра, подредба на материалите в различни страници. Он-лайн версия на
вестникът е публикувана в социалните мрежи. След отпечатване на вестникът ще се
проведат информационни кампании в община Самуил, насочени към недопускане на
дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.
Специално място във вестникът заемат материали свързани с етническа, социална и
културна идентичност на населението в региона.Фасилитаторът има за задача да
подпомага работата на експерта при планиране, провеждане и отчитане на срещите с
деца. Той подпомага както техническото изпълнение на задачите, но също така се
грижи и за сплотяване на групата, разчупване на ледовете и извличане на полезни и
креативни идеи, мисли и твърдения. Основната роля на фасилитаторът е да насочи
участниците към структуриране идеите за списване на вестника, идеи по дизайна и
разположението на изработените материали. Чрез различни методи той ще организира
и създаде творческа атмосфера, за да извлече решенията от групата, като се повиши
тяхната креативност, аналитично мислене и в същото време да придобият умения за
работа в творчески екип.
Начин на изпълнение
Участниците ще бъдат включени в работни групи от мин. 10 човека. За периода ще се
проведат мин. 6 занимания в различни населени места. Над 300 участника ще бъдат
включени в дейността. При нейното провеждане активно участват и хора от
етническите малцинства. При всяко едно от събитията участниците ще имат различна
тема. Чрез използване на моливи, пастели, бои ще изобразяват своето виждане по
конкретната тема. В груповата работа е включено апликиране, чрез използване на
приложни материали от брошури, вестници и други. След изработката на рисунка,
колаж и други участниците ще проведат индивидуален разговор с експерт, привлечен
за целите на дейността. 1е ще разкажат какво са направили; как са е чувствали. Чрез
тези методи на арт терапията се преодоляват емоционалните препятствия пред
участниците. След индивидуалния разговор ге се включват в паралелни занимания с
експерт-модератор, който използва различни интерактивни методи и игри, които
повишават социалните умения на целевата група: 1. Да направя и приема комплимент;
2. Да се доверя на човека до мен; 3. Игри залидерски умения; 4. Работа в екигц 5. Как да
правим добрини; 6. Какво е доброто; 7. Довърши изречението с положителна мисъл и

т.н. Тези ролеви игри имат за задача да „стопят ледовете" и да създадат трайни връзки в
групата. Уменията за самопознаване и изграждане на стабилна семейна среда са важни
за човешкото развитие на всички етапи от неговия живот. Семейството е опората, която
предлага на човека мотивация за реализация и усъвършенстване. В резултат на
проведените занимания и арт-терапия с участниците ще бъдат изработени хвърчила.
Участниците ще участват в Парад на хвърчилата. Всяко хвърчило ще бъде ръчно
направено и ще се отличат хвърчила в няколко категории: 1. Най-красиво; 2. Найголямо; 3. Най-хвърчащо. Парад на хвръчилата ще се проведе на територията на поне
три населени места, като целта е по-голям брой хора да бъдат въвлечени в
дейността.При провеждане на всяка една от срещите за списване на Вестник без име,
експертът по дейността ще наблюдава участниците: до каква степен са ангажирани с
процеса на работа; какви са уменията им по български език; какви способности имат за
социално включване. В края на груповите работи се изготвя доклад. Той събира всички
впечатления от работата с юношите. Докладът е минимум 10 страници.Вестникът ще
бъде отпечатан в 500 бр.. Той се разпространява безплатно.
Разходи: обща стойност 12 974.60 лева
Резултат
- Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на
дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).
- Сформиране на групи по арт терапия;
- Използването на проактивни техники в рисуването дават многопластова информация
за проблемите на човек и неговото семейство, кръг от близки хора, обкръжение.
- Api терапията е една от най-важните дейности в проекта. Тя използва различни
форми на изкуството и процеса на създаването на изкуство, за да помогне на
участниците да се отпуснат и да изразят себе си по-лесно.
- Организиран е парад на хвърчилата;
- Парад на хвърчилата е органзииран в поне три населени места в община Самуил;
- В рабзаш в клубове по арт терапия се използват ролеви игри. които имат за задача да
„стопят ледовете” и да създадат трайни връзки в групата.
- Уменията за самопознаване и изграждане на стабилна семейна среда са важни за
човешкото развитие на всички етапи от неговия живот.
- Участниците в проекта са въвлечени в дейности за преодолява на стереотипите;
- 10 младежи и юноши участват в списване на Вестник без име
- Отпечатан е Вестник без име в тираж 500 броя;
- Всички участници за въвлечени в процеса на правене и тяхното поведение се отразява
в специално разработени карти;
- При провеждане на всяка една от срещите експертът, назначен за работа по дейността
ще наблюдава участниците: до каква степепн са нгажирани с процеса на работа; какви
са умения ia им но български език; какви способности имат за социално включване.
- Изводите и препоръките от работата в срещите по списване на вестник се отразяват в
специално разработена карта.
- В края на груповите работи за изработка на Вестника се изготвя доклад. Той събира
всички впечатления от работата с юношите. Докладът е минимум 10 страници.
- Онлине версия на вестника е публикувана в социалните мрежи;
- Участниците в списването на вестника са получи знания и умения за писане на есе,
вземане на интервю, подготовка на разкази, стихове на български език;
- Специално място във вестникът заемат материали свързани с етническа, социална и
културна идентичност на населението в региона.
Продукти:

Сформиран клуб по арт терапия /Присъствени списъци/;
Папка с материали за участниците;
Карта за наблюдение;
Доклад
Вестник без име;
Снимков материал;

Дейност 9 - Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за
децата и учениците от етническите малцинства и търсещи или получили
международна закрила
Описание
Цел. Да се създадат подходящи условия за осигуряване на психологическа подкрепа на
децата и учениците oi етническите малцинства, търсещи или получили международна
защита и техните родители. Дейността предвижда да бъде предоставена
психологическа подкрепа на децата и учениците от етническите малцинства и техните
родители. Процесът при търсене и намиране на международна закрила е специфичен за
подрастващите. Те често понасят негативите от обстоятелствата, нямат умения да се
справят с възникналите трудности, не срещат разбиране у техните родители и това
често се отразява на тяхното поведени. Много от децата стават агресивни: вербално и
физически; други изпитват затруднения в комуникацията; в ученето; в изразяването.
Децата —младежи и юноши прекарват над 80% от времето си в училище. По тази
причина дейността предвижда да бъдат проведени две обучения (2x25) за родители и
техните деца от община Самуил. На тях ще им бъдат предложени алтернативни
подходи за оказване подкрепа на децата за изграждане на социални умения; умения за
общуване, креативно мислене, аналитичност, памет, концетрация — изключително
ценни за изграждането на отговорни личности в нашето общество. Дефицит в
ооразователнага система е периодичната психологическа подкрепа за учениците. По
тази причина, нашата организация ще подготви децата как да се справят със случай,
макар и чрез „първична'5, но „навременна” подкрепа; към кой да се обърнат при
конкретни случаи на насилие, на затруднение в общуване, работа с администрация и
други „меки умения”. Предимство в обучениято ще вземат деца и родители от
марганилизирани и/или социално слаби семейства.
Вторият етап от дейността, психологическо консултиране, включва основни техники за
справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в проектните дейности
лица, които търсят или са получили международна защита. Периода на адаптация може
да бъде много рисков момент за децата и юношите. Помощта, която им се оказва през
този период е от полза не само за тях и техните семейства, но и за обществото. Много
от тях са от бедни и маргинализирани групи и семейства, имат много ниско
образование и ограничени социални умения, както и слаби връзки с институциите в
общността. Хората, които търсят или са получили международна защита често са обект
и на дискриминация поради различния си социален статус, религиозна и етническа
принадлежност.
За целите на дейността ще бъдат използвани методи за успешното интегриране в
обществото: консултиране; Психологическо подпомагане включва техники за справяне
със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на
целевата група. Дейността ще се извършва от един или двама експерти с ОКС
"Магистър", със специалност "Психология". Консултациите с психолог ще се
провеждат индивидуално, групово и съобразно възрастта на участниците (деца и
родители).

Дейността предвижда се проведе минимум по една консултация е деца и родители със
социален педагог е ОКС минимум"Бакалавър", специалност "Социална педагогика" за
оказване на личностна подкрепа, насърчаване ученето през целия живот,
усъвършенстване на говорните умения, за лица, чиито майчин език не е български.
Консултираният споделя свои размисли, преживявания, колебания. За крайния успех на
консултирането влияние оказват: актуалната социално-икономическа ситуация,
общественият климат, традициите в конкретните социални общности и др.
Участниците в дейността - уязвими групи хора - деца и техните родители от
етническите малцинства.
Начин на изпълнение
Обучението ще се ръководи от висококвалифициран обучител/професор/. Всяко едно
от обученията е е изнесена насоченост, двудневно.
За включване в дейността ще бъде проведен подбор. Всеки участник подава заявка,
която се оценява от експерт чрез карта за оценка, в която се дава независима оценка по
скалата от 1 до 10. При извършване на подбора се спазват заложените в ОП НОИР
хоризонтални принципи.
С всеки един участник, включен в индивидуална психологическа подкрепа ще се
проведат минимум 6 консултации с психолог, 2 със социален работник с ОКС минимум
"Бакалавър" . В лична среща с психолог по проекта деца и родители ще имат
възможност да подобрят своето емоционално състояние и по-бързо да се адаптират към
заобикалящата ги среда.
Ще се провеждат групови консултации с 10 участници. Срещите са веднъж в седмицата
в различни места на община Самуил, като се обсъждат актуални възможности за
социално включване; ще се гледат филми с поучителни истории, с цел да се търсят
възможности за лично самоусъвършенстване. Консултациите ще се осъществяват по
график за всеки клиент, като се спазват методите на консултиране. За всеки клиент ще
бъда изготвено досие, което съдържа релевантна информация за него.
За дейността са предвидени разходи в размер на 45 856.06 лева.
Резултат
• Проведени са две двудневни обучения за родители и деца от община Самуил;
• Родителите са получили умения за насърчаване социалното включване на деца и
младежи, чрез общуване и оказване на подкрепа за тяхното емоционално развитие;
• По време на обучението са обсъдени трудности и проблеми в работата с деца, търсили
или получили международна закрила;
• В рамките на проекта ще се провеждат консултации с 300 потребители индивидуални и групови, в това число и семейно консултиране при констатирана
необходимост.
• В дейността са включени 300 потребители, търсещи или получили международна
закрила: деца; родители на деца; Лица, чиито майчин език не е майчин.
• Организирани са ежеседмични срещи с психолог - те имат за цел да повишат
мотивацията сред участниците.
• В индивидуалната подкрепа ще бъдат включени минимум 100 участника за периода
на проекта.
• Проведени са психологически консултации за 100 лица (минимум 6 за всяко лице в
хода на проекта);
• Изготвени са 100 досиета на клиенти —досиетата съдържат подробна информация за
работата от всеки експерт по проекта с участниците.

• Всяко досие съдържа (анкетен лист; план за осъществяване на консултации; договор
за участие в услугите; други документи по необходимост);
• За периода на проекта са проведени: групови консултации с психолог веднъж в
седмицата в групи до 10 лица;
• Семейни консултации се провеждат, по преценка на консултанта;
• Груповите и семейните консултации се подпомагат от социален консултант;
• Индивидуални, групови консултации и семейни сесии се провеждат с 300
потребителя: деца и техните родители;
• 200 консултации с деца и техните родители с педагог
• Индивидуални, групови консултации и семейни сесии се провеждат на територията на
община Самуил, като се използва мобилния характер на работа на Сдружението.
• Всяка от проведените консултации с психолог е протоколирана;
• Дискутирани са трудностите, с които лицата се сблъскват;
• Участниците в проекта са психологически подпомогнати и мотивирани за включване
в заетост чрез комплексно подпомагане.
Продукти:
• покана;
• присъствени списъци;
• програма;
• папка с материали за участниците
• пакет с обучителни материали от обучител
• папкас материали;
• Присъствени списъци;
• Досиета на клиенти;
• Снимков материал;

