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Проектът се осъществява от „Младежки форум 2001-Разград“, с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2001-2013,
съфинансирана от Европейски социален фонд и Република България,
по договор: BG051PO001-4.1.04-0018

Проект: „Усмивки за всички деца:
Подкрепа за децата със специални образователни
потребности в област Разград”
Обща цел: Подпомагане на образователния процес на децата и учениците в 39 училища и 15 детски градини със специални образователни потребности (СОП) от Област Разград, чрез развитие
на интегрираното и включващо обучение.
Специфични цели:
1.Да се подобри подкрепящата среда на децата и учениците със специални образователни
потребности от Област Разград;
2. Да се разработят програми за обучение и
за професионална подготовка на учители със
СОП от Област Разград
3.Да се променят обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващо обучение;
Проектът се предлага за първи път в Област Разград
ефективни дейности за активизиране на подкрепящата среда за децата и учениците със СОП.
Продължителност: 24 месеца
Дейности:

1. Програма за обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции
в детските градини и училищата за оценяване
на образователните потребности и за работа с
деца и ученици със СОП;
2. Програма за обучение на координатори на
екипи и координатори на индивидуални програми във всички детски градини и училища;
3. Разработване на Наръчник за учители и специалисти, работещи с деца и ученици със СОП
4. Разработване на помагало за обучението на деца и
ученици със СОП;
5. Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура,дидактически материали за обучението на деца и ученици със СОП;
6. Дейности за приемане на различието в детските градини и училища; повишаване на толерантността и подобряване на отношението към децата със СОП;
7. Организиране на научно-практическа конференция

за работа с деца и ученици със СОП;
8. Дейности за осигуряване на информираност
и публичност на проекта: пресконференции,
флайери, сипляна, брошура, обозначителни
табели, интернет-страница на проекта.
В седем общини над 500 деца, техните родители, 70 учители, 35 специалисти и 65 координатори ще участват в дейности за методите на работа в Област Разград - въвеждане
на методология за по-успешно интегриране
на децата със СОП в цялостния учебен процес. Ще бъдат проведени обучения, обмяна на
опит, разработване, отпечатване и въвеждане в употреба на нови дидактически материали и пособия за работа с деца със СОП;
Териториален обхват: Област Разград; общини: Разград, Кубрат, Завет, Исперих, Самуил, Лозница, Цар Калоян.
Проектът подобрява интеграцията на децата със специални образователни потребности чрез развитие на интегрираното и включващо обучение. Планирана е целенасочена работа с четири целеви групи: децата и учениците със СОП, техните родители, учители и специалисти с педагогически функции, ангажирани в техния процес на интеграция.
Резултати:
Обучени са 70 учители и специалисти с педагогически функции, придобили са умения за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със СОП;
Обучени са 65 координатора - придобили са специфични умения за координация на екипи /малки групи от специалисти и координация на индувидуални програми;
Над 500 деца със СОП са включени вразлични дейности по проекта;
Създаден е Ресурсен кабинет и Стая на усмивките в СОУ “Христо Ботев” гр.Разград;
Издадено е помагало в тираж 500броя за обучението на деца и ученици със СОП, насочено да подпомогне работатапо обучението, както и разбирането на учители, специалисти и
ръководители;
Издаден е Наръчник с тираж 1000 броя за
учители и специалисти, които работят с деца
със СОП;
Над 210 човека са участвали в създаването
на Помагало за обучението на деца и ученици със СОП;
Над 500 деца, ученици, родители и учители
са участвали в 7 информационни дни;
Над 1 000 човека са посетили пътуващата изложба;
Създадена е адекватна подкрепяща среда за децата
и учениците от Област Разград;
Разработени са програми за обучение и за допълнителна подготовка на учители и специалисти
Увеличена е толерантността към децата със СОП;
Училищата и детските градини са по-достъпни;
Променени са обществените нагласи в подкрепа
на интегрираното и включващо обучение в Област Разград.

Средно общообразователно училище „Христо Ботев“, гр.Разград

Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ гр.Разград е средищно училище, в което се обучават ученици от 1 до 12 клас, има 659 ученика в 31 паралелки от трите основни етнически групи: българи, турци и роми.
Приоритети на училището са чуждоезиковата подготовка и обучението на информационни технологии. Усилията на целия педагогически колектив са насочени към осигуряване на равен достъп до качествено образование на
всички ученици от СОУ „Христо Ботев“ - гр.Разград за утвърждаване на училището като учебно заведение, подготвящо младите хора за справяне с предизвикателствата в съвременното общество! В училищната сграда има 31
класни стаи, в които се обучават ученици от 1 до 12 клас, а целите на обучението се използват 6 кабинета (по физика, по химия, 3 компютърни кабинета и езиков кабинет), ателиета по живопис, скулптура и приложни изкуства.
Учениците разполагат с 3 физкултурни салона и 2 площадки.Училището разполага с актова зала, библиотека с
фонд 15 000 тома.
Партньорството ни със сдружение „Младежки форум 2001“ - гр.Разград по проект „УСМИВКИ ЗА
ВСИЧКИ ДЕЦА: Подкрепа за децата със СОП“ от
Област Разград ще създаде нови възможности за
по - пълноценно включване на децата със СОП в
училищната среда.Извънкласната дейност е дру-

го поле на изява на талантите на нашите ученици.
Дългогодишно е сътрудничеството на СОУ „Христо
Ботев“ гр.Разград с читалище “Напредък“. В училището са формирани клуб „Репортерите“ Еко-клуб“,
музикално студио,театрално студио, които създават
възможности за осмисляне на свободното време на
учениците по желани от тях начини.
С много приятни емоции се променят ичениците и класови празници, които правят училището ни по-желано място за децата и младите хора! Училището е започнало работа за адаптация на децата с увреждания в учебния процес. Преди 5 години по проект на Министерството на образованието и науката е изградена рампа за хората с увреждания на източния вход на градата. По същия начин е ремонтирана и адаптирана тоалетна за децата с увреждания на първия етаж.
Настоящият проект ще надгради и допълни нашите усилия в тази насока.
Устойчив резултат с голямо и трайно въздействие е създаването на Ресурсен център и Стая на усмивките в училището. Ресурсният кабинет е специално оборудвана стая за специално обучение на деца със СОП. Стаята на усмивките е обособено пространство за индивидуална работа и игротека с различни кътове.
Ръководството на училището полага грижи всеки ученик в неравностойно положение да има равен достъп до образование.
Амбицията на училищното ръководство и на педагогическия екип е училището да стане базово за обучение на
деца със СОП.
Училището ще разработва, прилага иразпространява методики и добри практики за работа с деца със СОП. В момента се обучават три деца със СОП, като нашите проучвания показват, че след две години децата ще бъдат четири пъти повече. Затова е важно да започне системна работа за обучение и преквалификация на персонала за прилагане на интегрирано обучение и създаване на подходяща подкрепяща среда.
СОУ „Христо Ботев“, гр.Разград, адрес: ул.„Дъбрава“ 2, 7200, Разград
Телефон/факс: +359 (0)84 662701; +359 (0)84 37391; +359 (0)84 41071; +359 (0)84 21627
Електронна поща: razsou@abv.bg

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение
и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности град Разград
Ресурсен център е държавно извънучилищно педагогическо учреждение, в системата на
народната просвета, което се открива на територията на област Разград. Той е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието, младежта и науката. Ресурсният
център подпомага успешното интегриране на
децата и учениците със СОП в общообразователна среда. Осъществява дейността си чрез
екип от 35 специалисти, в които са включени ресурсни учители, психолози, логопеди,
рехабилитатори на слуха и говора.
Ресурсният център осъществява дейности по провеждането на държавната политика за обучение и възпитание на деца и ученици със СОП. Работи по програма за развитието на интегрираното обучение на Регионалния инспекторат по образованието.
Функции и дейности: Ресурсният център има консултативна, образователно - възпитателна дейност, рехабилитационна и координационна функция.В областта на консултирането Ресурсният
център извършва следните дейности:

1. Запознава родителите с принципите на организацията и ги консултира при усвояване на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и
използването на специална литература.
2. Съдейства за включване и участие на родители в дискусиите по въпроси за интегрираното обучение.
3. Консултира учениците и оказва методическа помощ.
4. Оказва методическа помощ на екипите от специалисти по чл.28, ал.6 и чл.37, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, работещи синтегрираните деца и ученици със СОП.
5. Подпомага детските градини и училищата при планирането на необходимите ресурси и материалнотехническа база и при адаптирането на пространството в групата в детската градина или в класната стая в училището
за осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес на интегрираните деца и ученици.

В областта на образователно-възпитателния
и рехабилитационен процес на Ресурсния център:
1. Осъществява ранно педагогическо въздействие на деца със специални образователни потребности.
2. Участва чрез свои специалисти в състава на екипите за комплексно педагогическо оценяване
на образователните потребности на децата и учениците със СОП и при насочването им към обучение.

3. Участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на интегрираните деца и участници със специални образователни потребности, съвместно с екипите от специалисти по чл.28, ал.6 и чл.37, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и
с родителите на децата и учениците.
4. Провежда обучение на деца и ученици съвместно с учителите на групата от детската градина
или в паралелки в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание.

5. Провежда индивидуална и групова работа по специални предмети от учебния план на училището за деца с нарушено зрение, както и с деца с увреден слух.
6. Разработва материали за подпомагане на обучение.
Ресурсен център - гр.Разград
Адрес: ул.„Никола Вапцаров“ 10, гр.Разград 7200
Телефон: 084/62 12 45
Електронна поща: resursen_centar_rz@abv.bg

С нас е плюс, минус не може!

www.yf2001.org

Колко пъти сте виждали някой, който е абсолютно като Вас?
Колко пъти сте срещали някой, който има Вашите интереси?
Ако отговорът е повече от един, тогава можете да останете
настрана без да се интересувате от променящия се свят!
„Младежки форум 2001“ ще ви помогне да осъзнаете колко сте амбициозни!
„Младежки форум 2001“ е амбициозна организация, което ти позволява да си
личност, различна от другите!
Нашата организация е сдружение на младите доброволци с идеална цел. Ние желаем да се
социализираме в заобикалящия ни свят и активно да участваме в обществените процеси!
Младежки форум 2001 е
реализирал на 30 проекта
и дейности, насочени
към младежки проблеми
в областта, с общ
бюджет над 600 000 лева
финансиран от български
и между народни донори.

Младежки форум 2001
има дългогодишен опит в
реализирането на проекти,
свързани със социалната
рехабилитация и
интеграция на хора с
увреждания и млади
правонарушители.

Младежки форум 2001 за пръв път в област Разград, създаде местен модел за социално
въздействие и превенция на децата в риск в края на 90те години на миналия век www.yf2001.org.
Mладежки форум осъществява проекти за млади хора правонарушители www.kids-rz.hit.
bg организира застъпническа кампания за хората с увреждания, популяризира европейските
ценности; www.eu-4as.hit.bg; дава нови възможности за младите хора от етническите
малцинства.
Младежки форум 2001 е най-активната младежка организация в региона.

Подкрепа за децата със специални
образователни потребности от област Разград

www.smile.yf2001.org

Социалната работа и подкрепа на уязвими групи е важна част от дейността на Младежки форум 2001.
През месец ноември
2003г. Foreign Aid
Ratings определи ВВ
международен рейтинг за Младежки
форум 2001като местна организация за
създаване на социален капитал. Сдружението беше избрано да участва в пилотен проект с още три
граждански организации от Индия, Босна
и Херцеговина - www.
foreignaid.com/ratings2/
YouthForum2001. През
2004г. получи Лицензия за предоставяне на
услугата Дневен център за млади правонарушители, издадени от Държавна агенция за за-

крила на детето към Министерски съвет. През
2009г лицензът е подновен под номер:0413 от
11.05.09
Организацията е член
на Центъра на НПО в
гр.Разград; учредител
на Националната НПО
мрежа за гражданско
наблюдение на съда в
България (юни 2007).
Член на Националната мрежа на Европейската мрежа против
расизма, ENAR и Националната мрежа на
Фондация Ана Линд.
Сдружението е активен член на Националната мрежа за децата.
През лятото на 2006г.
се присъедини към Гражданската коалиция за
устойчиво използване на фондовете на Европейския съюз в България.

Сдружение „Младежки форум 2001 - Разград“
Адрес: ул.„Дъбрава“ 2, Разград 7200
Електронна поща: yforum2001@yahoo.com; office@yf2001.org
Интернет-страница: www.yf2001.org; www.smile.yf2001.org
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност на
документа се носи от Сдружение „Младежки форум 2001 - Разград“и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Министерството на образованието, младежта и науката.

