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Насърчаване на социалното сближаване чрез 
утвърждаване на социалната и интегрираща 
роля на спорта в пограничния район на Бургас и 
Одрин 

 Обща цел:  

Начало на проекта: 26.07.2013 
Край на проекта:     26.01.2015 

24.10.2013  хотел Атаген 



•подобряване на дребномащабна спортна инфраструктура в 
пограничния район в подкрепа на равните възможности, социалното 
и културно обслужване; 
•установяване на съвместни традиции в областта на младежкия спорт 
за стимулиране на интеркултурния диалог, взаимно опознаване и 
обмяна на добри практики; 
•утвърждаване ролята на физическото възпитание и спорта като 
ключов елемент на образователно-възпитателната система в зоната 
на сътрудничество; 
•развитие на изконни ценности като отборен дух, солидарност, 
толерантност и честна игра сред младежката аудитория от двете 
страни на границата. 

 

 Специфични цели:  
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 Двора на гимназията сега 
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 Двора на гимназията сега 
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 Двора на гимназията сега 
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 Така ще изглежда след като приключи проектът 
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 Дейности по проекта 

•изграждане на многофункционална спортна площадка; 
•оборудване на спортната площадка с фитнес уреди и различни 
инструменти за стимулиране на спортната активност, включително и за 
деца със СОП и гръбначни изкривявания; 
•изготвяне и отпечатване на методика за ползване на фитнес уреди от 
деца със СОП; 
•издаване на сборник с материали „Здрав дух в здраво тяло”, 
подготовка и провеждане на научно-практическа конференция на тема 
„Спорта – най-прекия път за преодоляване на граници”  
•провеждане седмица на игрите с топка – футбол, баскетбол, хандбал и 
съвместен лекоатлетически турнир; 
•паратурнир по адаптиран спорт за деца със СОП и гръбначни 
изкривявания; 
•оборудване на младежки оркестър с музикални фанфарни 
инструменти. 
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    Обща стойност на проекта:  

461 239,63 евро 
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