Уважаема/и ………………………..,
С това писмо си позволявам да Ви информирам относно дейностите по
проект "Не се страхувам", подкрепен в рамките на програма Учене през целия
живот, под‐програма КА1: Политика Сътрудничество и Иновации.
Проектът „Не се страхувам” има за цел да идентифицира най‐добрите
европейски стратегии за превенция и борба с феномена „насилие в училище” и да
включи средни и професионални училища, преподаватели, директори, ученици и
родители, както и хора вземащи решения в сферата на образованието в съвместно
усилие за проучване на най‐ефективните стратегии и подходи за ограничаването и
контролирането на насилието в училищата на европейско ниво.
Консорциумът на проекта включва партньори от 9 страни – България,
Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Литва и Румъния.
Към проектните дейности могат да се присъединят училища (представени от
екип от директори, учители, ученици и родители), педагогически съветници и
психолози, регионални инспекторати по образованието, местни власти,
дирекции/отдели към МОМН, имащи отношение към темата на проекта.
От българска страна, желание за включване до момента са демонстрирали
17 училища (5 средни училища, 7 професионални гимназии, 2 помощни училища,
1 оздравително училище, 1 социално‐педагогически интернат), 2 регионални
инспектората, 11 психолози и педагогически съветници.
На
портала
на
проекта
(http://projects.pixel‐
online.org/iamnotscared/index.php) можете да откриете резултатите до момента ‐
бази данни с публикации и добри практики в сферата на превенцията и борбата с
насилието в училищата, както и профилите на включили се в проекта училища от
страните партньори. За пълен достъп до информацията, можете да ползвате
потребителско име teacher и парола pixel.
На 3‐4 юни 2011г. в Литва ще се състои втората партньорска среща по
проекта, а след нея ще преминем към изготвянето на ситуационни анализи с
помощта на включилите се училища ‐ анализиране на отделни епизоди на насилие
от всички възможни гледни точки на отделните участници. Тази дейност (в периода
на лятната ваканция) ще включи подготовка от наша страна на примерни ситуации
на насилие/агресия в училище, които в началото на новата учебна година ще
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обследваме заедно с учители, ученици и родители. Впоследствие, в случай че
желаете да се включите към проектните дейности, ситуационните анализи ще
бъдат представени на Вашето внимание, за да можете да ги коментирате.
Към настоящото писмо прилагам:
‐ 4 проектни брошури на български език и представяне на ролята на
държавните органи в проекта;
‐ формуляр за представяне на държавен орган;
‐ писмо за участие в проекта от страна на държавен орган.
Брошурите и представянето са за Ваша информация и ползване по Ваше
усмотрение, а формуляра и писмото ‐ в случай че желаете да направите Вашия
интерес към проекта официален – бихме се радвали да получим попълнени
обратно по пощата или сканирани по имейл.
С уважение и оставайки на разположение за всякаква допълнителна
информация,
Зорница Станева

Мениджър на проекта
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WP2.D – ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ОРГАН /
МЕСТНАТА ВЛАСТ
Наименование
Вид институция
Град
Адрес
Държава
Web-Site
Име на лице за контакти 1
Email на лицето за контакти 1
Име на лице за контакти 2
Email на лицето за контакти 2
Моля дайте кратко описание на организацията

Моля опишете как организацията ще подпомогне изпълнението на проекта

Писмо за участие
Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име и фамилия)

като
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(роля в организацията)

на
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на организацията)

декларирам готовността на представляваната от мен организация да се включи в проекта “I Am Not
Scared” /”Не се страхувам”/ ръководен от Istituto di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani (Италия),
изпълняван в рамките на програма Обучение през целия живот.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на организацията)

се интересува от участие в проекта, защото напълно подкрепя неговите цели и осъзнава стратегическата
важност, която неговите резултати ще имат за подобряване на настоящата ситуация в сферата на
действие на общо европейско ниво.
Ролята, която организацията очаква да има в изпълнението на проекта, включва:
• Предоставяне на оценки и коментари по отношение на ситуационните анализи разработени от
местните училища, включени в проекта
• Обмяна на опит и добри практики по време на и след приключването на проекта
• Участие в разпространяването на информация за проекта
• Промоциране на информация за проекта сред нашите контакти и партньори
• Допринасяне за приложението и устойчивостта на проектните резултати
• Допринасяне за осъвременяването на проектните резултати в бъдеще

Долуподписаният/ата оторизира водещата организация да публикува представената информация в
съпътстващия настоящото писмо формуляр за представяне на организацията изцяло или отчасти в
проектна документация, както онлайн, така и на хартиен носител (например на уеб‐сайт на проекта,
портал на проекта, брошури и прочие).
Контактното лице от наша страна ще бъде ……………………….......................................……………………………………….
Дата:
Име и фамилия:
Длъжност:
подпис и печат:
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WP2.F – РОЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ОРГАН / МЕСТНАТА ВЛАСТ
Държавни органи (напр. регионални инспекторати по образованието, дирекции на МОМН, ресурсни
центрове и други) и/или местни власти (общински администрации) от всички страни партньори ще
вземат участие в проекта. Техните представители ще имат възможност да се включат в следните
дейности:

1) Даване на оценка във връзка със ситуационните анализи
Във всяка страна ще бъдат изработени поне по 10 ситуационни анализа във връзка с феномена
насилие в училището. От страна на включените училища в проекта ще вземат участие директори,
учители, ученици, родители. За целите на изработването на ситуационните анализи типичен пример
за училищно насилие ще бъде представян на участниците и те ще се включват с ролева игра, чиято
цел ще бъде да се разгледат всички гледни точки – тази на жертвата, на насилника, на другите
ученици, на учителите, на директорите и на родителите.
Представителите на държавните органи и на местната власт ще допринесат за изработването на
ситуационните анализи посредством даването на коментари и обратна информация относно тяхната
интерпретация на съответната ситуация.

2) Оценка
Контактните лица от местната власт и/или друг държавен орган ще оценят портала на проекта “I Am
Not Scared” /”Не ме е страх”/, когато на същия са публикувани всички ситуационни анализи от всички
страни партньори и всички добри практики за превенция и борба с насилието в училище.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1) Форми за представяне на местната власт / държавния орган.
2) Писма за участие от страна на местни власти и/или държавни органи.
3) Коментари и насоки по отношение на изработените ситуационни анализи и оценки на
проектния портал.

Опис на препоръчани пратки
Изпращач: Зинев Арт Технологии ЕООД
Адрес: ул. Кричим 44, София 1407
МОЛ: Евгени Станев, БУЛСТАТ: 131368193
Тел./Факс: 02 4342244
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Адреси в София
Юлия Минева‐Милчева
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми" МОМН
бул. "Княз Дондуков" 2A, София 1000
Илиана Христова
Дирекция „Международно и европейско сътрудничество" МОМН
бул. "Княз Дондуков" 2A, София 1000
Мария Палешникова
Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките" МОМН
бул. "Княз Дондуков" 2A, София 1000
Ваня Кастрева
Началник РИО – София град
ул."Антим І" № 17, София 1303
Адреси в страната
Ивайло Златанов
Началник РИО ‐ Благоевград
ул. "Тракия" № 2, Благоевград 2700
Инж. Виолета Илиева
Началник РИО – Бургас
ул. Гладстон 150, Бургас 8000
Йорданка Атанасова
Началник РИО – Варна
ул. „Цар Симеон I“ 32, 9000 Варна
Инж. Розалия Личева
Началник РИО – Велико Търново
ул. "Арх. Георги Козаров" 1, Велико Търново 5002
РИО – Видин
пл. "Бдинци" 2А, ет. 12, п.к.23, Видин 3700
Галина Евденова
Началник РИО – Враца
ул."Софроний Врачански" 6, Враца 3000
РИО ‐ Габрово
бул. „3‐ти Март” 6, Габрово 5300
Петър Петров
Началник РИО – Добрич
пл. "Свобода" 5, ет. 3, п.к. 153, 9300 гр. Добрич
РИО – Кърджали
ул. "Миньорска" №1, гр. Кърджали 6600

Евгени Станев, Управител
Зинев Арт Технологии ЕООД
Булстат: 131368193

Подпис/Печат:

14 Радостина Новакова
Началник РИО ‐ Кюстендил
ул. "Демокрация" 55, Кюстендил 2500
15 Райко Райков
Началник РИО – Ловеч
Ул. Търговска 43, 10 ет., Ловеч 5500
16 Татяна Петрова
Началник РИО ‐ Монтана
пл. Жеравица, 1, ет.7, Монтана 3400
17 РИО – Перник
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 11, гр. Перник 2300
18 РИО ‐ Плевен
ул. "Димитър Константинов" № 23, гр. Плевен 5800
19 РИО – Пловдив
ул. „Цариброд” № 1, 4000 гр. Пловдив
20 Петя Иванова
Началник РИО – Разград
ул. “Бели Лом” 40, пк 21, 7200 гр. Разград
21 Димитър Райнов
Началник РИО ‐ Русе
ул. "Църковна независимост" 18, п.к.70, Русе 7000
22 РИО ‐ Силистра
ул."Шар планина" 75, п.к.286, Силистра 7500
23 Бисерка Михалева
Началник РИО – Сливен
Бул. "Цар Освободител" №1, 8800 СЛИВЕН
24 РИО – Смолян
ул."България" 14, Смолян 4700
25 РИО – Стара Загора
ул. "Барейро" № 9, гр. Стара Загора 6000
26 Доц. Д‐р Добромир Добрев
Началник РИО – Шумен
ул. "Цар Калоян" №1, 9700 Шумен
27 РИО – Ямбол
ул."Жорж Папазов" 6, п.к. 449, Ямбол 8600

Дата: 25.05.2011г.
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