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Проект BG05M2OP001-3.009-0001 „НИЕ ПРАВИМ И МОЖЕМ“финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 
На 19.11.2020 г. стартира изпълнението на проект „НИЕ ПРАВИМ И МОЖЕМ“, финансиран по ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,  по силата на административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009-0001-C01.  Проектът се 
реализира чрез съвместно партньорство между  Детска градина „Радомирче“,  община Радомир 
и Детска градина "Осми март". Обща стойност на проекта възлиза на 338 754.64 лв., от които 287 
941.44 лв. европейско и 50 813.20 лв. национално съфинансиране. 
 
Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на 
достъпа до образование на деца в предучилищна възраст от маргинализирани групи в община 
Радомир. Това ще се осъществи посредством внедряването на програма по метода "Дизайн 
мислене" в ДГ „Радомирче“ и ДГ „Осми март“. Този подход е познат в България от 2016 г. и е 
определен като цел за образователната система от МОН, но към момента не се прилага като 
комплексен методически инструментариум в нито една детска градина или училище. С 
настоящия проект Община Радомир си поставя за цел пилотно да приложи метода и при 
приемане от общността да го мултиплицира и в други учебни заведения. 
 
Проектното предложение е естествена стъпка в реализирането на стратегията за развитие на 
общината, свързана с приобщаване на маргинализраните групи чрез осигуряване на условия за 
ранното интегриране в образователната система и внедряване на иновативни практики във 
всички сфери на обществения живот. Общината има постигнати значителни успехи в това 
отношение, сред които е фактът, че на нейната територия няма обособени по етнически признак 
детски градини и училища. Същевременно се вземат мерки за запазване и развитие на 
културната идентичност и осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени 
нагласи. 
 
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца. 
 
 


