ПРОТОКОЛ № 3 /20 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Сливо поле по проект „Партньорства 2020“
Днес, 20 април 2015 г. в Община Сливо поле се проведе работна среща по
проект „Партньорства 2020“. В срещата участваха 14 участници: представители на
местната власт; представители на образователни институции и читалища.
Микаела Здравкова, ръководител на проекта представи целите и дейностите по
него. Фасилитаторът на срещата Лора Саркисян, представи добри практики на
партньорство между НПО и местни власти, както и възможности за такова според
приоритетите и мерките в Общинския план за развитие на Община Сливо поле за
периода 2014 – 2020 г.
Във втората част на инициативата участниците предложиха идеи за пратньорски
проекти, описани в матрицата по- долу:
Матрица за описание на проектните идеи – община Сливо поле, 20 април 2015
Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел: Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Резултати

За смислено свободно време
В Община Сливо поле демографските процеси следват
негативните тенденции на всички малки общини в страната –
намалява групата на младите хора поради редица социалноикономически причини. За тези от тях, които са в ученическа
възраст, е необходимо да се положат специални грижи, така
че се подпомогне личностното им развитие.
Преподавателите, читалището и общинската администрация
са достигнали заедно до извода, че липсват кадри и средства,
чрез които да се осигурят смислени и възпитателни
занимания за свободното време на учениците
Ефективното осмисляне на свободното време на децата

От 5 до 16-годишни от цялата община

12 месеца с продължение до 36 месеца
Първа група дейности – създаване на:
• Клуб „Изучаване на фолклорните богатства” –
включително създаване на група за автентичен
фолклор
• Танцова група
Втора група дейности – създаване на:
• Клуб за приложни изкуства
• Клуб „Работа с екоматериали”
Трета група дейности – занимания в спортни клубове,
включително състезателни танци
Съвместно с клуб по водомоторен спорт в с. Ряхово –
специализирани занятия за деца
Децата ще се изявят, ще се почувстват значими, ще изберат
да живеят в община Сливо поле

Партньори
Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

Децата ще придобият по-голяма самодисциплина, работата в
клубовете
ще
спомогне
за
намаляване
на
противообществените прояви, ще бъдат осигурени смислени
занятия
Училището в Сливо поле
Читалищата
Консултиране за създаване на проекта – необходимост от
помощ за разработване

Приоритет 5: Създаване на предпоставки за насърчаване на
заетостта, образованието, културата, квалификацията и
социалната интеграция
Мярка Интеграция на рискови групи: дейности в полза на
групи в неравностойно положение, вкл роми; социални
услуги за деца в риск

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)

Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел: Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Национален самодеен фестивал
Община Сливо поле споделя негативните последици от
цялостната
изолация
на
региона,
обезлюдяването,
напускането на цели семейства. Като едно от следствията на
този процес възниква опасността информацията за
културното наследство да се загуби, следващите поколения
да не познават традициите и местни обичаи.
Популяризиране на общината чрез изкуството и земеделската
продукция
Деца и възрастни – приемственост между поколенията

6 месеца
Организиране на национален фестивал, на който да се
изявяват самодейни групи и да се осигури възможност за
изложение на местните фермери производители на
екологично чисти храни
Основни дейности:
Седмица на река Дунав с фестивал (може да се поканят и
чуждестранни състави)
Изложение на фермери
Сцени за изява на децата
Нептунова вечер
Изложба на Центъра за работа с възрастни хора с ръчно
изработени изделия
Състезания по спортен риболов
Състезания по плетене на мрежи

Резултати

Партньори
Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

Въздействие върху фирми и институции в общината за
популяризиране на възможностите за отдих – къщи за гости,
земеделски производители, ресторанти
Популяризиране на земеделието от общината
Популяризирани културните традиции на региона
Община Сливо поле
Кметство Ряхово
Читалището Ряхово
Средства за организация и сцени
Човешки ресурси за организаторско работа

Приоритет 5: Създаване на предпоставки за насърчаване на
заетостта, образованието, културата, квалификацията и
социалната интеграция
Мярка Подпомагане осъществяване на маркетинга на
селскостопанската продукция
Мярка Изпълнение на стратегията за развитие на МИРГ
Мярка Насърчаване развитието на читалищата като средища
на духовността

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
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