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Име на екипа*
Напишете тук името, избрано за вашия екип. ВНИМАНИЕ: Името НЕ трябва да съдържа думите „ASOC“,
„OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion“
Dep Com Детективи на европейски проекти на грижите за деца в риск

Лого на екипа* (формат JPG)
Прикачете тук изображението на логото, предназначено да идентифицира вашия екип. Логото трябва да е
представително за темата и за проекта, избран за проучването. Дайте свобода на въображението си!

Електронна поща на екипа*
Запишете тук адреса на електронна поща на екипа в GMAIL.
depcom2020@gmail.com

Профил в Twitter*
Посочете профил в Twitter (URL) за връзка с екипа. Името на профила в Twitter профила НЕ трябва да съдържа
думите „ASOC“, „OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion” и по възможност трябва да носи името на
екипа или на обекта на проучването.

Друг профил в социална мрежа (напр. страница във Facebook, профил в Instagram, Flickr и т.н.)
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Посочете, ако е наличен, друг профил в социална мрежа (URL) за връзка с екипа. Името на профила НЕ трябва да
съдържа думите „ASOC“, „OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion“ и по възможност трябва да носи името
на екипа или на обекта на проучването.

https://www.facebook.com/Dep-Com-109915000588899/?fref=pb&__tn__=%2Cd-aR&eid=ARDvkGxGkrkO_26fT4awoC7pjany3qRUUatNeQdSOqB9k3OfEY728lhDFebvFcZ3nnCg6xlqxAT8dUs&hc_location=profile_browser
Уебсайт
Посочете, ако е наличен, уебсайт (URL) ) за връзка с екипа. Името на уебсайта НЕ трябва да съдържа думите
„ASOC“, „OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion“.

Заглавие на проучването*
Напишете тук заглавието на проучването. ВНИМАНИЕ: Заглавието трябва да насочва към подразбиране на темата
и целта на вашето проучване с максимум 5 думи. То трябва да заинтригува и да предизвика желание за четене.
Използвайте свободно игри на думи, метафори и реторични фигури. СЪВЕТ: Потърсете вдъхновение от заглавия
на вестници и онлайн публикации, попитайте вашия преподавател по литература или редакторите на вашия
училищен вестник!

DepCom - Мониторинг на грижите за деца в риск

Проучване в 140 символа*
Изхождайки от избраното заглавие, добавете кратко описание на проучването. ВНИМАНИЕ: Текстът не може да
надвишава 140 символа – това е дължината на един типичен туит. Можете да използвате същия текст, за да
пуснете първия си туит в профила на класа и да стартирате кампанията си в социалните мрежи за включването
на територията във вашето проучване.

Проучването има за цел да оцени качеството на грижа към децата изведени от двата закрити Домове
за грижа за деца с увреждания от 0-18 г. , а именно Домът за медико-социална грижа /ДМСГД/ в гр.
Видин и Домът за деца с увреждания в с. Гомотарци. След приключване на настоящият проект децата
са настанени в два новоизградени Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено
жилище (ЗЖ)в град Видин.
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Проектът е финансиран от ОП ”Регионално развитие” 2007-2013 г. на ЕС , с бенефициент Община
Видин и е изпълнен в периода 28.12.2011 – 28.12.2013 г. Целта на проекта е Да се изгради
необходимата ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови резидентни и
съпътстващи услуги. Дейностите, изпълнени от Бенефициента са: Организация и управление на
проекта, Осигуряване на информация и публичност, Организация и провеждане на тръжни
процедури и строителство на ЦНСТ „Зора”, ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ „Вяра, Надежда и любов”.

Име на избрания проект*
Въведете тук заглавието на избрания проект, така както се вижда в проектния фиш.
Домашен уют и грижа за деца в риск

Линк към избрания проект*
Въведете тук линка (URL) към фиша на избрания проект.

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=58541

Код на избрания проект
Копирайте и поставете тук Уникалния код на проекта, който ще намерите в проектния фиш.
BG161PO001-1.1.11-0007-C0001

Тема на избрания проект*
Посочете темата на избрания проект:

o
o
o
o
o

Научни изследвания и иновации
Програма в областта на цифровите технологии
Конкурентоспособност на предприятията
Енергетика
Околна среда
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o
o
o
o
o
o
o
o

Култура и туризъм
Транспорт
Заетост
Социална интеграция
Деца и възрастни хора
Образование
Градове и селски райони
Подобряване на ефективността на публичната администрация

Естество на инвестицията, свързана с избрания проект
Посочете естеството на инвестицията, свързана с избрания проект:

o
o
o
o
o
o

Закупуване на стоки и услуги
Инфраструктура
Стимули за предприятията
Принос за хората
Капиталови вноски
Не е налично

Блог публикация: разкажете за избраното проучване*
Разкажете за направения избор в публикация до 8 000 символа, включително интервалите. Вземете пример от
попълнената в клас схема (Canvas). Публикацията трябва да бъде направена по следния начин:
-

Блогър: трябва да напише текст, който да послужи за въведение в избраното проучване, и трябва да
представи екипа, като опише и обоснове избора на името и логото, разработени от дизайнера;
Разказвач: трябва да опише какво е направено в клас и какви са направените избори, като ги обоснове,
както и ясно да опише поставените цели и обектите, към които е насочено проучването;
Анализатор и програмист: трябва да опишат данните и информацията на контекста, открити в клас и
преработени.

В отделен файл Blog publication (1) - Dep Com Vidin
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Изображение за блог публикация – 1* (формат JPG)
Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната
точка.

Изображение за блог публикация – 2 (формат JPG)
Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната
точка.

Изображение за блог публикация – 3 (формат JPG)
Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната
точка.
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Схема (Canvas)*
Прикачете направената в клас схема, избрана като ръководство за проучването. Ако дизайнерът има
възможност, може да създаде версия на схемата с помощта на инструмент за графична обработка по избор.

Основно изображение* (формат JPG)
Прикачете подходящо изображение, за да илюстрирате избора на проучването, направено по време на Урок 1
от ASOC. Можете да прикачите снимка, направена по време на урока, или графично изображение, създадено
специално за случая. Изборът е ваш!
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Блог публикация – Разкажете за проучването на данни и информация*
Изхождайки от решеното в клас, блогърът пише публикация от максимум 6 500 символа, включително
интервалите. Публикацията трябва да бъде разделена на 3 параграфа:
1.
2.

3.

Отправна точка на проучването: мотиви и цели (максимум 1 500 символа, включително интервалите);
Намерени данни и информация: да се опишат данните и информацията, намерени в клас, като се посочи:
Как възнамерявате да ги използвате или анализирате? От каква допълнителна информация или данни
се нуждаете? Как възнамерявате да ги съберете? (максимум 3 000 символа, включително интервалите).
Следващи стъпки: Каква е крайната цел на вашето проучване? Какво искате да откриете или
анализирате? (максимум 2 000 символа, включително интервалите).
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ТАКА ЗАПОЧНА НАШЕТО УЧАСТИЕ В „ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“
10.12.2019 Г.
Областен информационен център-Видин – участник в дейностите на пилотен проект на
Европейската комисия
„Open Cohesion School“ ще насърчи мониторинга от ученици на европейски проекти
Република България бе селектирана да се включи в пилотния проект на Европейската комисия
„Open Cohesion School“ („Училище за отворена европейска кохезия“). Инициативата се състои
в насърчаване ангажираността на учениците в мониторинга на инвестициите от европейски
проекти чрез използване на публично достъпни „отворени“ данни и посещения на място.
Нашата страна заяви желание за участие в пилотния проект чрез Мрежата от областни
информационни центрове, конкретно с шест от центровете: във Видин, Бургас, Пазарджик,
Силистра, Шумен и Ямбол, които в своята дейност през годините са демонстрирали специално
отношение и традиция в работата с ученици.
Eкипът на Областен информационен център-Видин селектира, със съдействието на
Регионалното управление на образованието, видинския участник в инициативата: 11 б клас от
ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин, с класен ръководител Милена Ружева. До края на настоящата
учебна година учениците от избрания клас ще извършват, със съдействието на екипа на ОИЦВидин, граждански мониторинг на един проект с европейско финансиране, като за целта
използват публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на
ЕСИФ в България (ИСУН 2020).
Днес младите хора и техният класен ръководител проведоха първата си среща в ОИЦ-Видин.
Управителят на Центъра Мариела Савкова ги запозна с проекта „Open Cohesion School“, който
в България ще се нарича „Детективи на европейски проекти“. Експертът Яна Гъркова
представи на учениците Информационната система за управление и наблюдение на
европейските фондове, а експертът Цветомир Ценков демонстрира как се работи със
системата.
Областен информационен център-Видин работи интензивно с младежи още от създаването си
преди осем години. До момента са реализирани множество инициативи, насочени към
развитието на учениците и разширяването на познанията им за възможностите за финансиране
от ЕС, образованието и трудовата им реализация, с подкрепата на Съюза: Международна лятна
академия на ОИЦ-Видин, участие в кампании на мрежата от 27 областни информационни
центъра, „Младежки парламент-Видин“, „Мениджър за един ден“, обучения за писане на
проекти и управление на проектния цикъл, викторини и дискусии.
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ПЪРВИЯТ НИ УРОК В РАМКИТЕ НА ПИЛОТНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЕК
28.01.2020 Г.
Как гражданският мониторинг на европейските проекти допринася за общественото
развитие научиха младите европейски детективи от Видин
Те ще мониторират проект по процедура „Деинституционализация на социални
институции, предлагащи услуги за деца в риск“, финансиран от ОПРР
Как гражданският мониторинг на европейските проекти допринася за общественото развитие
научиха младите европейски детективи от Видин. Вчера местните участници в проекта
„Детективи на европейски проекти“ - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин и техният
класен ръководител Милена Ружева участваха в своя първи урок в рамките на проекта.
В рамките на 60 минути екипът на Областен информационен център-Видин представи на
учениците теми, свързани с гражданския мониторинг и кохезионната политика, както и
насърчи младите хора да проведат упражнение за избор на проект, който ще наблюдават.
Управителят на Центъра Мариела Савкова акцентира на това какво е граждански мониторинг,
ИСУН, отворената платформа на ЕК; какво са отворени бази данни, какви данни предоставя
публичната администрация.
Урокът протече в интерактивен формат, освен презентация, активна дискусия и упражнение,
учениците видяха и няколко видеоклипа, свързани с тематиката на 1 урок от проекта.
Управителят и експертите в ОИЦ-Видин активно участваха, чрез оказване на методическа
подкрепа, при разясняване на разпределянето на ролите на учениците при наблюдението на
избрания от тях проект от област Видин; в съдействие и съвети как да се изготви досието на
проучването.
Видинските млади детективи научиха, че с осъщественото от тях мониториране спомагат за
укрепването на активното гражданско общество, както сред учениците и младежите, така и в
целия Видински край. Тяхната дейност ще популяризира политиката на сближаване, ще се
демонстират реалните, преки и дългосрочни ползи от нея, както и ще се насърчи отчетността
на публичните институции и на всички бенефициенти на средства от Европейските фондове.
Учениците от 11 б клас на ГПЧЕ „Й. Радичков“ дискутираха различни варианти за избор на
проект, който ще наблюдават – от 4 проекта на социална, инфраструктурна и екологична
тематика, които са реализирани на територията на област Видин. Окончателният им избор бе
проект за деинституционализация. „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин
е реализиран по по процедура „Деинституционализация на социални институции, предлагащи
услуги за деца в риск“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2011-2013 г.
С изпълнението на проекта е създадена необходимата ефективна социална инфраструктура за
предоставяне на нови резидентни и съпътстващи услуги в Община Видин: два центъра за
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настаняване от семеен тип и защитено жилище, които заменят институционалните грижи за
деца в риск, предоставяни дотогава в Дом за медико-социална грижа, гр. Видин и „Дом за деца
с умствени увреждания”, с. Гомотарци.
Предстои, с подкрепата на ОИЦ-Видин, да бъдат проведени още 4 урока, чрез които
учениците, ще продължат да натрупват знания и изграждат практически умения за провеждане
на гражданско наблюдение (мониторинг) на избрания от тях проект с европейско
финансиране, като за целта използват публичния модул на Информационната система за
управление и наблюдение на ЕСИФ в България (ИСУН 2020).
„Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“) е
международен иновативен проект на Европейската комисия, в който участват България,
Хърватия, Португалия, Испания (регион Каталуния) и Гърция. Нашата страна участва в
проекта чрез Мрежата от областни информационни центрове, конкретно с шест от центровете:
Видин, Бургас, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол. Проектът се координира от дирекция
„Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, а ОИЦ
действат „на място“ като директна контактна точка за учениците и училищата, включени в
дейностите по проекта.
ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД! ИЗБРАХМЕ ПРОЕКТ, СЪЗДАДОХМЕ ЕКИП, ПРЕДСТОЯТ
НИ СРЕЩИ С ПЕРСОНАЛА И ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ДИСКУСИИ,
ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ.
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Изображение за блог публикация – 1* (формат JPG)
Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната
точка.
Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB).
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Изображение за блог публикация – 2* (формат JPG)
Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната
точка.
Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB).

Изображение за блог публикация – 3 (формат JPG)
Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната
точка.
Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB).
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Проект на проучването
Прикачете тук изображението, създадено от Дизайнера и Разказвача, избрано да представи хода на вашето
проучване (график, диаграма или концептуална карта).
Изображението трябва да бъде във формат.pdf (максимум 1MB).
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