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Проектът се реализира в 4 детски градини на територията на Община 

Димитровград 











 

 

В проекта бяха включени: 

40 деца  от ОДЗ № 3- филиал кв. Мариино 

27 деца  от ОДЗ № 4- филиал село Черногорово 

20 деца  от ОДЗ “Д-р Т. Стоилов”- гр. Меричлери 

15 деца  от ЦДГ № 5- филиал село Ябълково 



 

Идеята на проекта беше  да надградим дейностите от първия етап като 

сформирахме клубове по интереси, в които деца от ромски и неромски семейства 

да бъдат включени в една обща образователна среда в детската градина, като 

възможност и предпоставка за равен старт в училище. 

 



 

В проекта включихме роми-помощник възпитатели, част от които бяха родители на 

деца.Тяхната функция беше да помагат  на учителите при реализирането на 

дейностите и да повлияят положително върху мотивацията на родителите, за това 

децата им да се образоват, като посещават детска градина и училище.  

 



 В проекта  включихме като 

ментор ромски активист,  който към 

момента работи в сферата на 

предучилищното образование в 

общината. 

 Менторът беше най-

важната ключова фигура, която 

повлия най-силно върху 

мотивацията на родителите и 

обществеността за привличане 

на голям брой непреки 

бенефициенти по проекта. 



 На груповите срещи с родителите и информационните семинари 

обсъждахме най- различни теми, свързани с отглеждането, възпитанието и 

обучението на децата, относно достъпа до здравни и социални услуги, таксите за 

ползване на детска градина и други, чрез които мотивирахме и привлякохме 

общо150 родители и 122 деца по проекта: 



Като резултат от тези срещи у ромските родители се появи стремеж към 

съревнование с неромските деца, както и с децата на формиралата се в квартала 

ромска интелигенция по отношение на образование и начин на живот, и желанието 

им в тяхно лице да виждат примери за подражание. Това беше много силен мотив 

сред родителите да запишат децата си в детските градини и в училище. 



 На тези срещи в една непринудена и спокойна обстановка успяхме да 

създадем подходяща атмосфера за споделяне на житейски опит в отглеждането, 

възпитанието и обучението на децата и опознаване на собствената и другите 

култури, създаване на трайни приятелства.  



 При подготовката за 

предстоящите празници 

родителите на децата от ромските 

и неромски детски градинии  

заедно приготвяха традиционните 

за съответния етнос ястия, 

разказваха приказки и легенди 

едни на други, заедно направиха 

украсата за празника, боядисваха 

яйца, изработваха мартеници и др. 



 Формирането на убеденост у родителите за 

ползата от предучилищна подготовка на децата бе 

допълнителна предпоставка за устойчивост и 

мултиплициране на ефекта от проекта.  



 Освен  индивидуалните 

срещи на ментора и екипа с 

родителите  провеждахме и 

групови неформални срещи, на 

които ментора разясняваше на 

родителите ползата от 

образование, като начин да 

променят живота си - техния и на 

своите деца. Осем родители бяха 

включени в родителските 

настоятелства в четирите детски 

градини и заедно с родителите 

на неромските деца активно 

участваха във вземането на 

решения и управлението на 

детските градини. 



 Една от основните задачи на ментора беше да работи с родителите от 

квартал „ Изток”, който е изцяло ромски и необхванатите деца да бъдат изведени 

от там и пренасочени в смесените групи в ОДЗ № 3 в града, което е заложено като 

дейност в проекта за социално включване, финансиран от Световната банка. 



 Личния пример на ментора, като човек от общността, образовал се и 

стигнал до това ниво оказа силно влияние върху хората от квартал  “Изток” и 

четирите населени места по проекта.  



Сформираните клубове по интереси 

имаха за  цел  децата да разширят и 

затвърдят знанията си по 

образователните направления: 

български език, математика, природен 

свят, социален свят, етнография, 

приложни изкуства и физическо 

възпитание  



 

В клубовете по интереси децата  се 

забавляваха и в същото време се 

обучаваха и развиваха своите 

езиково- говорни умения, свободно  

общуваха със своите български 

връстници. 

 



 

Заниманията в клубовете “Сръчни ръчички” и “Моите празници”  способстваха да 

се стимулира позитивното мислене на децата, да развият своята сръчност и 

умения, да изградят добър естетически вкус, творческо самочувствие и да 

съхраняват и продължават националните си традиции. 

 



 

Една от дейностите на проекта беше провеждане на екскурзии с образователна и 

културна целс родители и деца от четирите детски градини по проекта.Екскурзиите 

бяха съвместно с родители и деца от неромски детски градини. 



  Включването в игрови ситуации и спортни дейности  подпомогна 

успешната социализация на децата. 



Партньорството с НПО е регламентирано в подписания между Община 

Димитровград и Читалище “Рома - 2004” Меморандум за продължаващи и общи 

действия, подпомагащи процесите на интеграция на ромите в общината. 





Минка Стоянова-  

ръководител проект 

Таня Койнова- 

координатор проект 

Коста Костов – ментор  
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