Приложение 1
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ – 2018 г.
Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с
родителите“
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТА:

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

ЕЛ. ПОЩА:

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО БЕНЕФИЦИЕНТА:

(име, длъжност, координати за връзка)
ОБСЛУЖВАЩА БАНКА:

IBAN ИЛИ НОМЕР НА СМЕТКА НА БЕНЕФИЦИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ):

SWIFT КОД НА БАНКАТА:

ЛИЦЕ, ИМАЩО ПРАВО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С БАНКОВАТА СМЕТКА:

(име, длъжност, координати за връзка – телефон, E-mail)
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Приложение 1

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Ръководител на проекта:
Адрес за кореспонденция:
Телефони: (код)

Е-mail:
1. (на ръководителя на проекта)
2. (на координатора на проекта)
Екип за изпълнение на проекта

№

Име и фамилия

Длъжност

1.

Ръководител на проекта

2.

Координатор на проекта

3.

Други

Образование

Роля в екипа

Приложение 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
1. Обосновка на проекта
(Опишете актуалната ситуация във Вашето училище, по отношение взаимодействието с
родителската общност, специфични условия, тенденции (осигуреност на обучението с
подходящи помещения, оборудване, дидактически средства); кадрова осигуреност;
взаимодействие с родителите.

На не повече от 1 страница.

2. Основни цели:
(Опишете какво искате да постигнете с реализирането на този проект. Целите трябва да са
ясно формулирани, измерими, реално постижими в рамките на продължителността на
проекта, с наличните Ви ресурси и тези, които ще получите по проекта).

3. Очаквани резултати:
(Посочете какво конкретно ще се промени като следствие от постигането на целите.
Резултатите трябва да са формулирани като факти, които вече са налице, след реализиране
на проектните дейности и могат да бъдат измерени, наблюдавани, отчетени. Те трябва да
кореспондират с целта и задачите)

Основни дейности:
(Опишете конкретните дейности, чрез които ще постигнете поставените по-горе цели и резултати. За постигането на всяка конкретна цел
може да предвидите различен брой дейности).

Дейности по модул „ Добри практики за
взаимодействие на образователните
институции с родителите“

Цел, описание на начина на
реализиране на дейността.

Дейност 1.
Дейност 2.
Дейност.3.
Дейност 4.

При необходимост използвайте нова страница, но общо не повече от две.

Резултати

Дата/срок

5. Подкрепящи организации, институции, партньори


Посочете кои са подкрепящите организации, институции, партньори (ако има
такива), опишете подробно дали и как ще участват в изпълнението на проекта
подкрепящите организации, партньори.
На не повече от ½ страница.

6. Определяне на индикатори за изпълнение и/или резултати


Опишете как възнамерявате да оценявате изпълнението на Вашия проект, за да сте
сигурни, че се постигат основните цели и задачи.



Опишете критериите/индикаторите си за успех и напредък в процеса на реализиране
на проекта. Включете измерими показатели за отчитане на напредъка в постигането
на целта и задачите на проекта.

На не повече от ½ страница.

7. Ресурси за реализиране на проекта.


Посочете конкретно ресурсите, които са налични и необходими и ще се използват за
изпълнение на дейностите за постигане на целите и резултатите.

Приложение 2
БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Дейности

1
Дейност 1. Организиране и провеждане на дейности/форми за
психолого-педагогическо и социално - комуникативно
приобщаване на родители към училищния живот и за създаване на
мотивация у родители за образованието на техните деца чрез
обучения, групови тренинги, лектории и други.
Финансова обосновка на предвидените дейностите/форми:

Дейност. 2 Организиране и провеждане на дейности за
повишаване на знанията и уменията на родители за разпознаване,
превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и
учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и други.
Финансова обосновка на предвидените дейности/форми:

Брой
организирани
форми по
дейността
2

Брой
Обща сума
Единична стойност
участници
на
на организираните
по
организирани
форми по
организир
те форми по
дейността
ани
дейността.
(в лева)
форми
(в лева)
3
4
5

Приложение 2
Дейност 3. Организиране на алтернативни форми на
взаимодействие на образователни институции с родителската
общност.
Финансова обосновка на предвидените дейности/форми:

Дейност 4. Въвеждане на наставническа дейност между родители.

Финансова обосновка на предвидените дейности/форми:

х

х

х

Обща стойност на дейностите по проекта.

Забележка: Бюджетът се представя в лева. Единичните цени се закръгляват до втория знак след десетичната запетая, а общата сума на
разходите – до цели числа

Приложение 2

Приложение 2

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Забележка: Със знак "х" се отбелязва в съответната клетка дейността, която ще бъде извършвана в съответния месец.
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и печат на бенефициента
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