
 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

--------------------------------------------------------www.esf.bg ------------------------------------------------- 

       www.eufunds.bg 
Проект BG05M9OP001-2.004-0060 ”Център за социално включване”Аз и моето семейство“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

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. 

 

На  03.08.2017г. в Изнесените бази на “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ 

стартира Лятно училище в рамките на Дейност 5 „Мотивация и подготовка за равен старт в училище“ по 

Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ . 

Дейността е насочена към увеличаване на готовността на децата от уязвими семейства от затворени 

общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас  и мотивацията им за равен 

старт с техните връстници при постъпването им в училище. 

              В Изнесените бази на Центъра- в допълнителна сграда на ДГ“Незабравка“ в с.Соколаре и в 

ДГ“Червена шапчица“ с.Габаре  са сформирани 2 броя групи, всяка от които включва 15 деца на възраст от 5 

до 7 години, с които  работи назначен екип от специалисти /педагог и медиатор/ с продължителност 4 часа 

дневно.В групите са включени и  деца,чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при 

общуването на български език. 

По време на Лятното училище в рамките на проекта   се предоставя закуска и напитка за децата, 

които посещават заниманията.По проекта са  осигурени и материали за пряка работа с децата.Заниманията  

ще продължат до 30.08.2017г. и ще завършат с детски празник.През следващото лято също ще бъде 

проведено Лятно училище в рамките на проекта. 

 
 

              От екипа на проекта 

 

 

http://www.esf.bg/
http://www.eufunds.bg/

