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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.020
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Ограмотяване на възрастни - 2”
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Средно
училище „Св.
Св. Кирил и
Методий”, с.
Ново село

Проектът е насочен към подкрепа за участие в различни
форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и
придобиване на компетентности от прогимназиален етап
на основното образование на уязвими групи и подкрепа
за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими
групи чрез придобиване на начален етап или на основна
степен на образование.
BG05M2OP001Специфичните цели на проекта са:
3.020-0001-C01
1.Създаване на работещ Механизъм за идентифициране и
„Образованието мотивиране на целевите групи.
фактор за
2.Включване на максимален брой идентифицирани лица
преодоляване на
от целевите групи в курсовете по ограмотяване и
бедността и
курсовете за придобиване на компетентности от
социалното
прогимназиален етап.
изключване“
3.Намаляване процента на отпадналите лица от курсовете
по ограмотавяне и курсовете за придобиване на
компетентности от прогимназиален етап.
4.Мотивиране на успешно завършилите от целевите групи
за продължаване на образованието в по-горна степен.
Проектът ще се изпълнява в партньорство със Средно
училище „Свети Свети Кирил и Методий”, гр. Видин.

26 месеца,
считано от датата
на сключване на
12.10.2021 г.
договора, но не
по-късно от
31.12.2023 г.

286 036,80

85%

област Видин

България
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110
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13.10.2021 г.
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Проектът ще осигури подкрепа на лица от уязвими групи
за социално включване чрез осигуряване на достъп до
образование и обучение за по-добра реализация на
пазара на труда. С участието в дейностите по проекта
идентифицираните 280 лица от целевата група BG05M2OP001слабограмотни лица, навършили 16 години, включително
94 Средно
3.020-0002-C01
роми, без завършени класове от началния и/или
училище
„Ограмотяването
прогимназиалния етап; неграмотни или слабо грамотни
„Димитър
– мост към
лица; лица, отпаднали от системата на образованието;
Страшимиров”,
приобщаващо
безработни лица, ще овладеят основни умения в областта
гр. София
социално
на четенето, математиката, природните науки, базови
включване“
цифрови и комуникативни умения, с цел да не попадат в
т.нар. "рискова група" на пазара на труда.
Проектът ще се изпълнява с подкрепата на асоциираните
партньори - Общинска администрация – Район Слатина и
Регионално управление на образованието – София-град.
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