Център “Образование за демокрация”
Пловдив

Проекти
1995 - 2005

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Който се учи, той ще сполучи”

-

Номер на проекта:

BG0102.06-02-007

Общ бюджет:

35 263 EURO

Период за изпълнение:

01.12.2003 – 30.09.2004

Времетраене:

10 месеца

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

-

Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Програма ФАР – 2001 “Социална интеграция”
1. Сдружение на Преподавателите в етническите общности
Пловдив 4003, ул.”Дилянка” № 29, 032/ 95 28 77;
95 28 09
2. Фондация “Бюро за самопомощ– Стилипиново”
Пловдив 4006, ул. “Пламък” № 10
3. Фондация “Хаир”
Пловдив 4000, ул. “Крумово” 13, 098 83 23 50
4. Община Пловдив
Пловдив 4000, пл.”Стефан Стамболов” № 1,
032/ 623513

216 неграмотни, безработни роми и турци на възраст 16-25 години от
обособените квартали в Пловдив: квартал Столипиново, Хаджи Хасан махала,
Шекер махала и Арман махала.
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Този проект е създаден с цел да се увеличат възможностите
за наемане на работа и социална интеграция на неграмотни
роми и турци от 16 до 25 годишна възраст от община Пловдив
чрез тяхното оргамотяване. Проектът подпомогна и позволи:
да се разгърне широка кампания за привличане на неграмотни
млади роми турци в четирите етнически квартала на Пловдив
към участие в ограмотителните курсови. Бяха организирани и
проведени на 12 ограмотителни курса с по 18 участника във
всеки, които в продължение на 312 учебни часа по български
език и математика формираха умения за четене и писане,
усвоиха елементарни математически знания и развиха умения
за използване на тези знания при самостоятелно решаване на
практически задачи. В края на курсовете участниците
повишиха речниковия си запас и подобриха уменията си за
общуване на книжовен български език; умеят да попълват и
оформят различни административни документи - писма,
автобиографии, формуляри и бланки. По проекта
осигурявахме степендии и закуски на курсистите. Проведохме
тържества с успешно завършилите курсовете. Привлякохме
обществеността към проблемите на образованието на
ромската общност чрез медийни и публични изяви.
Разработихме нова практическа учебна програма за
ограмотяване на възрастни роми.

•

- Публикувани
материали:

•

•

•

•

Формиране на знания и умения за
четене и писане на 216 роми на
възраст 16-25 години;
Усвояване от целевата група на
система от елементарни
математически знания и развитие на
умения за използване на усвоените
знания при самостоятелно решаване
на практико-приложни задачи;
Овладяване на правоговора,
правописа и на елементи от речевия
етикет;

Придобиване на умения за
справяне с административния
стил на българския книжовен
език, за комуникация в
различните сфери на обществения
живот;.
Разработени и осъвременени
алтернативни учебни програми за
ограмотяване на възрастни хора от
ромски произход.

Разработена и отпечатана нова програма за провеждане на ограмотителна
дейност сред възрастни роми в тираж 200 броя; Изработена и
разпространена рекламна брошура за проекта в тираж 500 бр.; Проведени 12
фотоизложби в четири училища

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:

“Разработване на местна стратегия за приложение на Националната рамкова програма за
равноправно интегриране на ромите в Българското общество в община Пловдив”
Общ бюджет:
CSDP 2001 – Lot 2.2 – 039
15 603,31 EURO

Период за изпълнение:

01.12.2003 - 01.08.2004

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

-

Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Времетраене:

Програма ФАР – 2001 “Развитие на гражданското общество”
1. Фондация “Хаир”
Пловдив 4000, ул. “Крумово” 13, 098 83 23 50
2. Фондация “Бюро за самопомощ– Стилипиново”
Пловдив 4006, ул. “Пламък” № 10
В широк аспект целевата група е цялата общност на град Пловдив, независимо, че
фокусът попада над ромската общност, която живее главно в три квартала –
“Столипиново” – околи 32000 души, Хаджи хасан махала – 6500 души и Шекер и
Арман махала – 8600 души. В по-тесни рамки 32 лидери на общността и 8 експерта от
община Пловдив.
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Целта на проекта е: Да се поощри активността и участието на •
гражданите за изработване на местна стратегия за приложение
на Рамковата програма за равноправното интегриране на
ромите в Пловдив. В проекта предлагаме нова за страната ни
методология за организиране, която засилва доверието и
общественото участие, изгражда капацитета, и подпомага
•
развитието на структурите на гражданското общество и
общността. Провеждаме обучение за подобряване лидерските
умения на групи от хора, изграждаме взаимоотношения
между новите лидери на етническите общности на Пловдив и
местните власти. Провеждаме поредица от работни срещи за
съвместно планиране и обратна връзка. Стимулираме
прозрачността и откритостта при обсъждането на местните
•
проблеми с интеграцията на ромската общност и търсене на
решения с широкото участие на гражданството чрез
провеждането на поредица от публични дискусии и
изработването на стратегия за интегрирането на ромите в
Пловдив.

•

- Публикувани
материали:

8 месеца

Приложен нов за страната ни подход
за организиране на гражданството и
участието им в процеса на
изработване и вземане на решения

на местно ниво;
Подобряване
нивото
на
информираност на ромската общност
в Пловдив и подобряване обмена на
информация
и
взаимодействия
между тях и местните институции,
чрез обучение “Гражданско участие –
един нов модел”.
Укрепване капацитета на НПО в
Пловдив и местните граждански
групи да създават и поддържат
ефективни партньорства на местно и
национално ниво с властите и други
заинтересовани страни и да оказват
влияние върху процеса на взимане на
решения свързани с равноправната
интеграция
на
етническите
малцинства в Пловдив чрез публични
дискусии.
Обучение на лидери от ромски и
турски
етнос
да
анализират
съществуващите потребности и да
работят
съвместно
над
идентифицирани общи проблеми и
интереси.

Изработени 8 доклада със стратегии и дейности за интегриране на
етническите малцинства в Пловдив.
Изготвена Местно стратегия за равноправно интегриране на етническите
малцинства в град Пловдив, обсъдена и приета от Общински съвет на
община Пловдив.

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:

“Равни възможности за образование на 4 – 8 годините деца от бедните етнически семейства в
община Пловдив”
Компонент 3 Превенция срещу изоставянето на деца от общности в неравностойно социално
положение
Общ бюджет:
139 134 ЛЕВА
№ 4596 и TF № 24743

Период за изпълнение:

30.05.2002 - 30.09.2002

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

Времетраене:

4 месеца

Правителство на Р. България чрез Световната банка И Японски фонд за социално развитие
1. Фондация “Хаир”
Пловдив 4000, ул. “Крумово” 13, 098 83 23 50
2. Училищно настоятелство на ОУ “Панайот Волов”
Пловдив, ул. “Дилянка” 29, тел. 952809
3. Община Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1
4. Инспекторат по образование – Пловдив
Пловдив, ул. “Цари брод”1

-

Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Минимум 44 деца от най-бедните семейства да са прибрани в детски градини, 90 деца
да имат повишена училищна готовност, привлечени 162 семейства към образованието
на техните деца, квалифицирани 12 помощник учителя от общността и създадени
условия за подходящ процес на преподаване и учене в 6 групи и паралелки.
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Целта на проекта е да предостави условия за равни възможности за
развитие на децата от ромската и други бедни малцинствени
общности в Хасан махала, Шекер и Харман махали в Община
Пловдив. Да повиши качеството на услугите за предучилищна
подготовка на децата и съдейства за тяхната социализация и
интеграция. В проекта прилагаме изпитан от практиката ни подход
за повишаване училищната готовност на децата и изграждане на
взаимодействия със семействата им чрез включване в обучението и
социализацията им на помощник учители от самата общност.
Реализация на програма за подготовка на помощник учители,
въвеждането на 6 помощник учителя в 2 групи на детските градини
и 4 паралелки на подготвителните класове в 3 района на Пловдив.
Улесняване достъпа на децата до детските градини чрез
подпомагане на техните семейства. Осигуряване на материали и
дидактични пособия за нормалното протичане на образователния
процес. Провеждане на 2 летни детски градини за деца,
непосещавали детски градини и тяхната подготовка за първи клас.
Допълнително разкриване на една лятна подготвителна паралелка за
първи клас. Провеждане на мотивационен образователен лагер,
екскурзии
и
посещения
на
културни
и
исторически
забележителности и прояви на децата сред общността. Извършване
на частични ремонти в 3 стаи на детските и учебни заведения.
Повишаване квалификацията на учителите в целевите групи чрез
обучения “Междукултурно образование” и “Работа с родителите и
обществеността”. Подобряване на обучителните програми чрез
тяхното адаптиране за деца билингви и подготовка и издаване на
методическо пособие за учителя в подготвителния клас към
работна тетрадка за децата от подготвителните класове.
Стимулиране на активността на родителите с включването им в
бригади в помощ на заведенията, провеждане на индивидуални и
групови срещи, дискусии и кратки образователни сесии за справяне
с предизвикателствата им с децата - първокласници.

- Публикувани
материали:

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Провеждане краткосрочни курсове за
обучение в родителски умения.
Организиране на мотивационен
образователен лагер-зелено
училищеза децата и техните
родители.
Частично изплащане на таксите за
детските градини на деца от найбедните семейства.
Закупуване и предоставяне на учебни
и дидактични материали.
Програма за подготовка на
помощник учители от общността и
квалификация на учителите за работа
с деца билингви.
Изготвяне на длъжностна
характеристика на помощник учител.
Учебна тетрадка и методическо
пособие за работа в подготвителен
клас.
Подготовка на преподавателите в
подготвителни класове за работа с
новото методическо пособие.
Ежедневно предоставяне на топла
храна и напитки за децата и
закупуване на дрехи, обумки и
ученически раници.

Изготвено и отпечатано методическо пособие – “Учебно помагало за учителя в
подготвителен клас за деца от етническите общности”, три пресконференции, 6
материала в местния и национален печат.
Провеждане на Национална конференция.

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:

“Равни възможности за образование на 4 – 8 годините деца от бедните етнически семейства в
община Пловдив ІІ”
Компонент 3 Превенция срещу изоставянето на деца от общности в неравностойно социално
положение
Общ бюджет:
98 000 ЛЕВА
БП – 16

Период за изпълнение:

01.10.2002 – 3.08.2003

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

Времетраене:

11 месеца

Правителство на Р. България чрез Световната банка И Японски фонд за социално развитие
1. Фондация “Хаир”
Пловдив 4000, ул. “Крумово” 13, 098 83 23 50
2. Община Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1
3. Инспекторат по образование – Пловдив
Пловдив, ул. “Цари брод”1

-

Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Минимум 24 деца от най-бедните семейства да са прибрани в детски градини, 56 деца
да имат повишена училищна готовност, привлечени 80 семейства към образованието
на техните деца, 4 помощник учителя от общността и създадени условия за подходящ
процес на преподаване и учене в 2 подготвителни групи и 4 подготвителни класове.
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Целта на проекта е да предостави условия за равни възможности за
развитие на децата от ромската и други бедни малцинствени
общности в Хасан махала и Харман махали в Община Пловдив. Да
повиши качеството на услугите за предучилищна подготовка на
децата и съдейства за тяхната социализация и интеграция. В проекта
прилагаме изпитан от практиката ни подход за повишаване
училищната готовност на децата и изграждане на взаимодействия
със семействата им чрез включване в обучението и социализацията
им на помощник учители от самата общност. Реализация на
програма за подготовка на помощник учители, въвеждането на 6
помощник учителя в 2 групи на детските градини и 4 паралелки на
подготвителните класове в 2 района на Пловдив. Улесняване
достъпа на децата до детските градини чрез подпомагане на техните
семейства. Осигуряване на материали и дидактични пособия за
нормалното протичане на образователния процес. Провеждане на 2
летни детски градини за деца, непосещавали детски градини и
тяхната подготовка за първи клас. Допълнително разкриване на една
лятна подготвителна паралелка за първи клас. Провеждане на
мотивационен образователен лагер, екскурзии и посещения на
културни и исторически забележителности и прояви на децата сред
общността. Повишаване квалификацията на учителите в целевите
групи чрез обучения ”Интерактивни методи на обучение”,
“Гражданско образование”, “Планиране на образователните
промени”.

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•
•
•

•
•
•

Частично изплащане на таксите за
детските градини на деца от найбедните семейства.
Закупуване и предоставяне на учебни
и дидактични материали.
Програма за подготовка на
помощник учители от общността и
квалификация на учителите за работа
с деца билингви.
Учебна тетрадка и методическо
пособие за работа в подготвителен
клас.
Подготовка на преподавателите в
подготвителни класове за работа с
новото методическо пособие.
Ежедневно предоставяне на топла
храна и напитки за децата и
закупуване на дрехи, обумки и
ученически раници.

-

Име на проекта:

“Гражданите стълб за добро управление в Югоизточна и Централна Европа”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.01.2002 – 30.12.2002 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

-

-

Целеви групи:

фондация “Гражданство”
асоцияция “Разбирателство”
община Пловдив
НПО, местни власти, бизнес и медии

-

Програмен сектор:

Местно развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

6 800 щ.д.
12 месеца

Пакт за стабилност за Югоизточна Европа”

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Основната цел на проекта бе да се създадат възможности за взаимодействия и
партньорство между местните власти, НПО, бизнеса и медиите в община Пловдив.
Фокусът на проекта бяха структури на администрацията, НПО, работещи в сферата
на социалните услуги. В началото на проекта се сформира обществен съвет за
организиране на дейностите и осигуряване на неговото прозрачно управление и
изпълнение. Проведоха се 3 обучения на съвместен екип от представители от
горепосочените сфери : “Общуване”, “Решаване на конфликти”, “Кооперативно
планиране”. Съвместно планирани и проведени бяха три публични дискусии с
представители на уязвимите групи на теми : “Общността и социалната защите на
уязвимите групи”; “Ролята на гражданите при сформиране на местната социална
политика”; “възможности за разработване на общинска програма за общодостъпна
архитектурна среда”. В резултат на проекта се подобриха взаимодействията между
14 НПО от Пловдив, работещи в социалната сфера, дирекция “Социална политика”
на Община Пловдив, Регионалната служба по заетостта и Бюрото по труда.
Изработена бе и програма за съвместни проекти между участниците в проекта и
последващи съвместни дейности за развитието на социалната политика в града ни.
Подписаха се 3 договора между община Пловдив и три НПО за съвместни дейности
по специфични направления. В последващата година в резултата на
споразуменията стартираха 7 нови съвместни проекта за решаване на проблеми на
общността на града ни.

•

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•

•
•

•

Осъществени взаимодействия между граждански
организации в Пловдив и местната власт в
сферата на социалните услуги;
Осигурено повишаване на уменията на
представители на местната власт, НПО, Бизнес
организации и медии за общуване, мирно
решаване на конфликти и съвместно планиране;
Осигурени условия за бъдещо съвместно
разработване и работа по проекти за нуждите на
уязвими групи в Пловдив;
Създадена базистна основа за бъдещо съвместно
разработване на местни стратегии и програми за
“Достъпна архитектурна среда” и “Интегриране на
малцинствата в Пловдив”;
Организирани и мотивирани широки кръгове от
гражданството за участие при решаването на
местни социални проблеми.

-

Име на проекта:

Общинска кампания “От деца за деца”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

Вътрешна програма
01.03.2004 – 01.06.2004

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

-

-

Целеви групи:

Обединени младежки съвети
Асоциация “Разбирателство”
4-6 годишни деца от ЦДГ “ Ружа “ и ЦДГ “ Щастливо детство “ в кв.Столипиново

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

3 месеца

Ученици от 12 училища от град Пловдив

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

•

Събиране и предоставяне на дарения във вид на детски дрехи / 18 кашона/ и
детски играчки/ 14 кашона / от ученици от 12 училища на гр.Пловдив.

•

•

Целта на проекта е да се предостави реална възможност на децата на възраст
от 4-6 години да посещават детските гради, както ида се подобри
материалната база в детските заведения.

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•
•

Предоставяне на топли дрехи, обувки и детски
играчки за децата.
Предоставяне на възможност за посещаване на
детски заведения и привличане на семействата
към живота в детските заведения.
Получаване на възможност за социализация и
интеграция на бедните деца сред техните
връстници.

-

Име на проекта:

“Подпомагане на деца и родители от бедни етнически семейства от кв. “Столипиново”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

Вътрешна програма
01.06.2003 – 15.01.2003 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

•

3500 щ.д
3.5. месеца

Американски военно въздушни сили в НАТО
Община Пловдив
120 деца на възраст от 3 до 6 години и техните родители от кв. “Столипиново”кв.” Хаджи Хасан махала” и
кв.” Шекер махала” в гр. Пловдив
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

•

Общ бюджет:
Времетраене:

Вид предоставяни услуги:

Осъществяване на контакти с американските военновъздушните сили от НАТО за набиране на средства •
за подпомагане на деца на възраст от 3 до 6 години от •
бедни етнически семейства в гр.Пловдив.
Цел на проекта- Подпомагане на 120 деца от бедни
етнически семейства от кв.Столипиново, кв. Хаджи
•
Хасан махала и кв.Шекер махала

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Предоставяне на топли дрехи, обувки и
детски играчки за децата.
Предоставяне на възможност за посещаване
на детски заведения и привличане на
семействата към живота в детските
заведения.
Получаване на възможност за социализация
и интеграция на бедните деца сред техните
връстници.

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:

-

Период за изпълнение:

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Целеви райони:
Донор:

“Модел за десегрегация на ромско училище в Пловдив чрез въвеждане на образователни промени в
учебната програма”
Общ бюджет:
4850 щ.д. от Корпус на Мира – София
2000 лв от община Пловдив
01.04.2003 – 15.09.2003 г.
Времетраене: 4.5 месеца
Община Пловдив
Държавен департамент на САЩ – Корпус на мира, Програма SPA
- Училищно настоятелство “Йордан Йовков” - Пловдив
404 ученици, учещи в ОУ “Йордан Йовков” Пловдив, 28 учители, 48 родители на деца от етническите
малцинства
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Целта на проекта е да се намали сеграгацията в ОУ “Йордан Йовков”
чрез изграждане на компютърна зала, въвеждане на компютърно и
чуждоезиково обучение.
Подобрена материална база в ОУ “Йордан Йовков” чрез изградена
компютърна зала с 10 компютъра, 1 принтер и Интернет връзка,
модерни и ергономични работни места . Бяха обучени учителите в
компютърни умения. Бяха сформирани 2 групи за обучение по
английски език за деца от бедни етнически семейства.
Проведени бяха редица срещи с родители на деца от Арман махала
за привличането им в образователния процес на децата. Беше
издаден информационен наръчник за родители и рекламна книжка
на ОУ “Йордан Йовков”.

- Публикувани
материали:

•

Компютърно обучение за учители,
ученици и деца.

•

Чуждоезиково обучение по
английски език.

Подготвен и издаден наръчник за родителя в 500 екземпляра. Издадена рекламна книжка на ОУ
“Йордан Йовков”. Две публикации в местната преса и 3 телевизионни репортажа.

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Национален летен образователен лагер – Крайморие 2003”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

Вътрешна програма
01.03.2003 – 18.07.03 г.

Целеви райони:
Донор:

България

-

Партньори:

-

-

Целеви групи:

51 млади хора от България на възраст 12 – 18 години

-

Програмен сектор:

Демократично и социално развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

6500 лева
4.5 месеца

Национална Асоциация Дебати
Корпус на мира - София

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът предостави време и пространства където младите хора от
различен етнос на възраст между 12 и 18 години да придобият
знания и умения в различни области;
Да придобият лидерски умения; да работят в екип; съвместно да
решават проблеми; да уважават различията на другите и да
придобият по-добри езикови умения на английски език.
Проектът е продължение на започналата инициатива на Център
“Образование за демокрация” през 2001 година за обучение на
млади хора от Балканите в рисково социално положение и с
различен етнически произход.
Проектът се реализира от екипа и доброволци на Център
“Образование за демокрация” и с
неоценимата помощ на
доброволци от Корпус на мира.
В продължение на 10 дни младите хора се обучаваха, творяха и се
забавляваха.

•

-

Вестник “Крайморие - 2003”

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•

•
•

Обучение на млади лидери от различни
етнически общности от цяла България.
Обучение “Лидерски умения”, “Решаване
на конфликти”, “Работа в екип”,
“Междукултурно
сътрудничество”,
“Театър”.
Обучение по английски език.
Екологични експедиции.

-

Име на проекта:

“Национален летен образователен лагер – Крайморие 2002”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

Вътрешна програма
01.03.2002 – 15.07.2002 г.

Целеви райони:
Донор:

България, Македония

-

Партньори:

-

Целеви групи:

89 млади хора от цяла България

-

Програмен сектор:

Демократично и социално развитие

-

Общ бюджет:
Времетраене:

5600 лева
4.5 месеца

Корпус на мира - София

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът предостави време и пространства където младите хора от
различен етнос на възраст между 12 и 18 години да придобият
знания и умения в различни области;
да придобият лидерски умения; да работят в екип; съвместно да
решават проблеми; да уважават различията на другите и да
придобият по-добри езикови умения на английски език.
Проектът е продължение на започналата инициатива на Център
“Образование за демокрация” през 2001 година за обучение на
млади хора от Балканите в рисково социално положение и с
различен етнически произход.
Проектът се реализира от екипа и доброволци на Център
“Образование за демокрация” и с
неоценимата помощ на
доброволци от Корпус на мира.
В продължение на 10 дни младите хора се обучаваха, творяха и се
забавляваха.

•

-

Вестник “Крайморие - 2002”

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•

•
•

Обучение на млади лидери от различни
етнически общности от цяла България.
Обучение “Лидерски умения”, “Решаване
на конфликти”, “Работа в екип”,
“Междукултурно
сътрудничество”,
“Театър”.
Обучение по английски език.
Екологични и образователни експедиции.

-

Име на проекта:

“Национален летен образователен лагер – Крайморие 2001”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

Вътрешна програма
01.03.2001 – 12.07.2001

Целеви райони:
Донор:

България, Македония, Албания

-

Партньори:

-

-

Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

4800 лева
4.5 месеца

Корпус на мира - София
Фондация “Хаир”
Бюро за самопомощ “Столипиново”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът предостави време и пространства където младите хора от
различен етнос и националност на възраст между 12 и 18 години да
придобият знания и умения в различни области; да придобият
лидерски умения; да работят в екип; съвместно да решават
проблеми; да уважават различията на другите и да придобият подобри езикови умения на английски език.
Проектът е инициатива на Център “Образование за демокрация” за
обучение на млади хора от Балканите в рисково социално
положение и с различен етнически произход.
Проектът се реализира от екипа и доброволци на Център
“Образование за демокрация” и с
неоценимата помощ на
доброволци от Корпус на мира.
В продължение на 10 дни в три смени младите хора се обучаваха,
творяха и се забавляваха.

•

-

Вестник “Крайморие - 2001”

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•

•
•

Обучение на млади лидери от различни
етнически общности от цяла България.
Обучение “Лидерски умения”, “Решаване
на конфликти”, “Работа в екип”,
“Междукултурно
сътрудничество”,
“Театър”.
Обучение по английски език.
Екологични и образователни експедиции.

-

Име на проекта:

“Посланието на малките принцове”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.12.2001 – 30.11.2002

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

1.Нацонална Асоциация Дебати
Пловдив, “Константин Фотинов”15, тел. 032 623224
2. Foundation for Civil Society - Birmingham, UK

-

Целеви групи:

Триста и двадесет деца от ромски и друг малцинствен произход в
предучилищна възраст – 5-7 годишни, посещаващи детски и учебни
заведения в квартал “Столипиново” град Пловдив.

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

Вид предоставяни услуги:

Проектът е насочен към деца до 7 годишна възраст от
етничеки произход. Постъпквайки в първи клас те не •
могат да преодолеят езиковата бариера, значително
изостават в подготовката от връстниците и голяма част
от тях не завършват основно образование. Това
предопределя съдбата им на нискоквалифицирана
работна ръка, за която не може да се осигури постоянна •
заетост. Целта на проекта е да насърчии включването и
участието на обществеността в квартал с ромско
население за институционализиране на успешна
практика – участие на помощник учители от общността в
подготовката на децата от предучилищна възраст.
Прилагаме нова за страната ни методология за
организиране и засилване на общественото участие,
практикувана от поколения във Великобритания. В
резултат очакваме в края на проекта да имаме : Изграден
местен екип от 60, човека способни да работят заедно за
общността. Институционализирана подготовката на •
помощник учителите чрез разработен учебен план и
разкрита нова специалност и паралелки в българското
средно образование за подготовка на “помощник
учители”. Популяризирана професията на “помощник
учителя” и “помощник възпитателя”
и
нейното
вписване в регистъра на професиите в България.

материали:

12 месеца

Програма ФАР Access

Описание на проекта:

- Публикувани

35 978 EURO

Прилагане на модела “Организиране” за
привличане и фокусиране вниманието на
обществеността,
експерти
и
заинтересовани страни в решаване на
местни
проблеми
и
граждански
инициативи.
Фондация “Гражданско общество” от
Великобритания осигури консултанти и
обучители за провеждане на обученията
в България. Тя осигури методическа
помощ при развитието на метода на
“организиране” в България и ще лобира в
министерството на образованието за
узаконяване на новата длъжност –
помощник учител. Фондацията ще
осигури
обученията
на
новите
организатори в Бирмингам и ще
организира британски НПО и училища за
обмяна
на
опит
с
българските
организации.
Национална конференция. – Целта на
конференцията е : Да създадем
възможности за широк обществен диалог
за ролята на помощник учителите от
етническите общности в образованието
на децата .

Издаден и разпространен бюлетин в общ тираж 6000 бр. Отпечатан каталог в
тираж 500 броя с успешни практики и организации, работещи в сферата на
обучението на децата от малцинствата и описание на успехите и трудностите от
подхода на проекта. Отпечатани за проекта и неговите успехи 6 материала в
пресата, 4 радиопредавания, 6 предавания по регионалните телевизии и 2
репортажа по БНТ.

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Под дъгата”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.03.2002 – 01.09.2002

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Целеви райони:
Донор:

Общ бюджет:
Времетраене:

Община Лъки, Община Асеновград
Програма “Младеж”

25 младежки лидери от Асеновград и Лъки, повече от 1200 ученици от СОУ “Цар Иван
Асен” и СОУ “Христо Ботев”
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Този проект създаваме за да повишим обществената
ангажираност и активност на младите хора в малките
планински и пред планински градове на страната. За целта
предвиждаме: Сформиране на избирателни комисии, с
помощта на инициативните младежки групи, подготовка
на предизборната кампания за кмет и общински съветници
в двете училища; Всеки ученик има право да изрази своя
вот. Ще бъдат избрани кмет и 11 общински съветници във
всяко от училищата. Тридневен семинар " Младежко
самоуправление " ще бъде проведен с избраните кметове и
общински съветници. Това ще са преките участници в
проекта, които ще изработят правилник за дейността на
своя общински съвет, структура на общинския съвет,
комисии и график на сесиите. Ще се проведат 6 сесии,
материалите от които, както и решенията ще се обменят
между двата града. Целта е да се изработи реална картина
на социалноикономическото състояние на градовете и
перспективите за развитие. Младежките кметове,
съвместно с 5 представителя от различните комисии ще
предоставят изработените материали на реалната местна
управа. С това действие младите хора ще запознаят кмета и
общинските съветници с проблемите, които ги вълнуват,
както и решенията, които предлагат. За да придобият попълна представа за работата на местните съвети, младите
хора ще проведат 8 дневна практика.

- Публикувани

4318 EURO
6 месеца

-

•
•
•
•
•
•
•
•

Провеждане на предизборна кампания за
кмет и общински съветници в двете училища.
Провеждане на избори.
Семинар " Младежко самоуправление ".
Провеждане на 12 общински сесии.
Изготвяне на предложения и представяне
пред действителните общински съвети.
Провеждане на практика в общините.
Откриване на фотоизложба и представяне
пред училищата.
Издаване и разпространение на младежки
бюлетин.

3 броя бюлетини в тираж от 300 броя за всяко училище.

материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Пътешествие в страната на доброто”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

2
01.10.2000 – 30.09.2002 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив, Виница – Македония, Букурещ – Румъния, Тирана - Албания

-

Партньори:

Association for Democratic Initiatives – Македония, Social Cultural Yuth Association
CRYSTAL – Албания и MASTER Forum Association - Румъния.

-

Целеви групи:

72 участника от четирите страни

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

62 372 щ.д.
2 години

Фонд 2000 на Институт Отворено общество – Ню Йорк

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Този проект е резултат от парньорството и съвместните
усилия на Център “Образование за демокрация”,
абланската, македонската и румънската страна през
последнате две година за развитието на диалога и
сътрудничеството между младите хора на Балканския
полуостров. Целта на проекта е да се помогне на
младежи между 16-18 години да изградят визия за
региона, в който живеят заедно. Да подтикне младежи,
принадлежащи към различни култури да разговарят,
действат и се променят. За да постигнат тези цели
партньорите планират взаимни обмени между
младежите в четирите страни с тренинг Изграждане на
екип, Междукултурно общуване и решаване на
конфликти, Права на човека и застъпничество при
нощуване в семействата на децата домакини и
непосредствено запознаване с живота на хората в
отделните страни.
Летен лагер за съвместно изграждане на визия на
региона и активизиране на собствената роля за нейното
постигане. Разгръщане на програма за електронни
комуникации – конферентни връзки и дискусии,
издаването на
съвместни електронни бюлетини и
съвместна уеб страница. Програма за въвличане на
младежката общественост по страни и разширяване на
диалога чрез публични дискусии, срещи с журналисти,
съвместно организиране и провеждане на Балканска
младежка конференция. Оценка и подготовка на книга за
възможностите на междукултурния диалог и визията за
региона създадена от младежите.

•
•

- Публикувани
материали:

•

•
•
•

Програма за обучение и международен обмен
Първият обмен ще се осъществи в
Македония а тренингът, който ще се проведе
там е “Междукултурно общуване и решаване
на конфликти”
Вторият обмен ще бъде в Албания и ще бъде
съпроводен с обучение в “Правата на човека
и
застъпничество”;
Програма
за
затвърждаване на мирния диалог и
съвместно изграждане на визия на
Югоизточна Европа :
Летен лагер – Целта на лагера е да се
създаде визия на младите хора за бъдещето
на региона.
Международна младежка конференция
Програма за въвличане на младежката
общественост по страни и разширяване на
диалога.

Издадени 8 бюлетина в тираж Х 1000 броя за всяка една от 4-те страни; издадена
книга на английски език с формат 16 на 22 см, обем 120 страници и тираж 1000
броя; изписана Визия, цели и стратегии за развитието на региона. Изработена
младежка уеб страница.

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Ученически клуб за междукултурно сътрудничество”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

71118
01.09.2001 – 30.08.2002 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

24 младежи от ромски, български и турски етнос от Пловдив

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

5 205 щ.д.
12 месеца

Канадски фонд за местни инициативи – Посолство на Канада в Букурещ

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът е резултат на нашето партньорство и
съвместни усилия през последните пет години за
развитие на междукултурното разбирателство и
съвместното решаване на проблеми сред различните
общности в града Пловдив.
В този проект ние предлагаме един широк подход към
утвърждаването на образователни програми и модели за
междукултурно сътрудничество, което ще подпомогне
опознаването и съвместната работа на младите хора от
различните етнически групи, както в Пловдив, така и
важни за цялата ни страна. Ние предлагаме модел на
партньорство, основан на нашия житейски опит, знания
и преживявания в сферата на междукултурното
сътрудничество.
Проектът предвижда дейности и учене чрез практика и
преживяване, които гарантират по-ефективното
преодоляване на отрицателни нагласи и стереотипи във
включените в него участници.

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•
•
•
•
•
•

Обучение: “Работа в екип” и “Междукултурно
сътрудничество”
Сформиране на младежки клуб “Супер нова”
Съвместно празнуване на различните етно и
религиозни празници.
Благотворителност.
Участие в подобряване на материалната база
в НУ “Кирил Нектариев” от участниците.

-

Име на проекта:

Международна университетска конференция “Равен шанс за образование и социална интеграция”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

Вътрешен проект
01.03.2003 – 20.04.2003

Целеви райони:
Донор:

Европа – проведена в Пловдив

-

Партньори:

-

-

Целеви групи:

Деца със специални образователни потребности, деца жертва на насилие

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

12 000 лева
2 месеца

Национален съвет по етнически и демографски въпроси и такса участие
ПУ “Паисий Хилендарски”, Община Пловдив, Национален съвет по етнически и демографски въпроси,
Държавна агенция за закрила на детето, Национална Асоциация Дебати

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът бе реализиран в рамките на Европейската година на хора с увреждания.
Цели на Конференцията:
Да се създадат възможности за широк обществен диалог по проблемите на децата
със специални образователни потребности, деца от различен етнически произход и
деца, жертва на насилие.
Да се създадат възможности за взаимно опознаване на представителите на
академичната общност, организациите и хора , работещи с деца в неравностойно
положение, правителството, частния сектор и международните донорски
организации.
Да се представят научните постижения на университетските преподаватели.
Да се споделят проблемите и възможностите на представителите на академичната
общност и НПО с представители на местната и централна власт и донорите.
Да се повиши взаимодействието и възможностите за сътрудничество между
организациите на местно ниво, местните и национални организации, партньорството
между всички сектори.
Да се разпространи информация за международното развитие и опит в работата с
деца в неравностойно положение.
Да се споделят успешните практики, резултати и по-нататъшното им развитие.

•
•
•
•

- Публикувани
материали:

Провеждане на двудневни кръгли маси.
Провеждане на пресконференция.
Пленарни сесии и работа по секции.
Заключителна пленарна сесия.

Публикувани бяха 4 книги, продукт на участниците в конференцията: Кръгли маси и работни
семинари, Деца с различен етнически произход, Деца жертви на насилие, Деца със специални
образователни потребности.

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

“Ние, Хората”

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

-

Партньори:
Целеви групи:

Регистрирани в Пловдив 300 НСО и общо 360 НСО в Пловдивски регион

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Целеви райони:
Донор:

Общ бюджет:
Времетраене:

26739 лева
1 година

Община Пловдив
Към Институт за устойчиви общности на фондация “ Помощ за благотворителността в България ”

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Този проект е създаден с цел да повиши откритостта, разбирането и доверието на
гражданите в Пловдив към нестопанския сектор.
Нестопанския сектор бързо се разраства, но много от организациите са силно
зависими от външно финансиране и липса на реално действаща членска маса,
която да привлича обществеността и я включва в изпълнението на своите мисии.
Този проект предлага един алтернативен подход, който засилва доверието и
общественото участие, изгражда капацитета, и подпомага развитието на
структурите на гражданското общество и общността.
В проекта ние прилагаме подхода към сферата на чистотата на Пловдив, която е
предварително идентифицирана, като болезнена и обединяваща интересите на
гражданите, институциите, бизнеса, медиите и НСО в нашия град. Изграждаме
взаимоотношения между лидерите на общността на Пловдив, съвместно планираме
и провеждаме две кампании с широкото участие на общността на града. В
продължение на два месеца бяха извършени дейности свързани с подобряване
градската екология на територията на целия град,в които взеха участие повече от
800 човека.

•

- Публикувани
материали:

-

•

•
•

проведен 4-дневен тренинг “Гражданското
участие – един нов модел” на 28 човека от
различни организации.
обучение “Водене на преговори” с 40 участника
от Пловдив
провеждане на общоградска
чистотата на нашия град".

"За

Официално обявяване на резултатите от
кампанията за почистването на града и
обявяване на номинациите за най-активна
организация, гражданин, журналист, доброволец,
дарител, местен политик. Участници - 140
представителя на местни институции –
държавни и общински, НПО, медии, бизнеси и
граждани.

Изработване и поддържане на Интернет страница - www.plovdiv.ngoedu.org
хартиен носител "Регистър на НСО" в тираж 1000 бр., 60 страници А4
Общ брой на публикации в местната и централна преса – 15

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

кампания

-

Име на проекта:

“Пловдив – Моделен град на гражданското образование”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.06.1996 – 30.05.1997 г.

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Целеви райони:
Донор:

Общ бюджет:
Времетраене:

22 450 лева
12 месеца

Община Пловдив
Фондация “развитие на гражданско общество”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът фиксира вниманието си върху обучението на младите хора, техните
права и отговорности в обществото. Възможността те да дискутират обществените
проблеми развива умения за устояване на демократични и цивилизовани методи за
решаване на конфликтите.
Разяснителната кампания за същността на гражданското образование осигурява
прозрачност на целите на проекта. Обучението на учители и представители на НПО
в правата и отговорностите подпомагат формирането на национално съзнание.
Изграждането на младежки консултативен център и дискусионен клуб заявява
присъствието и ангажираността на младите хора в региона.

•

-

•

Обучение за педагогически кадри в областта на
гражданското общество
Библиотечен фонд с литература визираща
проблемите на обществото.

Изготвен учебник по “Гражданско образование”- 1000бр.

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

Национална конференция “Общността и децата в неравностойно положение”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.03.2000-01.07.2000

Целеви райони:
Донор:

България – проведена в Пловдив

-

Партньори:

-

-

Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

Световна банка
Пловдивски обществен фонд “Развитие”
Община Пловдив
Международен панаир Пловдив
НПО, държавни и общински структури , бизнес и медии работещи с деца в неравностойно
положение
Социална защита и развитие

Описание на проекта:
•
•
•
•
•

4 800 щ.д.
4 месеца

Вид предоставяни услуги:

Идентифициране и изработване на каталог с успешни практики за
приложение на мерки за подпомагане на деца в неравностойно
положение
Активизиране на местните власти и институции и НПО към проблемите
на децата в неравностойно положение
Организиране и провеждане на регионална конференция за
сензитивизиране на стейкхолдерите към проблемите на децата в
неравностойно положение
Изграждане на мрежа за сътрудничество между отделните институции
имащи отношение към проблема
Постигане на съгласие за подобряване на живота на децата от целевата
група и изработване на съвместен план за действие

•
•
•
•

Възможност за ползване на световни практики
Предоставяне на информация за ресурсни уебстраници
Създадени възможности за взаимодействия и
съвместни дейности между институциите
Изградена мрежа между социалните организации
и институции за съвместни действия за
преодоляване на социалната изолация и
включване на децата в неравностойно
положение

Издаден сборник с ресурсни организации и практики за социално подпомагане от световния опит

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Обществен съвет в образованието”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

IA-S_BU800_98-125
01.03.1998 – 28.02.1999 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

Ученици, родители и педагогически персонал

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

10 575 щ.д.
12 месеца

Демократична комисия към посолството на САЩ - София

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Öåëè íà ïðîåêòà:

•

Предоставяне
в
äúëãîñðî÷åí
ïëàí
на
възможности
çà
âúçäåéñòâèå
âúðõó
îáùåñòâåíàòà ïîëèòèêà.

•

Предоставяне на възможност за увеличаване
на áðîÿ íà õîðàòà, çàèíòåðåñîâàíè è àíãàæèðàíè
êúì ðåøàâàíåòî íà òîëêîâà çíà÷èìè ïðîáëåìè,
êàêâèòî ñà ïðîáëåìèòå íà îáðàçîâàíèåòî.

•

Подпомагане на ïðåäñòàâèòåëè íà ó÷èëèùíè
íàñòîÿòåëñòâà,
ðîäèòåëè,
èíñòèòóöèè,
íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè - îáùíîñò, ãîòîâà
äà ðàáîòè â áúäåùå çà íàïðåäúêà íà áúëãàðñêîòî
îáðàçîâàíèå è îòâàðÿíåòî ìó êúì íîâè èäåè è
ïðàêòèêè.

•

Предоставяне на услуги , êîíòàêòè è âðúçêè ñ
îïðåäåëåíè èíñòèòóöèè, при ðåøàâàíå íà ñëîæíè
êàçóñè îò îáëàñòòà íà îáðàçîâàíèåòî.

•

Предоставяне на бюлетин çà èçðàçÿâàíå íà
ìíåíèÿ ïî îáùåñòâåíî çíà÷èìè îáðàçîâàòåëíè ïðîáëåìè.

1. Èçãðàæäàíå íà îáùåñòâåí îðãàí ïî ïðîáëåìèòå íà îáðàçîâàíèåòî íà ìåñòíî íèâî.
2. Ïðåäèçâèêâàíå íà èñòèíñêè îáùåñòâåí äèàëîã âúâ âðúçêà ñ äåìîêðàòèçèðàíåòî
íà îáðàçîâàíèåòî.
3. Ôîðìèðàíå íà ïðàêòè÷åñêè óìåíèÿ ó ïðåäñòàâèòåëèòå íà èíñòèòóöèèòå,
îðãàíèçàöèèòå è ãðàæäàíèòå çà ó÷àñòèå â äèàëîãà ïðè ðåøàâàíå íà ïðîáëåìè.
4. Îñèãóðÿâàíå íà âúçìîæíîñòè çà ó÷àñòèå íà ãðàæäàíèòå è íåïðàâèòåëñòâåíèòå
îðãàíèçàöèè â Ïëîâäèâ â äèàëîãà ïî îáðàçîâàòåëíàòà ðåôîðìà.
5.Óâåëè÷àâàíå íà êîíòàêòèòå ñ îðãàíèçàöèè â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà çà îáìåí íà
èíôîðìàöèÿ ïî ïðîáëåìè íà îáðàçîâàòåëíàòà ðåôîðìà
Сúçäàâàíå íà åäèí ðåàëíî äåéñòâàù îáùåñòâåí îðãàí â îáðàçîâàíèåòî ùå áúäàò
íàñî÷åíè êúì îáó÷åíèå íà ó÷àñòíèöèòå â ñúâåòà ñ öåë äîáèâàíå íà ïðàêòè÷åñêè
óìåíèÿ çà ãðàæäàíñêî ó÷àñòèå ïðè ðåøàâàíåòî íà îáðàçîâàòåëíè ïðîáëåìè. Ùå
îðãàíèçèðàìå îáó÷åíèå â äâà ìîäóëà: 1. Âîäåíå íà ðàáîòíè ñðåùè. Ðåøàâàíå íà
ïðîáëåìè. 2. Ñòðàòåãè÷åñêî ïëàíèðàíå.
Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà è îáîáùàâàíå íà îïèòà íà Îáùåñòâåíèÿ ñúâåò ïîä ôîðìàòà íà
êíèæêà, êàêòî è èçïðàùàíå íà èíôîðìàöèÿ äî Ñúâåòà íà Åâðîïà, ÎÎÍ, òúðñåíå íà
÷óæäåñòðàíåí îïèò è ñïîäåëÿíå íà ñîáñòâåí îïèò â îáëàñòòà íà îáðàçîâàíèåòî

Издадена книжка с решенията и предложенията на общественият съвет по образование

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Уча и зная”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

468
01.12.2002 – 31.08.2003 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

Фондация “ Отворено общество “
НУ “ Кирил Нектариев “ и ОУ “ Панайот Волов “
86 деца от четвърти клас от малцинствен произход от кв.Столипиново и кв.Тодор Каблешков на
гр.Пловдив
Социална защита и развитие

Описание на проекта:
Приблизителният брой на жителите в квартал “Столипиново”и квартал
“Тодор Каблешков”/Шекер махала/ на гр.Пловдив , населен предимно с
роми, турци и много малка част българи, варира между 35 000 и 40 000
жители. На точността на този цифров интервал влияят големите
миграционни процеси, основно на българското население към други
райони на града и на малцинствени групи към кварталите. В района се
намират и НУ ”Кирил Нектариев” и ОУ ”Панайот Волов”, в които
преобладават ученици от ромския етнос и такива които се самоопределят
като турци. Проблемите, свързани с образованието на тези групи деца, са
многостранни и от различен характер. Проведените предварителни
разговори с ръководствата на училищата и наши изследвания показват, че
основните пропуски в знанията на учениците са по български език и
математика.
Основната цел на проекта е да се предостави реална обучителна
възможност на децата от малцинствен произход от четвърти клас, за
овладяване на основни знания и умения за продължаване на обучението
им в по-горна образователна
степен.
•
Формиране на група от 86 ученика от четвъртите класове от двете
училища / НУ ”К. Нектариев” и ОУ “П. Волов” / в кв. Столипиново и
кв.Шекер махала/ с преобладаващи ученици роми и ученици
самоопределящи се като турци.
•
Идентифициране на групата участници
•
Организиране на работни срещи
•
Провеждане на открити занимания
•
Обезпечаване на процеса на работа
•
Развитие на индивидуалните способности на децата от целевите групи
•
Извънкласна форма на работа
•
Работа по професионалното ориентиране
•
Организиране и провеждане на допълнителна лятна работа
•
Провеждане на екскурзии
•
Седмица на “Младите таланти “
•
Квалификация на учителите
•
Изготвяне на окончателен отчет за проекта.

- Публикувани

Вид предоставяни услуги:
•
•
•
•
•
•
•

Име на проекта:

Информационна осигуреност на родителите за
развитието на техните деца и възможността
им за продължаване на образованието им.
Повишаване на уменията на преподавателите и
родителите за общуване в междукултурна среда
Разширяване на познанията на учениците от
малцинствен произход относно природни и
исторически обекти
Предоставяне на учебни програми съобразени с
възможностите на учениците
Предоставяне на възможност за изява на
талантливите деца по време на седмицата на “
Младите таланти “
Предоставяне на възможност за групова и
индивидуална работа на деца от малцинствен
произход
Предоставяне на помагало “ Уча и зная “ на
преподаватели
работещи
с
деца
от
малцинствен произход.

Издадено помагало “ Уча и зная “ за работа с деца от малцинствен произход
Публикувана статия на тема “ Причини за дистанциране от училище на деца от малцинствен произход “

материали:

-

3 200 лв
8 месеца

“Демокрацията в училище – отговорност на всички”

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

IA-S_BU800_00-017
01.03.2000 – 28.02.2001 г.

Общ бюджет:
Времетраене:

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив, Община Лъки и Община Асеновград

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

8 687 щ.д.
12 месеца

Демократична комисия към посолството на САЩ - София
Проектът е насочен към училищната администрация, учители, родители и ученици от 4 – училища от
Пловдив и региона.
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Основната цел на проекта е създаването на механизъм за пряко участие в
управлението на 4 училища - две от гр. Пловдив, едно в гр. Лъки и едно в
Асеновград.
Проектът е насочен към създаване на умения и модел за демократично управление
на промените в училище.Основният стремеж на проекта е насочен към
преодоляване на съществуващата практика в българското училище, важните
решения по развитието на училището и на децата да се определят от
Министерството на образованието и да се поверяват само и единствено на
директора.
Философията на проекта се основава на идеята за значимостта на образователните
промени на ниво училище, както и на нуждата от изграждане на промените в самото
училище, на идеята за привличане на активните членове на училищната общностучители, ученици, родители, които имат интерес да формират политиките на
училището.
Основен обединяващ център на дейностите по време на проекта е съвместната
работа на родителите, учениците и учителите по изработването на двата основни
за всяко училище документа – Годишен план на училището и Правилника за
вътрешния ред. Съвместната работа по тези два документа осигурява
практическата възможност да се влияе от страна на трите общности върху
образователните промени в съответното училище.
В проекта са предвидени и описание на добрите практики по отношение
сътрудничеството на ниво училищна общност.

•

- Публикувани

-

материали:

-

•

Провеждане на два обучителни семинара ”
Стратегическо планиране “ и “ Партньорство и
работа в екип”, които от една страна създават
нови умения в участниците, а от друга им
представят нови модели за работа.
Преведени от чужди езици актуални материали,
описващи практики за демократично управление
на училищата в чужбина, които ще се
разпространят чрез бюлетина в Интернет

издадени 5 броя бюлетини за популяризиране на добрите практики от проекта и описание на
опита на участниците
Разпространени електронни варианти на петте броя бюлетини в Интернет
издадена брошура за проекта
публикувани 7 статии за проекта

-

Име на проекта:

“Декада за правата на детето”

-

Номер на проекта:

134

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Общ бюджет:

4 644 лева

-

Период за изпълнение:

01.08.1999 – 31.12.1999 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

-

Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Времетраене:

5 месеца

Комитет за младежта, физическото възпитание и спорта
Програма "Младежки и детски дейности"
Обединени Младежки Съвети, Обществен съвет в образованието в Пловдив, Студентски клуб Дебати,
Градски клуб Дебати, Асоциация разбирателство, Община Пловдив и Регионален инспекторат по
образованието Пловдив
Проектът е насочен към млади хора - ученици горен училищен курс и студенти, но във информационната
кампания ще се включи и общността на Пловдив. Основно ядро от 30 млади хора, 45 лидера на
ученическите съвети в училищата в града и 25 участника в ученически клубове "Дебати" ще участват в
обученията, планирането и реализирането на дейностите. 15 млади хора ще получат специализирано
модулно обучение за правата на човека и ще имат възможност да практикуват, като мултиплицират
активностите, подпомагайки учителя при 300 деца от начален училищен курс.120 млади лидери от всички
Пловдивски училища ще вземат участие в ІХ-тата Регионална среща на млади хора от Пловдив на тема
"Правата на човека". 20 студенти ще се подготвят и проведат симулативен съдебен процес на
Международният съд в Хага.
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Целите са: Да се повиши познанието на ученици и студенти в Пловдив за правата
на човека; Да се изградят умения у младите хора за отстояване на собствените си
права без да нарушават правата на другия; Да се създадат възможности за
разпространение на информация и опит между младежките организации в Пловдив
и между сродни организации у нас и в чужбина; Да се създадат условия
проблемите, идеите и предложенията на младите да бъдат обхват на диалог с
представителите на местните власти и условия за промяна на местната политика в
тази насока.
Проектът ще се реализира в Пловдив, но в него ще вземат участие и млади хора от
Асеновград, Перущица, Първомай, Стамболийки и от селата в общините Марица и
Родопи.
Проектът е насочен към млади хора - ученици горен училищен курс и студенти, но
във информационната кампания ще се включи и общността на Пловдив.

•

-

Лятна школа по гражданско образование - с цел да
повиши познанията на основния екип по проекта в
сферата на гражданското образование - правата
на младия човек в училище, в семейството, в
малката общност.
•
Модулно обучение за екипа - Общуване и работа в
екип, Основи в преподаването на правата на
човека, Управление на малка група.
Изработване на диплянка за възможностите, които
предоставя модулното обучение за преподаване на
човешките права разпространението и сред
студентите
•
Откриване на рубрика "Моите права " в бюлетина
ни " Образование за демокрация" с цел създаване
на възможност за публично повдигане на
определени проблеми и популяризиране на
правата на човека сред учителството.
•
Декада за правата на човека
организиране на изложба
с
рисунки за "Правата на човека"
Провеждане
на
симулативен
съдебен
процес
на
Международният съд в Хага.
Презентация на филм с дискусия
Провеждане на публичен дебат
Провеждане на ІХ- та Регионална
среща на младите хора от Пловдив
Информационно публична акция

Афиш за декадата - 200бр.
Информационни листовки за правата на човека - 2000бр.
4 бр. Бюлетин в тираж по 500бр.
8 материали излезли в медиите, 4 радиопредавания, 2 предавания по кабелна телевизия

-

Публикувани
материали:

-

Име на проекта:

“Партньори за демократична промяна”

-

Номер на проекта:

116-01-РА-99

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Общ бюджет:

11 170 щ.д.

-

Период за изпълнение:

01.04.1996 – 28.06.1997

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Времетраене:

14 месеца

Институт за устойчиви общности – Програма Демократична мрежа чрез ААМР
Проектът е насочен към млади хора - ученици от горен училищен курс, студенти, работещи и безработни
младежи - 60 човека
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Основни цели на проекта са изграждане на мрежа от младежки структури за
активно участие в обществения живот и създаване на условия, така че проблемите,
идеите и предложенията на младите хора да бъдат обект на диалог с
представителите на местната власт. Ще се подготвят младите хора за активно
присъствие в общественият живот - като получат знания за правата и
отговорностите на гражданите, уменията за гражданско поведение, начини на
действено гражданско участие и умения за демократично вземане на решения.
Участие при разрешаване на местни проблеми свързани с тях самите.
Основния проблем към който е насочен проектът е как младите да станат активни
партньори за демократична промяна.
Ще се създаде и възможност за обмен на информация и опит със младежки
организации и структури в страната и чужбина.
Създаване на условия за диалог с местните власти.

•
•

-

- Публикувани
материали:

•
•
•
•
•

Обучение в умения за планиране
Постоянни срещи с районните съветници, с
комисията по образованието за дискутиране на
текущи проблеми и получаване на необходимата
информация
Обучения в умения за водене на публичен диалог
Установяване на контакти с младежки
организации у нас и чужбина
Включване на най активните членове в курс по
английски език
Включване на студенти по "Кинорежисура" за
изработване на видеофилм
Регистриране на нова младежка НПО

Емблеми и значки
20 минутен видеофилм
брошури
12 печатни материали
3 комюникета до Съвета на Европа, Анасеж-Франция и Крал Бодуин-Белгия

-

Име на проекта:

“Издаване на младежки вестник – Буревестник”

-

Номер на проекта:

28

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Общ бюджет:

1 300 лева

-

Период за изпълнение:

15.07.1996 – 30.04.1997 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Времетраене:

10 месеца

Център “Отворено образование”
Младежки градски съвет, Младежки районни съвети, в. Пловдивски новинар, печатница "Полиграфия" АД
25 младежи - ученици от горен училищен курс, студенти, работещи и безработни младежи.
Широка аудитория читатели ще получи възможност за информация и млади хора които искат да изразят
мнения чрез изданието.
Демократично и социално развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Разширяване влиянието на Младежкия ни център, неговата роля и място сред
младите хора и цялата общественост. Повишаване на доверието на младежите към
нашата организация и към създадените от нас Младежки градски съвет и младежки
районни съвети и включването на повече млади хора в дейностите, насочени към
развитие на гражданското общество в България. Този проект ще ни помогне в
изграждането на цяла мрежа от младежки неправителствени организации в
Пловдивски регион.
Проблем за решаване от проекта: Как да информираме младите хора за
съществуващите възможности и форми за активно участие при обсъждането и
решаването на местни проблеми, за възможностите за обучение и семинари,
инициативи и дейности на неправителствените младежки организации.
Проектът е насочен към млади хора - ученици от горен училищен курс, студенти,
работещи и безработни младежи. От една страна ще бъде обучена група от 25
младежи в практическа журналистика и предпечатна подготовка, а от друга страна
една широка аудитория от млади хора ще получи възможност за информация и
свободно изразяване на мнения чрез изданието на МЦОД.

•

•

•
•

•

•

•

-

Публикувани
материали:

-

Провеждане на обучение в журналистика и
дописничество на група 25 младежи - 60 учебни
часа и практика към вестник Пловдивски новини,
и провеждане на обучение в предпечатна
подготовка и едноседмична практика в
печатница "Полиграфия" АД на 5 от тези
младежи
Съвместни срещи с Младежки градски съвет и
Районните младежки съвети за създаване на
мрежа от информационни ядра за събиране на
информация и разпространение на вестника.
Осъществяване на постоянен контакт на
редакционният съвет с младите кореспонденти
от Асеновгард, Карлово и Първомай.
Обмяна на информация с с Младежките
образователни центрове в страната граждански инициативи, нови проекти,проблеми
и успехи.
Обмяна на информация с Европейски младежки
неправителствени организации - споделяне на
опит, информация за тези организации в
вестника.
Откриване на информационна банка по раздили младежки граждански инициативи, НПО в
страната и чужбина, източници за финансиране,
подходи и прийоми за водене на публичен диалог,
за набиране на средства, младежко творчество
Издаване на 8 броя
"Младежки вестник –
Буревестник” - тираж по 1000 бр.

Рекламна листовка - 500бр.
Издаване на 8 броя "Младежки вестник – Буревестник” - тираж по 1000 бр.

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Екологична акция в Стария Пловдив”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

73
21.05.1997 – 30.07.1997 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

900 лева
2 месеца

Център “Отворено образование”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Привличана на обществеността в екологична акция за почистване на Стария град в
Пловдив. Опазване на историческите ценности от битовите отпадъци.
По този начин ще насочим вниманието на гражданите на Пловдив към
замърсяването на околната среда. Желанието ни е и да включим млади хора като
повишим синзитивността към екологичните проблеми на града
Изработка на снимков материал и оформяне на изложба в сградата на Сдружение
"Старинен Пловдив" на тема "Градът" - като по този начин ще покажем екологичното
състояние на града.

•
•
•

-

Публикувани
материали:

-

Име на проекта:

-

Оформяне на зелените площи в Стария град
Почистване от растителни отпадъци
Събиране на битови отпадъци

Покани за участие в почистването на Стария град
Значки за участниците в почистването
Награди за участие - Оскари за почистване

“Заедно сме силни”

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

69
21.05.1997 – 15.09.1997 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

30 ученика

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

1000 лева
5 месеца

Център “Отворено образование”

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът има за цел да задълбочаване на връзките между родителската общност и
училището и е своеобразно разширяване на дейностите по проекта със сходна
тематика на МЦ "Образование за демокрация". Да е обучат и млади хора - група
ученици в областта на правата на детето, така че те да бъдат основата на бъдещи
инициативи в тази област. Родителите и учениците ще проведат две
благотворителни инициативи за подпомагане на деца в затруднено социално
положение - като по този начин се повиши чувствителността на младите хора към
техните връстници в тежко социално положение и включване на родителите в
живото на училището.

•
•

-

-

Рекламна брошура

Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•

•

Обучение на 30 ученика в "Правата на детето".
Поставяне на началото на благотворителност
от деца за деца в училище - дарителска акция
Благотворителен
търг
/съвместно
с
родителите/ - на детски рисунки , картички и
др.предмети изработени от децата - посветен
на 1 юни - международен ден на детето.
Повишаване на активната гражданска позиция
на родителите по отношение на училищните
инициативи

-

Име на проекта:

“Младежки градски Съвет”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

ФАР BG – 940602 02 – LOT 001
01.01.1996 – 31.12.1996 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

24 600 лева
12 месеца

Фондация “Развитие на гражданско общество”
Проектът е насочен към младежи 14-18 годишни от средни училищен курс. Ще участват около 50 младежи.
Над 100 участници в конференция
Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Създаване на Младежки градски съвет за повишаване ролята и мястото на
младите хора при обсъждането и решаването на местни проблеми. Обучение на
младите хора в умения за ефективно функциониране на тази структура и даване
възможност на младежите да участват в управлението на града чрез предлагане на
мнения и диалог.
Повишаване степента на уважение и доверие към личността на младия човек,
неговата роля и права.
Даване гласност на мненията на младите хора по всички въпроси, които ги засягат и
възможност за участие при тяхното решаване.
Повишаване гражданската отговорност на младежта

•

•
•

•

- Публикувани
материали:

-

Брошури 5 бр. по 500 тираж
6 бр. подлистник на вестник по 4000бр.
афиш

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Семинар на тема "Принципи на функциониране
на малката група. Организац;ионни структурни
модели.Краткосрочно и дългосрочно планиране"с
цел да получат необходимите умения за
ефективно функциониране на МГС
Обучение на младежите в "Умения за
организиране и водене на работни срещи"
Срещи с представители на НУО/Национална
ученическа организация/, местните власти,
учители , директори на училища, родители,
Общински съветници и политици
Конференция
на
тема
"Развитие
на
гражданското общество чрез участието на
младите хора в местното управление"

“Вестник на младите хора”

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:
Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

Център “Отворено образование”
Млади хора, ученици от горен училищен курс, студенти, работещи и безработни младежи

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

01.12.1996 – 01.06.1997 г

Общ бюджет:
Времетраене:

3 380 лв
6 месеца

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът фиксира вниманието си върху обучението на младите хора, техните права
и отговорности в обществото. Възможността те да дискутират обществените
проблеми развива умения за устояване на демократични и цивилизовани методи за
решаване на конфликтите.
Разяснителната кампания за същността на гражданското образование осигурява
прозрачност на целите на проекта. Обучението на учители и представители на НПО
в правата и отговорностите подпомагат формирането на национално съзнание.
Изграждането на младежки консултативен център и дискусионен клуб заявява
присъствието и ангажираността на младите хора в региона.

•
•

-

Младежки вестник
Информирана общественост

Отпечатан и разпространен 8 бр. Младежки вестник

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Гражданска инициатива за възстановяване на парк “Герена”

-

Номер на проекта:

738 / 08.02.1995 г.

Общ бюджет:

-

Период за изпълнение:

06.01.2003г-06.06.2003г.

Времетраене:

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

РЕЦ София
Община Пловдив – район “Север”, “Сиринга” ООД, Училищно настоятелство “Развитие 2002”
300 граждани 12 НПО, 2 училища и 3 районни кметства включени в дейностите

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

3000 евро от РЕЦ
4000 лева от община Пловдив
6 месеца

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Мобилизиране на местното гражданство, НПО и местна власт за възстановяване на
градски парк чрез почистването му от строителни и битови отпадъци, озеленяване,
залесяване и опазване на възстановените зелени площи.
Създадена местна коалиция от инициативни граждани, 12 НПО, училища и
администрация, която възстановява 75 дка зелена площ чрез почистени и извозени
250 куб.м. строителни отпадъци, 70 куб. м. битови отпадъци, озеленени 2.5 дка
площи и засяти 58 бр. фиданки и 1000 храсти.

•
•
•

•
•

- Публикувани
материали:

-

Разработен
план
за
привличане
на
обществеността и медиите към проблема
Събрани, сортирани и извозим до сметище
250 куб. м строителни отпадъци от
замърсените 2.5 дка площ на парка
Възстановяване 2.5 дка от унищожената
зелена площ със засаждането на 20
иглолистни дървета, 38 широколистни
дървета и 1000 броя храсти.
До 30 април 2003 г ще са затревени
почистените терени от строителни отпадъци
Изградено
сътрудничество
между
гражданството, НПО и властите чрез
съвместно възстановени 75 дка градски парк
и цялостно подобрен ландшафт на изграждащ
се до парка нов квартал.

Снимков и видеоматериал преди и след действията
брошура 1000 бр.
един аудиоклип, който е излъчен по радио Пловдив
поместени в местния вестник Марица - 3 съобщения преди самата акция

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“SOS – приятели за млади хора, нуждаещи се от емоционална подкрепа”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

322
01.01.1998 – 30.12.1998 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

Млади хора, нуждаещи се от емоционална подкрепа

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Общ бюджет:
Времетраене:

3 440 лева
12 месеца

Център “Отворено образование”

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът е насочен към млади хора, които се нуждаят от емоционална подкрепа
при вземане на решения при личностни проблеми. Програмата SOS – приятели е
една от първите програми, по които работи ЦОД. За да се продължи започнатото е
необходимо да се проведе тренинг с младежи за обучение в умения за “ съветване
на връстници “ и да се формира клуб SOS- приятели. Участниците в тренинга –
2 групи x 15 човека придобиват базисни комуникативни умения и способност за
помагащо поведение, което ще подобри ефективността на общуването им с
връстници. Те формират клуб SOS – приятели.Формирането на клуба е последваща
стъпка след обучението. В клуба младите хора ще имат възможност, помагайки на
връстниците си да помагат и за собственото си личностно израстване, като прилагат
наученото по време на тренинга. Клубът ще разполага с телефон, обявен в
медиите – като телефон на доверието.за контакти на младежи нуждаещи се от
психологическа помощ.

•

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•

•

Телефон на доверието за контакти на младежи,
нуждаещи се от психологическа помощ.
обучение “ съветване на връстници “придобиване на базисни комуникативни умения и
способност за помагащо поведение на 30
младежи
Сформиране на клуб SOS- приятели

“На Европа в единия край”

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:

-

Период за изпълнение:

01.04. – 30..07.2002

-

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:

46 650 евро

Времетраене:

4 месеца

Програма “Европа”
Сдружение “Старинен Пловдив”

Демократично и социално развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът е предназначен за популяризиране пред максимално широка публика
на резултатите от проектите на НСО, осъществени с финансовата подкрепа
на Европейския съюз.
За да се осъществи това, утвърждаваме традицията, като организираме НСОпразник “На Европа в единия край ІІ” с:

Изложение на резултатите от проекти на български граждански организации,
финансирани по програми на Европейския съюз, съпроводено от викторини,
публични дебати, томбола, и много изненади,

Национален конкурс за най-добър проект “Направено в България с помощта на
Европа”;

Представяне на текущи и предстоящи Европейски програми (САПАРД, ИСПА,
АКСЕС, ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ЗА
ДЕМОКРАЦИЯ И ЧАВЕШКИ ПРАВА, КУЛТУРА, СОКРАТ, Програмите към
отделните Министерства и т.н);

Посещения на място на финансирани от Европейската комисия проекти с
особено значение за българското общество;

“На Европа в единия край ІІ” - церемония по награждаване и купон с много
музика, хумор и изненади.

•

- Публикувани
материали:

-

•
•
•
•

5 броя статии в местни печатни издания
2 броя статии в национални печатни издания
600 броя цветни плакати
2000 броя цветни брошури

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Възможност да се представят пред българското
общество и спонсорите и резултатите от
дейността на организациите
Обществена подкрепа за социално отговорната и
ефективна дейност на организациите
Възможност за обмен на идеи, опит и проекти
Нови изгодни партньорства и възможност за
мултиплициране на успешни модели
Възможност да се
набират средства
допълнително

-

Име на проекта:

“Пловдив – Моделен град на гражданското образование”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.06.1996 – 30.05.1997 г.

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Целеви райони:
Донор:

Общ бюджет:
Времетраене:

22 450 лева
12 месеца

Община Пловдив
Фондация “развитие на гражданско общество”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът фиксира вниманието си върху обучението на младите хора, техните
права и отговорности в обществото. Възможността те да дискутират обществените
проблеми развива умения за устояване на демократични и цивилизовани методи за
решаване на конфликтите.
Разяснителната кампания за същността на гражданското образование осигурява
прозрачност на целите на проекта. Обучението на учители и представители на НПО
в правата и отговорностите подпомагат формирането на национално съзнание.
Изграждането на младежки консултативен център и дискусионен клуб заявява
присъствието и ангажираността на младите хора в региона.

•

-

•

Обучение за педагогически кадри в областта на
гражданското общество
Библиотечен фонд с литература визираща
проблемите на обществото.

Изготвен учебник по “Гражданско образование”- 1000бр.

- Публикувани
материали:

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:

“Интеграция на деца болни от ДЦП”

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Общ бюджет:

3 200 лева

-

Период за изпълнение:

01.02.1996 – 01.01.1997 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:

-

Целеви групи:

-

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Времетраене:

11 месеца

Център “Отворено образование”
Инициативен комитет на семейства на деца болни от ДЦП
Районно кметство на район “Изток”
6 – 14 годишни деца засегнати от ДЦП;
Семействата на децата;
Младежи доброволци между 14 – 18 годишна възраст

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Основната цел на проекта бе да създаде условия за дългосрочно интеграция на
деца, засегнати от ДЦП в образованието и социалния живот на децата и младите
хора в община Пловдив.
По проекта първоначално се подготви група от млади доброволци за оказване на
помощ и консултиране на връстници. Сформира се група от 20 семейства с деца от
целевата група и след постигнатото съгласие за тяхното участие те се запознаха с
младите доброволци, с които започнахме изграждане на взаимодействия.
Организирахме два съвместни семинара между майките на децата, младите
доброволци. Проведени бяха празници на рождените дни на децата по тримесечия.
Оказване на помощ на семействата по техните домове. Две съвместни екскурзии
извън града и смесени съвместни състезания от младежите. Съвместна
извънградска среща на целевите групи, на която с родителите успяхме да
идентифицираме техните нужди и възможности за тяхното постигане. В резултат на
проекта постигнахме съвместно разработена програма за подпомагане нуждите на
семействата с деца засегнати от ДЦП. Изработи се визия и план за създаване на
общински Дом за деца с физически и психически затруднения. Изработи се и се
внесе проект за създаване на подобен Общински дом. Създадоха се
взаимодействия между група от млади хора и семействата на тези деца. Изгради се
местен модел за подпомагане на една силно уязвима социална група. Създаде се
нова НПО на родителите с деца болни от ДЦП. Днес едно от тези деца е
Европейски шампион по плуване за целевата група. Две от семействата повярваха
във възможностите на техните деца и тези деца могат да четат.

•
•
•
•
•
•
•

Развита сензитивност на 24 млади хора към
проблемити на своите връстници;
Повишени уменията на 24 младежа за указване на
помощ и съдействие на свои връстници, засегнати
от ДЦП
Обединени усилията на 20 семейства за справяне
с трудни ситуации;
Внасяне на радост в семействата чрез
повишаване на значимост и оказване на помощ в
домовете им;
Предоставено обучение на родителите, в
следствие на което е изработена общинска
програма за създаването на дневен дом за децата;
Изработен и внесен пред СИФ проект за
създаването на Дневен дом за децата, а не
клиника;
Организирано гражданство за защита и
подпомагане на децата, засегнати от ДЦП.

-

- Публикувани
материали:

-

Име на проекта:

“Развитие на дейността на Център Образование за демокрация”

-

Номер на проекта:

48

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Общ бюджет:

4 200 лева

-

Период за изпълнение:

22.07.1996 – 30.12.1996 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Времетраене:

Център “Отворено образование”

Демократично и социално развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Еäíîãîäèøíà ïðîãðàìà çà óòâúðæäàâàíå è ðàçâèòèå íà Ìëàäåæêè öåíòúð
“Îáðàçîâàíèå çà äåìîêðàöèÿ” - Ïëîâäèâ, êîÿòî å ðåçóëòàò îò ñèñòåìàòèçèðàíåòî íà
äâóãîäèøíèòå óñèëèÿ íà ÷ëåíîâåòå è äîáðîâîëöèòå íà îðãàíèçàöèÿòà íè è ñòåïåíòà
íà íåéíîòî ðàçâèòèå, ñúîáðàçåíà ñ ìíåíèÿòà íà ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ, ìåñòíèòå
îáðàçîâàòåëíè âëàñòè, íåïðàâèòåëñòâåíèòå îðãàíèçàöèè îò ãðàäà íè è ìëàäåæêè
îáðàçîâàòåëíè öåíòðîâå â ñòðàíàòà íè, àâòîðèòåòíè ëè÷íîñòè â Ïëîâäèâ
Îò ìåñåö äåêåìâðè íà 1996 ã.ЦОД е â ïåðèîä íà âúòðåøíî ïðåñòðóêòóðèðâàíå - îò
ñôîðìèðàíè ãðóïè ïî ïðîãðàìè è èíòåðåñè êúì èçãðàæäàíå íà êîìèñèè, íàñî÷åíè êúì
ôóíêöèîíàëíîòî ðàçâèòèå è âçàèìîäåéñòâèÿ è óïðàâëåíèå íà ÖÎÄ. Â òàçè âðúçêà са
създадени äåéñòâåíè ãðóïè ñ êîíêðåòíè, èçïúëíèìè è ñúñ ñòàðòèðàëè ïëàíîâå çà
:
- “Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà, ìåäèèòå è ðåêëàìà”;
- “Ôèíàíñîâà ïîëèòèêà è ñòðàòåãèè”;
- “Âðúçêè ñ ÍÏÎ â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà”;
- “Óïðàâëåíèå è ïîâèøàâàíå íà îðãàíèçàöèîííàòà ôóíêöèîíàëíîñò”.
Äî ìîìåíòà òåçè ãðóïè-êîìèñèè ñà ñôîðìèðàíè è çà äâå îò òÿõ èìàìå èçðàáîòåíî
ïúðâîíà÷àëíî ïëàíèðàíå íà äåéíîñòèòå èì.

- Публикувани
материали:

5 месеца

•
Ïîäïîìàãàíå è ñúäåéñòâèå çà óêðåïâàíåòî :
-íà ñòóäåíñòêèÿ êëóá çà ñîöèàëíè óìåíèÿ â
Ïëîâäèâ íà Öåíòúð “Îòâîðåíî îáðàçîâàíèå
•
Îáó÷åíèå íà ÍÏÎ è îáùåñòâåíîñòòà
•
Êîíñóëòàöèè íà ÍÏÎ
•
îñèãóðÿâàíå íà èíôîðìàöèÿ íà ãðàæäàíèòå çà
ñúùåñòâóâàùèòå ÷àñòíè ó÷åáíè çàâåäåíèÿ
â ñòðàíàòà íè
•
èíôîðìàöèÿ íà ÍÏÎ çà ôîíäîâå è îðãàíèçàöèè â
÷óæáèíà, ôèíàíñèðàùè ïðîåêòè â Öåíòðàëíà
è Èçòî÷íà Åâðîïà
•

-

ìåòîäè÷åñêî ïîñîáèå ïî “Ãðàæäàíñêî îáðàçîâàíèå” çà íà÷àëåí êóðñ

-

издаване на учебник по междукултурно образование за начален курс

-

ïðåâîä è îòïå÷àòâàíå â ìèíèìàëåí òèðàæ ïîñîáèå çà âîäåùè èíòåðàêòèâíè îáó÷åíèÿ “Åôåêòèâíèÿò
òðåíüîð”
ñòàðòèðàíå íà åëåêòðîíåí ìëàäåæêè âåñòíèê â ðåãèîíàëíà êîìïþòúðíà ìðåæà

-

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Международен летен лагер с обучение по английски език”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

15
10.07.1996 – 30.09.1996 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

2 563 щ.д.
3 месеца

Фондация “мостове на образованието” - САЩ
Център” Отворено образование “ - София

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Провеждане на летен лагер в с. Баня – Карловско с преподаватели по английски
език . На лагера вземат участие около 90младежи от България и 10 участника от
Полша.
Настоящият проект предлага постигане на по-добра организация при подготовката и
провеждането на лагера и осмисляне на свободното време на лагерниците така, че
едновременно с ученето по английски език да се провеждат занимания в
свободното им време, младежите да почувстват ваканцията и да им бъде приятно.
По време на лагера са предвидени още:
- организирани екскурзии през почивните дни
- провеждане на спортни състезания по тенис на маса, плуване
футбол,волейбол, баскетбол и между отделните групи на лагера за купата на
Център “ Отворено образование “

•

-

издаване на вестник по време на лагера

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•
•
•

обучение по английски език на 90 деца от
България и Полша
междукултурен обмен
спортни дейности

“Вестник на младите хора”

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

-

Партньори:
Целеви групи:

Млади хора, ученици от горен училищен курс, студенти, работещи и безработни младежи

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Целеви райони:
Донор:

01.12.1996 – 01.06.1997 г

Общ бюджет:
Времетраене:

3 380 лв
6 месеца

Община Пловдив
Център “Отворено образование”

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът фиксира вниманието си върху обучението на младите хора, техните права
и отговорности в обществото. Възможността те да дискутират обществените
проблеми развива умения за устояване на демократични и цивилизовани методи за
решаване на конфликтите.
Разяснителната кампания за същността на гражданското образование осигурява
прозрачност на целите на проекта. Обучението на учители и представители на НПО
в правата и отговорностите подпомагат формирането на национално съзнание.
Изграждането на младежки консултативен център и дискусионен клуб заявява
присъствието и ангажираността на младите хора в региона.

•
•

-

Младежки вестник
Информирана общественост

Отпечатан и разпространен 8 бр. Младежки вестник

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Заедно сме силни”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

69
21.05.1997 – 15.09.1997 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

1000 лева
5 месеца

Център “Отворено образование”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът има за цел задълбочаване на връзките между родителската общност и
училището. Обучават се група от 30 ученика в областта на правата на детето, така
че те да бъдат в основата на бъдещите инициативи в тази област. Родителите и
учениците ще проведат две благотворителни инициативи за подготовка на деца в
затруднено социално положение. Това дава възможност да се повиши познанието
на учениците за техните права, повишаване чувствителността им към техните
връстници в тежко социално положение, включване на родителите в живота на
училището. Поставя се начало за провеждане на благотворителност от деца за
деца. Повишава се активната гражданска позиция на родителите по отношение на
училищните инициативи.

•
•
•
•

- Публикувани

-

Изготвена и разпространена брошура
Изготвен албум за фотоматериали

материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Обучение “Права на човека”
Дарителска акция
Благотворителен търг

-

Име на проекта:

“Пловдив – Моделен град на гражданското образование”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.06.1996 – 30.05.1997 г.

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Целеви райони:
Донор:

Общ бюджет:
Времетраене:

22 450 лева
12 месеца

Община Пловдив
Фондация “развитие на гражданско общество”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът фиксира вниманието си върху обучението на младите хора, техните
права и отговорности в обществото. Възможността те да дискутират обществените
проблеми развива умения за устояване на демократични и цивилизовани методи за
решаване на конфликтите.
Разяснителната кампания за същността на гражданското образование осигурява
прозрачност на целите на проекта. Обучението на учители и представители на НПО
в правата и отговорностите подпомагат формирането на национално съзнание.
Изграждането на младежки консултативен център и дискусионен клуб заявява
присъствието и ангажираността на младите хора в региона.

•

-

•

Обучение за педагогически кадри в областта на
гражданското общество
Библиотечен фонд с литература визираща
проблемите на обществото.

Изготвен учебник по “Гражданско образование”- 1000бр.

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

“Развитие на системи за мирно решаване на конфликти в образованието”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

1688
03.11.1995 – 30.03.1996 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив, Смолян, Асеновград

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

5 400 лева
5 месеца

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът дава възможност на учители, ученици и
родители да придобият умения за решаване на
конфликтни ситуации, да водят преговори и
посредничество при конфликти. Полага се основа на
системна работа за търсене на подходящи структури за
мирно водене и решаване на спорове в училищата и за
борба с младежката престъпност. Проектът обхваща три
града – Пловдив, Смолян, Асеновград- където се
наблюдава: културно многообразие; наличие на
конфликтни ситуации в миналото и сега; готовност на
общинските власти за сътрудничество при реализиране на
идеите. Тренинг обучения развиват система за решаване
на конфликти в училищата. В минимум по три училища в
град се създават комисии за мирно решаване на
конфликти на основата на обучени хора.

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•
•

Предоставено обучение на учители, ученици и
родители.
Въвежване на системи за мирно водене и
решаване на конфликти

-

Име на проекта:

“Обучение на педагогическия персонал в Дом Рада Киркович”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

10.02.1996 – 01.06.1996 г.

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Целеви райони:
Донор:

Общ бюджет:
Времетраене:

2 100
4 месеца

Община Пловдив
Община Пловдив

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът цели повишаване на сензитивността на педагозите от Дом “Рада
Киркович” към проблемите на лишените от родителски грижи деца. Използват се
активни методи за работа в малки групи, ролеви игри и дискусии. Провеждат се
обучение за комуникативни умения, доверие и откритост, за поведение в трудни
ситуации; начини за оказване на подкрепа; акцентира се върху силните страни на
личността. Повишаване на взаимното опознаване и доверието между участниците
дава възможност за изграждане на екип. Придобитите знания и умения подобрява
общуването с децата. Интерактивните методи на обучението на децата лишени от
родителски грижи за водене на спорове повишават нивото на комуникация и
ефективността на образователния процес

•

-

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

•
•

Предложено обучение за комуникативни умения,
доверие и откритост.
Обучение за решаване на конфликтни ситуации
Обучение –Умение за водене на спорове

-

Име на проекта:

“Повишаване здравното образование на етническите групи в община Пловдив”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

161
13.11.1996 – 13.11.1997 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

6 400 лева
12 месеца

Център “Отворено образование”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проекта обхваща различни райони от града, в които се наблюдава наличие
на пренебрежително отношение към своето здраве. Търсени са механизми
за улесняване на здравното образование на различни етнически групи.
Насочени са усилия за изграждане у младежите и родителите на здравна
компетентност. Проведените семинари от екипите от специалисти - хигиена
на хранене, алкохолизъм, тютюнопушене и наркомания, сексуална култура
и спин повишават гражданската компетентност на младежите и спомагат за
правилното им отношение към собственото им здраве.

Обучения – хигиена на хранене
Обучение – предпазване от алкохолизъм,
тютюнопушене и наркомания
Обучение – сексуална култура
Изградени младежки групи по проблемите на
здравното образование.

- Публикувани

-

Издадени 1000 броя брошури
Плакати 500 броя

материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

-

Име на проекта:

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Целеви райони:
Донор:

“Социално подпомагане на деца и семейства за преживяване през зимните месеци на 1996 -1997 г.
Благотворителна кампания “Не на глада”
Общ бюджет:
2 000 лева
25.10.1996 – 31.01.1997 г.
Времетраене: 2 месеца
Община Пловдив
Община Пловдив

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проекта има за цел да развие милосърдие и готовност у
младите хора за доброволна помощ, чрез организиране и •
провеждане на благотворителна акция за подпомагане на
социално слаби възрастни хора да преживеят зимните
месеци в етапа на икономическа катастрофа в страната.
Изграждане от авторитетни личности на Обществен съвет
за подготовка и реализиране на два концерта с Ваня
Костова и “Тоника СВ”. Организиране на екип за
разработване на план за действие на благотворителната
кампания. Осигуряване на списъци със социално слаби
възрастни хора.

- Публикувани
материали:

-

Изработени и разпространени покани
Изработен и разпространен афиф

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Разпределяне на помощи по адреси на
нуждаещи се.

-

Име на проекта:

“Конституцията на моята страна”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

16
23.07.1996 – 15.01.1997 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

5 200 лева
5 месеца

Клуб “Отворено общество” - Пловдив

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проекта развива знания и умения за работа с Запознаване с Конституцията
конституцията. Обогатява и развива учениците, чрез Република България
Семинар публична дискусия
запознаване с основните права и свободи провъзгласени
в Конституцията. Учениците ще се научат да разбират
ценностите на обществото и на базата на основните
права да поемат отговорности като граждани на
демократична държава. Изясняване на понятията –
гражданин, гражданство, гражданско общество ще дадат
на учениците начални знания за Конституцията.
Публична дискусия под формата на пародийна кръгла
маса със състезателен характер дава възможност на
учениците да дискутират проблемите си, като защитават
своите тези, привеждат подходящи примери в паралел с
уредените
конституционни
права,
отговорности,
процедути. Изработената на семинар “Ученическа
конституция” ще даде гладната точка на младите хора и
тяхните разбирания за конституционните права и
задължения.

- Публикувани

-

Разпространена брошура “Ученическа конституция”
Книжка “Конституцията на моята страна”

материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

на

-

Име на проекта:

“Пловдив през погледа на младите хора”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

49
22.07.1996 – 28.02.1997 г.

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

Център “Отворено образование”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът е насочен към фокусиране на отговорно •
гражданско поведение сред младите хора от училище
“Райна Княгиня”, чрез запознаване със значими събития •
от миналото и настоящето на град Пловдив. Проучвания
на архивен материал, анкети и репортажи във връзка с
проблемите на днешните млади пловдивчани. Младите
хора ще привличат вниманието на обществеността върху
проблемите на града, ще акцентират върху историята на
дарителството в Пловдив. Събраните материали ще
бъдат оформени като есета и ще се организира и
фотоизложба. Взаимодействието на училището и
младежите с обществеността на града ще привлече
вниманието върху проблемите на Пловдив през очите на
младите хора и засили гражданската активност.

- Публикувани

3 440 лева
12 месеца

-

Изготвен албум с есета
фотоизложба снимков материал

материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Предоставяне
на
“Изграждане на екип”
Списък на дарителите

обучение

-

Име на проекта:

“Биохимични изследвания на хранителни продукти”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

163
13.11.1996 г – 31.07.1997 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

Център “Отворено образование”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът има за цел формиране на умения на 15 •
ученика за работа с апаратура за микробиологичен,
биохимичен и химичен анализ на хранителни продукти.
младежите преминават обучение за работа в група, •
теоретична подготовка по методиките за изследване на
хранителни продукти. съставят списък от обекти
търгуващи или произвеждащи хранителни стоки.
Извършват изследване от произволно закупени от тях
продукти и анализират резултатите. “Гражданската
отговорност” , “Решаване на конфликги”, “Дебати”,
“Междукултурно
сътрудничество”.
Направения
сравнителен анализ на резултатите от изследванията се
публикува в информационен бюлетин. Провежда се
дебат на базата на резултатите. Работата на младите хора
в колектив формира у тях умения за отговорност,
самоанализ и самоусъвършенстване. Дейностите по
изследванията и анализите повишават тяхните познания
за действащите технологии и механизми за защита на
потребителите.

- Публикувани

1 200 лева
8 месеца

-

Протоколи от изследвания
Информационни бюлетини

материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Запознаване
с
матодите
за
изследване и анализ на ХЕИ, ДВСКи
РИОС.
Обучение за работа с апаратура

-

Име на проекта:

“VІІ-ма Регионална среща на младите хора от Пловдив”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

203
15.10.1997 – 31.12.1997 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

-

Програмен сектор:

Общ бюджет:
Времетраене:

Център “Отворено образование”

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Вид предоставяни услуги:

Проектът създава условия за обмяна на мнения и диалог
между младите хора. Дава възможност на различни •
пленери
младежите да се запознаят с програми
“Гражданската отговорност” , “Решаване на конфликги”,
“Дебати”,
“Междукултурно
сътрудничество”. •
Участниците работят по проблеми свързани с “Ролята и
мястото на младия човек в развитието на обществената
политика”. Споделят опита от дейностите на
организациите си. Работят по групи и развиват стратегии
за партньорство. Публичния дебат проведен от
младежите по избрана от тях тема и разработените два
проекта за решаване на местни образователни проблеми,
спомага за развитие на тяхната гражданска отговорност
и повишаване активността им в обществения живот.
Обединяване усилията на младежките НПО и
изработване на стратегия за сътрудничество и съвместна
дейност засилва тяхната ролята сред обществеността.
Включените журналисти от местни СМИ съдействат за
разгласата на обръщението на младежите към своите
съграждани.

- Публикувани
материали:

5 920 лв
2.5 месеца

-

Издадени и разпространени брошури
Изготвени и разпространени плакати
Извънредно издание на младежки вестник

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Обучиния
по
“Гражданската
отговорност”
,
“Решаване
на
конфликги”,
“Дебати”,
“Междукултурно сътрудничество”.
Информирана общественост

-

Име на проекта:

“Вестник на младите хора”

-

Номер на проекта:
Период за изпълнение:

01.12.1996 – 01.06.1997 г

Целеви райони:
Донор:

Община Пловдив

-

Партньори:
Целеви групи:

Център “Отворено образование”
Млади хора, ученици от горен училищен курс, студенти, работещи и безработни младежи

-

Програмен сектор:

Социална защита и развитие

Описание на проекта:

Общ бюджет:
Времетраене:

3 380 лв
6 месеца

Вид предоставяни услуги:

Проектът фиксира вниманието си върху обучението на •
младите хора, техните права и отговорности в •
обществото.
Възможността
те
да
дискутират
обществените проблеми развива умения за устояване на
демократични и цивилизовани методи за решаване на
конфликтите.
Разяснителната кампания за същността на гражданското
образование осигурява прозрачност на целите на
проекта. Обучението на учители и представители на
НПО в правата и отговорностите подпомагат
формирането на национално съзнание. Изграждането на
младежки консултативен център и дискусионен клуб
заявява присъствието и ангажираността на младите хора
в региона.

-

Младежки вестник
Информирана общественост

Отпечатан и разпространен 8 бр. Младежки вестник

- Публикувани
материали:

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Описание на различни проекти:
Име на проекта
“Провеждане на
национално състезание по
Дебати на английски език”
“Поддържане на офис на
програма Дебати”
“Клубна дейност – Дебати”
“Развитие на младежки
дискусионни клубове”
“Изграждане на клубове
Дебати”
“Междуучилищен проект
Права на човека”
“Материално подпомагане
и изграждане на Център
“Образование за
демокрация”

Описание

Бюджет (в евро)

Донор

Продължителност

1 160 лева

Фондация “Отворено
общество”

01.06.98 – 30.07.98 г
2 месеца

840 лева

Фондация “Отворено
общество”
Фондация “Отворено
общество”
Център “Отворено
образование
НАД

01.05.98 – 30.09.98 г
5 месеца
15.10.98 – 15.03.99 г
5 месеца
01.06.98 – 30.05.99 г
12 месеца
01.03.98 – 30.05.98 г
3 месеца
17.05.97 – 30.12.95 г
8 месеца
10.12.94 - 10.03.95 г
3 месеца

2 000 лева
3 448 лева
6 482 лева
400 лева
2 238 лева

Център “Образование за демокрация”: Проекти 1995 – 2005

Фондация “Отворено
общество”
Финансова къща “Икар”

