
          

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТ „ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ, ТОЛКОВА ЕДНАКВИ“ 

 

 

 

 Стартира изпълнението на проект „Толкова различни, толкова еднакви“, 

BG05M9OP001-2.068-0002-C01, осъществяван от Община Марица с финансовата подкрепа 

на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ чрез ОПРЧР. Асоциация “Голям 

брат, голяма сестра – България” е подизпълнител на няколко от проектните дейности.  

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на живот, 

социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната  интеграция на най-

маргинализираните общности, включително ромите в няколко населени места на територията 

на Община "Марица. 

 

Дейност 1 от проекта - Идентифициране на лица от целевата група стартира с 

посещение на работния екип на Асоциацията в кметството на село Рогош на 17.05.2021 г. На 

срещата присъстваха, както експерти по проекта, така и кмета на село Рогош – г-жа 

Величкова, директора на ДГ – г-жа Гангарова, педагогически съветник от ОУ „В. Левски“ – 

г-жа Гутева.  



 Основни цели на проведената среща бяха представянето на проекта от страна на екипа 

и постигането на сътрудничество между заинтересованите страни за реализацията на 

очакваните резултати от всички дейности по проекта. Бяха представени всички дейности, 

които предстои да бъдат изпълнени в срок от следващите 18 месеца, с които се цели 

включването на участници от различни социални групи жители на община Марица. 

Необходимо е първоначално да бъдат обхванати за провеждане на проучване, лица и деца от 

село Рогош, които са в следните целеви групи по проекта: 

 представители на маргинализирани общности, в това число и роми, които не са 

обхванати в заетост или образование и не са регистрирани в „Бюрото по труда“; 

 жени от маргинализирани общности, в това число и роми с нисък образователен и 

здравен статус; 

 деца от маргинализирани общности, в това число и роми, посещаващи подготвителна 

група в детските градини; 

 ромски семейства с деца в училищна възраст.  

 Основна цел, която стои пред изпълнителите на проекта, в чиято роля е 

администрацията на община Марица и екипът на организацията, е включването на 155 лица 

и деца от 4 населени места в региона – селата: Динк, Калековец, Маноле и Рогош. 

Разпределени почти пропорционално равно за всички изброени населени места на 

територията на общината.   

 Всички от присъствалите на срещата изразиха своите съображения за някои 

предизвикателства, свързани с идентифицирането на подходящи лица от целевите групи, най-

вече заради настъпващия летен сезон, когато много от тях са заети в местното земеделско 

производство.  

 Всички представители на местните институции в Рогош и тези от екипа по реализация 

на проекта, се съгласиха върху някои стъпки за реализирането на дейност № 1 от проекта с 

представители на целевите групи от местното население и за сътрудничество в следващите 

месеци.  


