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Проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността 

сред децата в община Разград“ 

 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05M9OP001-2.004-0061-C01 

 

 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

 

 

На 01.07.2016 г. стартира изпълнението на дейностите по Проект 

BG05M9OP001-2.004-0061-C01 „Превенция на социалното изключване и намаляване 

на бедността сред децата“, реализиран от Община Разград съгласно сключен с 

Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция "Европейски 

фондове, международни програми и проекти" договор за безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз и 

от Държавния бюджет на Република България. 

 

Общата цел на проекта е : Създаване на мрежа от устойчиви интегрирани 

услуги за ранно детско развитие в община Разград за превенция на социалното 

изключване и намаляване бедността сред децата и техните семейства. 

 

Общата цел на проекта ще се постигне чрез следните специфични цели: 

� Предоставяне на подкрепа на децата от община Разград в ранна детска 

възраст и техните семейства. 

� Укрепване на потенциала и ресурсите на семейството за стимулиране на 

развитието на децата от 0 до 7 г. в риск.Информиране и овластяване на 

родителите с цел повишаване на родителския им капацитет. 

� Осигуряване на качествена оценка на нуждите и ресурсите на детето и 

семейството, и осигуряване на  необходимия комплекс от подкрепящи 

дейности, чрез мрежи от специалисти в различни сфери. 

� Предотвратяване на настаняването на децата в специализирани 

институции. 

� Ограничаване на предаването на бедността между поколенията. 

 

Основната целева група на проекта ще включва деца от 0 до 7 години в риск и 

техните семейства, както и деца с увреждания. 

 

За постигане на целите на проекта са предвидени следните основни дейности: 

 

1.Организация и управление на проекта. Мониторинг и контрол по 

предоставяне на услугите за ранно детско развитие. 

2. Информиране и публичност. 

3. Подбор и назначаване на персонал за управление и издръжка на услугите за 

ранно детско развитие. Подбор и назначаване на персонала, който ще 

предоставя услугите за ранно детско развитие. Управление и издръжка на 

услугите за ранно детско развитие. 
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4. Предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията". 

5. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и 

настоящи родители за формиране и развитие на родителските умения, семейно 

консултиране и подкрепа, и индивидуална и групова работа с деца и родители, 

включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел 

посещаване на детска градина. 

6. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията. 

7. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на деца за равен старт в училище. 

8. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. 

 

Очаквани резултати от настоящото проектно предложение. 

� С реализирането на настоящият проект в Община Разград се 

създава и развива модел на интегрирани социални, здравни и 

образователни услуги, насочени към деца в риск и деца с 

увреждания на възраст от 0 до 7 години и техните семейства. 

� Създават се условия за придобиване на знания и умения за равен 

старт в училище и преодоляване на социалното изключване и 

намаляване на бедността сред децата. 

� Развиват се мобилни социални услуги в малките населени места 

на територията на Община Разград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


