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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 31.12.2017г. в дейност 2 “Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания“  

са сключени  21 броя договори за социална услуга с родители на деца с увреждания. Оказана е подкрепа и са 

извършени индивидуални консултации от екипа на услугата на 21 броя деца с увреждане и на 29 броя 

родители от община Бяла Слатина, като децата са диагностицирани с различни заболявания. Изготвени са 21 

бр. оценки на потребностите, 21 бр. индивидуални планове за услуги на семействата и  20  бр. междинни 

оценки на деца с увреждане. Проведени  са 36 броя срещи /групова работа/ с родителите на деца с увреждания, 

потребители на услугата. Изготвени са ежемесечно индивидуални програми за работа с всяко дете и неговия 

родител, като съобразно потребностите е определена честота на посещенията, заниманията със 

специалистите.Извършени са 204 бр. домашни посещения на екип от специалисти в домовете на  децата и 

техните родители. Приключили участието си в проекта  са 10 бр.  потребители, като са прекратени 10 бр. 

договори и са  изготвени 10 бр. изходящи оценки. 

По дейност 3 „Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата“ до 31.12.2017г.  са сключени 130  броя 

договори с родителите на 130 бр. деца от целевата група и 12 броя договори с бъдещи родители/майки/. Общо 

сключени договори за дейността са 142. Сформирани са 12  броя тематични групи-  7 групи в услуга 

„Формиране и развитие на родителски умения": 

• групи за консултация и подкрепа за бъдещи родител –   1 група 

• групи  за родители и бъдещи родители – 2 групи 

• групи  за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3г. – 4 групи 

В услуга „Семейно консултиране и  подкрепа“ са сформирани 5 бр. тематични групи. 

      •  „Групи за семейно планиране“ – 2 бр. 

      •  „Групи за консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7г.“- 3 бр. 

Общият брой на проведените групови консултации/сесии/ за родители на малки деца от стартирането на 

дейността до 31.12.2017г. е 119 броя с 11 бр. групи.Проведени са 10 бр.  групови консултации за бъдещи 

родители.Общият брой на проведените индивидуални консултации от специалисти с потребители в дейността 

за отчетния период е 2099  броя, проведените индивидуални консултации с деца са 341 бр. Консултираните 

семейства до 31.12.2017г. са 96 .Осъществените мобилни посещения от екип от специалисти на рискови 

семейства  са 104 .От услугата  до 31.12.2017г.са излезли 76  деца, поради изтичане на срока на договора и 

поради навършване на 7 годишна възраст. 

По дейност 4 „Превенция и предотвратяване на детските заболявания“ от стартирането на дейността до 

31.12.2017г. броят на  потребителите  е 182 деца. До 31.12.2017г. е прекратена  услугата с изтичане на срока 

на договора и поради други причини на 122 деца. До 31.12.2017г. са извършени  592 броя прегледи на деца от 

целевата група от педиатъра и 413 бр. дентални прегледи от стоматолог.Общо за услугата "Детска 

консултация" извършените прегледи от педиатър и стоматолог с натрупване от стартирането на дейността до 

31.12.2017г.  е  1005.На децата са изготвени индивидуални планове за ползване на услугата" Детска 

консултация".Педиатърът е участвал в 13 групови консултации с родители на деца, потребители на услугата, 

а стоматологът в услугата е провел 17 броя групови консултации. 
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По дейност 5“Мотивация и подготовка за равен старт в училище“ от 03.08.2017г. до 30.08.2017г. в изнесените 

бази на “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ бе проведено Лятно училище. В ДГ 

“Незабравка“ допълнителна база в с. Соколаре и в ДГ “Червена шапчица“ с. Габаре  бяха  сформирани 2 броя 

групи, всяка от които включва 15 деца на възраст от 5 до 7 години, с които  работи назначени екипи от 

специалисти /педагог и медиатор/. 

С всеки от родителите на децата са проведени 4 бр. индивидуални консултации от педагозите,общо проведени 

120 бр. индивидуални консултации,като са изготвени протоколи ;Проведени са  4 бр. групови консултации на 

теми- „Ролята на лятната детска градина за успешен старт в училище“; „Права и отговорности на децата-

бъдещи първокласници“, „У дома ще има първокласник“, „Представяне на резултатите на децата от лятното 

училище“.  

В края на Лятното училище са реализирани  финални  тържества, за което децата сами са изработили покани 

до общинското ръководство и кметствата.На децата са раздадени грамоти от кмета на общината, подаръци и 

почерпка,осигурена от дарители.Реализирането на  дейността доведе до повишаване на училищната готовност 

на децата от уязвими семейства от затворените общности и децата с увреждания, на които предстои да 

постъпят в първи клас  и  нарастване на мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването 

им в училище.  

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 декември   е организирано  Коледно ателие и празник, на който децата са получили коледни кутии, 

осигурени от Фондация за социална промяна и включване-гр.София.Потребителите на Центъра получават 

редовно  и материална подкрепа от препарати, дрехи, детска козметика, консерви и др. осигурени от дарители.  

 

От екипа на проекта 
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