ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ ВG05M9OP001-2.004-0060
“ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, КОЙТО СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020
Община Бяла Слатина продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за
социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско
развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.
Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление на проекта;
Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания; Подкрепа на семейства за ранно
развитие на децата; Превенция и предотвратяване на детските заболявания; Мотивация и подготовка за
равен старт в училище; Управление и функциониране на услугите; Информиране и публичност.
Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са: Семейства с деца от 0 до
7 г., включително с увреждания; Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; Деца от 0 до 7 г., включително
с увреждания; Деца и възрастни в риск.Броят на децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите по
проекта е 300 деца и 150 семейства с деца до 30.09.2018г.
Към 28.02.2017г. в дейност 2 “Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания“
са сключени 14 броя договори за ползване на социална услуга. Оказва се подкрепа и се провеждат
индивидуални и групови консултации на 14 деца с увреждане и техните родители от община Бяла Слатина.
По дейност 3 „Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата“ са сключени 86 броя договори с
родителите на деца от целевата група и 5 броя договори с бъдещи родители/майки/.Изготвени са оценки на
потребностите и индивидуални планове на общо 86 броя деца.Общият брой на сключени договори за
дейността е 91 броя.В дейността са сформирани и следните тематични групи:в услуга "Формиране и
развитие на родителски умения"- една Група за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца от 0 до
3г. и една Група за родители и бъдещи родители. В услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ са
сформирани 2 бр. тематични групи - Групата за семейно планиране и Групата за консултиране и подкрепа на
родители на деца от 3 до 7г. Общият брой на проведените групови консултации/сесии/ за родители на малки
деца от стартирането на дейността до 28.02.2017г. е 46. Общият брой на проведените индивидуални
консултации на родители от специалисти в дейността е 366 броя, проведени са и 29 броя индивидуални
консултации на деца. От стартирането на дейността са консултирани 59 семейства.Осъществени са 22 броя
мобилни посещения от екип от специалисти на рискови семейства.
По дейност 4 „Превенция и предотвратяване на детските заболявания“ от стартирането на дейността до
28.02.2017г. са сключени договори с родителите на 114 деца, като са реализирани 244 броя прегледи от
педиатъра и 138 броя дентални прегледи от стоматолог.Общо за услугата "Детска консултация"
извършените прегледи от педиатър и стоматолог с натрупване от стартирането на дейността е 382 броя.На
децата са изготвени индивидуални планове за ползване на услугата "Детска консултация".
Екипът на проекта провежда ежемесечни срещи със специалистите и персонала в Центъра за социално
включване.Групата за консултиране процеса на предоставяне на услугите, която включва специалистите,
ангажирани в услугите, екипа на проекта и ръководителя на Центъра провежда ежемесечни заседания, на
които се обсъжда и следи работата с потребителите, възникнали затруднения
и предложения за
подобряване на качеството на предоставяните интегрирани услуги.
През месец февруари е организирано Ателие за изработване на мартенички от деца и родители с
потребители на дейност 2 и дейност 3 по проекта. Ръководителя на проекта е провел преговори с фирми,
като са предоставени две дарения-в стоки и парична сума за нуждаещи се потребители на Центъра за
социално включване.
От екипа на проекта
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