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ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ  

НА  УЧИЛИЩА, 

ВКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  

В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

Относно: Информационна кампания по проект BG05М2ОР001 – 2.011-0001 „Подкрепа за 

успех“.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 Във връзка с писмо № 9105-151/19.04.2022 г. от ръководителя на проект 

BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – госпожа Пенка Иванова, относно 

провеждането на информационни кампании Ви информираме, че на 08.06.2022 г., от 14:00 

часа, в лекционната зала на Средно училище „Димитър Гачев“, с адрес: гр. Пазарджик, 

ул. „Веслец“ № 26, ще се проведе информационна кампания по реда на Раздел VII 

„Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални 

работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации 

и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с 

педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на 

образователната система от учениците“ от Указанията за изпълнение на дейностите по 

проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

 В рамките на кампанията ще бъдат споделени добри практики, свързани с ефективни 

модели за работа с учениците и семействата им, някои от постигнатите успехи, изводи за 

7.6.2022 г.

X РД-22-597/ 07.06.2022 г.

Подписано от: Sonya Lazarova Lulova
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необходимостта от обединени усилия на педагогическите специалисти и медиаторите/ 

социалните работници за намаляване на риска от преждевременно напускане на 

образователната система. Ще бъде проведена и дискусия, в която всеки от участниците ще 

може да сподели опит, да направи предложение с цел подобряване на работата с ученици 

от уязвими групи и семействата им. 

Постигането на целите на проекта е възможно само при отговорно спазване на 

задълженията на всички, които пряко са ангажирани с организирането и провеждането на 

проектните дейности, вкл. и тази дейност, в която очакваме да вземат участие назначените 

в поверените Ви училища медиатори/социални работници и всички директори на училища, 

в които са назначени такива по проекта. 

 

 

 С уважение, 

6.6.2022 г.

X
ДОРА ДУЛЧЕВА-ВЕЛИЧКОВА

Началник на РУО- Пазарджик

Подписано от: Galina Georgieva Tsaneva  
 


