
      

 

Проект „Детски свят в цвят“                                                                                                                    

Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г. 
Конкурсна процедура 33.20-2021 

 
Център за образователна интеграция                                            Детска градина  
„Изворче“                                                                     
на децата и учениците от                                                                с. Кабиле, община „Тунджа“ 
етническите малцинства 

Проектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол  с 
финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ ) 
ул. „Панайот Хитов” №9,  8629, с.Кабиле, община „Тунджа“ 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ 

 
за набиране на педагози и родители-мотиватори на еднодневни мотивационни 

кампании с родители на деца в предучилищна възраст по изпълнението на Дейност 
4 „Интерактивни мотивационни кампании с участието на родители – 
мотиватори „Предай нататък!“ по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-

4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ, Конкурсна процедура 
33.20-2021. 

 
 
Уважаеми госпожи и господа, 

 
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол е 

бенефициер по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 
г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства (ЦОИДУЕМ, Конкурсна процедура 33.20-2021. 

Основната цел на проекта е да се създаде и приложи нов модел на включване 
и работа с родителите на деца в предучилищна възраст от различни етноси чрез 
различни иновативни и интерактивни форми на взаимодействие. 

Повишаване мотивацията на родителите за подкрепа на децата в процеса на 
предучилищно образование и осигуряване присъствието на децата в детската 
градина. 

Интерактивните мотивационни кампании са насочени към ранното обхващане и  
приобщаване на децата от различни етноси в детските градини и насърчаване на 
родителите им да бъдат активни и да съдействат за социалното им приемане и 
включване както в образователната институция, така и в обществената среда. 

Дейност 4 „Интерактивни мотивационни кампании с участието на родители – 
мотиватори „Предай нататък!“ по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-
015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата 
и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ, Конкурсна процедура 33.20-
2021 има за цел да реализира алтернативна форма на взаимодействие между 
образователната институция и родителската общност като включи родители – 
мотиватори в процеса на приобщаване и задържане на децата, включително от 
етническите малцинства, в предучилищното образование. 

Във връзка с Дейност 4 „ Интерактивни мотивационни кампании с участието на 
родители – мотиватори „Предай нататък!“ по проект „Детски свят в цвят“ и като 
бенефициер по проекта,  Детска градина „ Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ 
отправя покана за набиране на педагози и родители –мотиватори, както следва: 

За Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ – 1 педагог и 1 
родител-мотиватор; 

; 
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За целодневна детска група „Маргаритки“, с. Безмер, община „Тунджа“ –част от 
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ – 1 педагог и 1 родител-
мотиватор; 

За целодневна детска група „Пролет“, с. Дражево, община „Тунджа“ – част от 
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ – 1 педагог и 1 родител-
мотиватор; 

За целодневни детски групи в с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“ – част от 
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ – 1 педагог и 1 родител-
мотиватор; 

 
Начин на изпълнение на проектната дейност: 
Интерактивните мотивационни кампании „Предай нататък!“ се планират и 

ръководят в екип от един педагог и един родител-модератор в основната или 
допълнителните сгради на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“.  

Всеки екип, включващ педагог и родител-мотиватор, следва да подготви и 
проведе по 3 (три) мотивационни кампании в подходящо пространство в детската 
градина и/или на открито в обществени пространства в общността. Във всяка 
мотивационна кампания участват поне 15 родители на деца в предучилищна 
възраст, които не записани или в риск от отпадане от Детска градина „Изворче“, с. 
Кабиле и от групите към нея в селата Безмер, Дражево, Хаджидимитрово. 

Изисквания: 
За педагози: 
- да са работят на трудов договор на длъжността „учител в детска градина“ в 

Детска градина „ Изворче“, с.  Кабиле; 
- да имат професионален опит минимум една година в работа с уязвими групи, 

вкл. деца и родители от етническите малцинства. 
За предимство се приема кандидатите педагози да имат опит в ръководство 

и/или изпълнение на проекти с участието на деца и родители от уязвими групи и/или 
етнически малцинства. 

 
За родители-мотиватори: 
- да имат завършено минимум средно образование; 
- да са авторитетни личности от и за общностите от съответното населено 

място, включително и за уязвимите и от етническите малцинства; 
- да имат опит от участие в дейности за общностно развитие. 
 
Документи за кандидатстване: 
 

 Заявление по образец 

 Мотивационно писмо на бланка на проекта 

 Автобиография по образец  
                                          
Образците на документите могат да се получат от детската градина и са 

достъпни на сайта на детската градина  
Документите се подават до директора на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, 

община „Тунджа“  лично на адрес: с. Кабиле, ул.“Панайот Хитов“ № 9 всеки работен 
ден от 8:00 до 16:00 часа в срок от  01.09. - 08.09.2022г. вкл. 

 
Лица за контакт: 
Юлия Кирова - директора на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле и ръководител 

проект, моб.тел. 0894384466 
 
      


