
  
   

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез водено от общностите 

местно развитие BG05M2OP001-3.24 МИГ Луковит-Роман „Подобряване достъпа до училищно 

образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно 

напуснали училище“1 

 

Проект "Моите успехи са и наши успехи" - ефективно участие в образователния 

процес на маргинализирани групи със специален фокус - роми, чрез иновативни форми 

за качествено образование и устойчиво социално включване, договор BG05M2OP001-

3.024-0003 от 29.06.2021г,  

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

На 13.09.2021г., преди първият 

учебен ден, екипът на проект "Моите 

успехи са и наши успехи" направи 

своята междинна среща. В срещата 

участваха лекторите по клуб 

„Родители“, ръководителите, 

координаторите на клубовете 

„Пътешественик“, „Родители“ и  

„Мода“, по инициатива на 

ръководителя на проекта. 

Проектът е на обща стойност 

82 397 лв. и ще се изпълнява за период 

от 24 месеца. Основните дейности са 

създаване на клуб „Пътешественик“, 

„Родители“ и  „Мода“. Финансирането 

е изцяло със средства по Оперативна 

програма „Наука и образование за 

интелегентен растеж 2014-2020, 

приоритетна ос 3, процедура 

BG05M2OP001-3.024-0003, МИГ 

Луковит – Роман. Бенефициенти са 

учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ и техните родителите  

Проф. Мария Баева и Евелина 

Досевa, лектори в клуб „Родители“ 

представиха своите планове за 

предстоящата работа на клуба и 

очакваните резултати. 

Ръководителите и 

координаторите задълбочено и в 

детайли разгледаха направените 
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предварителни графици за изпълнение на клубните форми и обсъдиха рисковите и 

тяхното преодоляване поради нарастващите случаи на КОВИД 19.  

Определено бе времето за среща с родителите на децата и как да се подходи за 

активното им участие във всички клубни форми. 

 

 

 

 

 


