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Цели и задачи на проекта: Интеграция на младите хора от малцинствените
общности в община Крумовград чрез изкуството и възпитаване на толерантност
към различността. Задачите, които си поставя проекта са няколко, но на първо
място е идентификацията на талантливи и будни деца от различни етнически групи
(роми, турци, българи) и развитието на техните творчески заложби. Най - лесният
начин за преодоляване на отчуждението е участието в съвместни художествени
форми, общото обучение и решаването на общи творчески задачи. Наред с това в
противовес на масовата култура се буди интересът на децата към стойностните
образци на българския, турския и ромския фолклор. От друга страна
извънучилищните занимания осмислят свободното време на младежите, които
изграждат умения и навици за пълноценен и здравословен начин на живот.
Целева група: 90 деца и младежи от 12 до 18 години от ромски, турски и
български произход.

Екип на проекта:
Маргарита Раева – ръководител на проекта
Тодорка Милева – координатор
Карамфилка Тюрдиева – счетоводител
Василка Радева, Мехмед Ахмед – отговорници
на клуб по танци
Тонка Гинева

– отговорник на клуб по

приложно изкуство
Венцислав Чобанов – отговорник на клуб по
музика

Дейности
В рамките на проекта са създадени три творчески клуба. В Музикалния клуб се
разучават пести от Източно - Родопския
край от селата Аврен, Черничево и
Девесилите. Танцовите групи са за
български и турски народни танци. В
Клуба по приложно изкуство децата и
младежите се обучават н технологиата на
изработване на пана, сувенири, украшения,
мартенички и др. предмети като стремежът
е да се използват предимно естествени /
природни/ материали. Децата и младежите
демонстрират своите умения на изложби,
концерти, празници, както в Крумовград, така и в околните села (напр. с.
Странджево и с. Егрек) Изложба за представяне на произведенията на младежите в
клуба по приложно изкуство. В заключение от работата по проекта е проведена
анкета за удовлетвореността на участниците в трите клуба, както и на техните
родители и ръководители.

Резултати
Привлечени са деветдесет талантливи и
будни деца и младежи от различни
етноси да разнообразят свободното си
време и да доразвият творческите си
заложби. В процеса на обучението те са
получили нови знания и са добили
самочувствие. Чрез осъществяване на
заключителните концерти и изложби,
децата от различните клубове и етноси
се опознават помежду си. В процеса на
създаване на колективния културен
продукт поставят началото на нови
приятелства и възможности за бъдещи съвместни прояви. Създадените
контакти между участниците в клубовете провокират интереса и на други деца към
участие в подобни художествени форми.

