
“Заедно спортуваме и творим” 

Община Лом 



    Проект “Заедно спортуваме и творим” бе реализиран от   
Община Лом в периода 01.01.2011 г. до 10.04.2012 г. 
Получената сума от Центърът за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства  съгласно Договор № БС/РОФ 33.7 – 040 /      
10. 12. 2012  г. бе на стойност 18 024,57 лева. ” 



 Проект “Заедно спортуваме и творим” бе насочен към 340 ученика  от 4 основни 
училища, в които бяха създадени 22 извънкласни групи. Екипът на проекта 
акцентира сериозно и върху обучението на родители и тяхното активно включване  в 
живота на училищата. 

 Проектът се реализира от Община Лом в партньорство със Сдружение „Развитие и 
подкрепа на ромските жени и деца”, което е едно от най-активните НПО на 
територията на Община Лом, фокусирани върху проблемите на ромската общност, 
работеща активно в сферата на образователната интеграция на децата и учениците 
от ромското малцинство.     ” 



Цел на проекта: 

 Насърчаване на партньорството между Община Лом, НПО и учебните заведения за 
подпомагане реализацията на общинската образователна политика в осъществяване 
на интеграционни процеси за създаване на условия за равен достъп до качествено 
образование на ромските деца и ученици. 

 Създаване на предпоставки за успешна социализация на деца и ученици от ромски 
произход и условия за развитие творческия потенциал на учениците в 4 училища на 
територията на община Лом според техните интереси, потребности и способности. ” 



Специфични цели: 

 Разширяване на извънкласните и извънучилищни форми  на основата на  
междукултурно взаимодействие и пълноправна интеграция на учениците в 
обществото в областта на образованието, спорта и изкуството; 

 Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и 
конкурси; 

 Формиране на активна гражданска позиция, чрез създаване на  условия за 
пряко участие в училищни, общински и национални изяви на целевите групи;  

 Ритуализация на училищния живот и създаване у ученика усещането за 
принадлежност към неговото училище; 

 Обединяване на усилията на повече заинтересовани страни (местна власт, 
НПО, образователни институции, родители, местни бизнес среди и медии) за 
комплексно решаване на проблемите на ученическата общност в Община Лом; 

 Осмисляне  и ангажиране свободното време на учениците  и мотивиране на 
децата  за постигане на по-високи резултати в образованието, спорта, музиката 
и изкуството; 

 Повишаване  интереса на родителите към образованието и бъдещето на 
техните деца и ангажирането им в извънучилищния им живот.  

” 



     Дейност 1. Организиране на дейности за развитие на умения в 
областите на изкуството, спорта и информационните 
технологии.  

     Направление „Спорт” – развитие на умения в областта на 
Бяха изградени клубове по:  футбол, волейбол, хандбал, лека 
атлетика и щафетни игри. В спортните клубове участваха 166 
деца, разпределени в 10 групи. 

” 



   Направление „Изкуство” – развитие на умения в 
областта на приложното и изобразително изкуство, 
фолклор, танци и култура. Бяха изградени  клубове 
по: народни и модерни танци, приложно изкуство и 
традиции. В клубовете по изкуство  участваха 118 
деца, разпределени в 8 групи. 

 

” 



   Направление “Информационни технологии: – 

развитие на умения в областта на информационните 

технологии и компютърен дизайн.   В клубовете  

участваха 56 деца, разпределени в 4 групи  ” 



     Дейност 2. Организиране на срещи с родители. 

     Проведени бяха   дванадесет  еднодневни  обучения  с 
родителите на децата участници в клубните дейности. 
Обученията бяха насочени към мотивирането им  за ежедневно 
посещение на децата в училище, нуждата от по-висока степен 
на образование и   активно включване  на родителите в живота 
на училището. 

 

” 



    Дейност 3. Включване на децата по проекта в организирани 
междуучилищни и общински състезания и конкурси.  

 Седмица на спорта- Ден на футбола, Ден на волейбола, Ден на 
леката атлетика и щафетните игри, Ден на хандбала; 

 Празничен концерт и изложба по повод 8 април; 

 
” 



 Ден на песента и танца;  

 Ден на р. Дунав; 

 Празник на град Лом; 

 Изработване и изложба на най-красиви писани яйца.  ” 



     Дейност4. Организиране на екскурзии на  50 изявени ученици по 
маршрут: Лом - Враца – Леденика – Враца – Вършец - 
Клисурски манастир – Берковица – Лом.  

” 



    Дейност 5. Публичност  и медийна кампания.  

 Изработване на информационни и рекламни материали – 300 брошури; 

 Организиране на среща с медиите за представяне на проекта и 
стартиране на информационната кампания; 

 Осигуряване на публичност на проекта. Публикации и статии в местен 
вестник - 3 бр. и радиопредавания – 2 бр.  ” 



     

” 


