ПРОЕКТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ЗА РОМСКИ СЕМЕЙСТВА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
(АВГУСТ 2008 – ЮЛИ 2009)

Изпълнението на проекта включва дейности на територията на две общини от Пловдивска
област – Перущица и Първомай. Преките бенефициенти са ромски семейства от гр.Перущица и
гр.Първомай, като дейностите, свързани с повишаване квалификацията на учителите за работа
в мултикултурна среда включат и преподаватели от други селища в двете общини с
преобладаващо ромско население.
Общата цел на проекта е повишаване капацитета на ромски семейства в селските райони на
Пловдивска област за успешната им реализация като земеделски стопани.
Специфични цели:
1.

Осигуряване на достъп до професионално образование и съвременни условия за обучение
на младежи от ромски семейства в областта на селското стопанство.

2.

Повишаване уменията на ромските семейства за прилагане на ефективни селскостопански
практики.

3.

Създаване на устойчиво местно партньорство за осигуряване на достъп до информация,
обучения и консултации на ромските семейства във връка с прилагане на нови технологии
в селското стопанство.

Проектът е насочен към подобряване на достъпа до професионално образование и обучение
на ромски семейства от селските райони на страната за по‐успешната им реализация като
земеделски стопани. Приоритетната насока на интервенция е свързана със създаване на
благоприятна мултикултурна среда и съвременни условия за обучение на ромските младежи с
прякото участие на техните родители. Така се създават условия за успешно включване на
децата и младежите в учебния процес, повишава се достъпа на ромските младежи до
професионално образование и се създават условия за успешната им реализация като
земеделски стопани.
Описание на дейностите
1. Мотивиране на родителите и младежите от ромските семейства за успешното им
включване в учебния процес.
2. Подобряване на средата и осигуряване на съвременни условия за обучение в основните
училища и професионалните гимназии по селско стопанство в гр.Перущица и гр.Първомай.
3. Подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от ромски произход чрез
опознаване на културните различия и участие в извънкласни дейности и мероприятия.
4. Повишаване квалификацията на преподавателите от учебните заведения в двете общини
за работа в мултикултурна среда.

5. Провеждане на специализирани консултации и обучения на ромските семейства и
осигуряване на достъп до средства за прилагане на ефективни селскостопански практики.
6. Реализиране на инициативи за устойчиво партньорство между общинските
администрации, учебните заведения и нестопанските организации чрез участие в
създаването и дейността на местни инициативни групи по програма „ЛИДЕР”.
Очаквани резултати:
•

100 деца от ромски семейства в общините Перущица и Първомай привлечени и обхванати
в системата на основно образование.

•

200 ученици от ромски семейства задържани и успешно завършили двете основни
училища, включени в проекта.

•

30 ученици от ромски семейства включли се в младежките и ученическите инициативи за
прилагане на ефективни селскостопански практики.

•

50 ученици от ромски семейства участвали в изънкласните форми на обучение.

•

20 родители, включили се в дейността на инициативните групи от ромски семейства.

•

20 родители участвали в подготовката и реализацията на извънкласните форми на
обучение.

•

60 представители на ромски семейства включили се в специализираните обучения за
прилагане на ефективни селскостопански практики.

•

20 ромски семейства участвали във финансовите схеми за подпомагане на тяхната
селскостопанска дейност.

•

предоставени 480 индивидуални агротехнически консултации, на участниците във
финансовите схеми.

•

40 преподаватели обсъдили проблемите и успешните практики при обучението в
мултикултурна среда.

•

30 преподаватели повишили квалификацията си за работа в мултикултурна среда

