Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

Проект „С грижа за теб”
Проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, се изпълнява по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, по приоритетна ос „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги
за ранно детско развитие” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общата стойност на договора е 660 000.00 лева, от които 561 000 лв. европейско и 99 000 лв.
национално съфинансиране. Договорът е със срок на изпълнение 26 месеца, считано от
01.08.2016 г. до 01.10.2018 г. и е подписан от кмета на Община Търговище и Министерството на
труда и социалната политика.
Проектът се явява продължение и надграждане на услугите, предоставяни по два
предходни проекта на Община Търговище – „Комплекс за нови алтернативи” по ОПРЧР и
„Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, финансиран от Световна банка.
Основната цел е: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред
децата чрез инвестиции в ранното детско развитие - създаване и функциониране на Комплекс за
здравни и социални услуги в общността, интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени
към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства,
както и бъдещиродители.
Специфичнитецели са:
1.Създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие чрез
функциониране на Комплекс за здравни и социални услуги в общността;
2.Предоставяне подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за
подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на
семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в
образователната система чрез функциониране на ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И
ЗДРАВЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ЦКПЗС);
3. Предотвратяване н анастаняването на деца в специализирани институции чрез ЦЕНТЪР
ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ.
По проекта е създаден „КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
ОБЩНОСТТА”, където се предоставят 7 услуги, разпределени в два центъра:
1.
ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Извършватсеуслугите: "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с увреждания". Този център се помещава и функционира на ул.
„Росица” №2/на мястото на бившия Дом „Майка и дете”/. Центърът обхваща деца на възраст от
новородени до 7 години и техните семейства. Това са деца, които имат увреждане или са в риск
от развитие на такова, или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им. За тях е
осигурена интегрирана подкрепа, чрез предоставяне на набор от превантивни и
рехабилитационни мерки. Ранната интервенция на уврежданията включва пряка работа с децата
и техните семейства. Това са рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна
работа с детето в неговия дом, в зависимост от потенциала му, както и нуждата да се планират
промени в средата, в която то живее. В процеса на подготовка за училище ще се търсят найПроект “С ГРИЖА ЗА ТЕБ”
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добрите форми за подкрепа на нуждаещите се деца. Мултидисциплинарната връзка между
специалистите по ранна интервенция, педагозите и родителите ще бъде важна при обмена на
информация за децата, посрещането на техните специфични нужди, поставяне на общи цели,
изготвяне на график за терапия, както и общото им планиране и изпълнение.
2.
ЦЕНТЪР
ЗА
КОНСУЛТИРАНЕ,
ПОДКРЕПА
И
ЗДРАВЕ
В
СЕМЕЙСТВОТОПредоставят следните услуги:
"Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи
родители за формиране и развитие на родителски умения";
"Семейно консултиране и подкрепа";
"Индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска
градина"
"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност
на
децата за равен старт в училище".
"Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция
на заболяванията"
Центърът се помещава в сградата на бул.”Ал. Стамболийски”, позната като „Общностен
център”. Дейностите, са насочени към работа в общността, като акцент е поставен на ромската
общност, поради високия риск при непроследени бременности, предпоставка за увреждане на
децата, изоставянето им, непосещението на детски градини и училища, изоставането в
развитието и подготовката им, и други фактори. Предвиждаме и насочването на тези рискови
групи към социални, образователни, здравни услуги и такива за заетост. Ще се обърне специално
внимание на бременни жени и майки в риск за осигуряване на грижи в сферата на
здравеопазването; индивидуална работа, като консултиране, придружаване, посредничество. Ще
се работи и с родителите. Извършване на консултиране и психотерапия за деца, преживели
насилие и неглижирани при отглеждането и възпитанието. Предвижда се мобилна работа, която
включва обходи на рискови райони. Провеждане на обучение за родители, като групи за
родители на кърмачета и деца до 3 г.; групи за бременни и бъдещи бащи. Ще се организират
летни групи за повишаване на учебната готовност. Ще се провежда редовно наблюдение на
физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата и други.
Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа, от свързана с полагане на грижи
за малки деца до консултиране, относно възможностите за подобряване на образование,
квалификация, шансове за заетост и т.н. Предвижда се подкрепата на семейства на деца в
предучилищна възраст и допълнителни услуги за деца и семейства, целящи успешно постъпване
в 1 клас. Целта е не само подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да
се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като превенция на здравни
рискове.
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