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 В Община Монтана от години е изработена система за 
обхват на подлежащите на задължителна предучилищна и 
училищна подготовка. Съществуващият модел дава добри 
резултати. Процесът на десегрегация, започнал през 2001 г. с 

подкрепата на Ромски образователен фонд-Будапеща, 

продължи по проект “Интегрирано образование в Община 
Монтана” към ЦОИДУЕМ. 



ГЛАВНА ЦЕЛ: 

 

    Oсигуряване на условия за равен достъп до 
качествено образование и интеграция на децата и 
учениците от кв. Кошарник, с. Студено буче и с. 
Вирове  в  приемни детски градини и училища 
чрез партньорство между Община Монтана и 
Фондация „Нангле 2000”.  



СРЕД ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА БЯХА: 

 
 

• Организиране и провеждане на дейности по посредничество между 
родители, детски градини, училища, общината и неправителствени 
организации за осигуряване на успешни десегрегационен и 
интеграционен процеси. 

• Организиране и провеждане на съвместни дейности с участието на 
семейство, детска градина и училище чрез използване на иновативни 
подходи.  

• Организиране и провеждане на обучение и обмяна на опит с педагози 
и посредници, работещи в мултиетническа среда. 
 



• Всеки учебен ден се осигурява транспорт за деца и 
ученици от ромския квартал Кошарник до ЦДГ №5 
“Дъга” в гр. Монтана, от две села до приемните ЦДГ №3 
“Буратино” в Монтана и до филиала на ЦДГ №8 в с. 
Габровница. Децата се придружават от наети по проекта 
посредници от ромската общност. 



• За повишаване на 
знанията, уменията и 
компетенциите за 
педагогическа дейност в 
мултикултурна среда 
допринесе изнесеното 
обучение в София на 15 
педагози, 2 посредници 
и 1 помощник на 
учителя. Всички 
обмениха опит с 
работещите по същите 
проблеми в Целодневна 
детска градина № 167 
"Малкият принц" – гр. 
София. 



• Чрез организираните и проведени неформални 
съвместни инициативи /изработване на маски и 
картички, боядисване на великденски яйца, състезания и 
др./ се осъществи ползотворен, пълноценен контакт 
между ромски и български деца и родители, за което 
съдействаха посредниците и екипът за реализиране на 
проекта.  



Организираните екскурзии съдействаха за преодоляване на 
границите в общуването между децата от българския и 

ромския етнос извън традиционната учебна среда.  
При стартиране на проекта, по-голяма част от пътуващите 

от с. Вирове не бяха напускали ромската махала. 
Ежедневното пътуване до с. Габровница им осигури 
излизане от затворената общност. А включването в 
екскурзиите – нови контакти със свои връстници и 

незабравими спомени. 



Резултати след реализиране на проекта: 

• Създадена бе възможност деца от сегрегиран квартал и 
от населении места, в които няма детски градини и 
училища да се обучават в такива със смесен етнически 
състав. Приемът им от ранна детска възраст е 
предпоставка за успешното им интегриране и на по-
късен етап преодоляване на ранното отпадане от 
училище. Формирано бе положително отношение към 
учебния процес у родителите като заинтересована 
страна.  



Въпреки интеграцията на ромските деца и ученици в 
десегретирани детски градини и училища, 

положителните резултати не водят до бързи промени 
в системата и от там – в положението на ромските 
деца. Но смятаме, че Община Монтана е направила 

крачка напред в правилната посока, в името на 
децата – ромски и български.  


