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Проект:
 „Предоставяне на услуги 
за ранно детско развитие 

на територията на 
Община Бяла, 
Област Русе“ 

П Р О Е К Т: 

„Предоставяне на услуги 

за ранно детско развитие 

на територията на 

Община Бяла, 

Област Русе“ 

Настоящата информация за изпълнение на Проект  „Предоставяне на услуги за ранно детско 
развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“ се публикува съобразно 
изискванията за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 г. - 2020 г.

· Редовно наблюдение на здравното, физическото и 
психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция 
на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на 
достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна 
детска възраст; 

· Увеличаване на готовността на децата от целевата 
група и мотивацията им за равен старт с техните връстници 
при постъпването им в първи клас.

Предвижда се услугите да стартират след 
15.09.2016 г. Те ще бъдат предоставени в период от 24 
месеца.

Целеви групи:
Основните целеви групи деца в риск (0-7 г.) са:
Деца от уязвими етнически групи, в частност 

ромската общност;
Деца, чиито родители са безработни; 
Деца, чиито родители получават социални помощи;
Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е 

педиатър;
Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
Деца, непосещаващи детска градина или не 

ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
Деца, за които родителите не полагат достатъчна 

грижа;
Деца с увреждания;
Деца със здравословни проблеми.

Основните целеви групи родители 
(на деца от 0 до 7 г.) са:
Родители от уязвими етнически групи, в частност 

ромската общност;
Родители, получаващи социални помощи;
Безработни родители;
Родители на 3 и повече деца;
Самотни родители;
Бъдещи родители от уязвими групи;
Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
Родители без или с ниско образование;
Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
Родители, които не полагат достатъчна грижа за 

децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално 
подпомагане” на АСП);

Родители на деца с увреждания;
Родители на деца със здравословни проблеми;
Здравно неосигурени родители;
Родители на деца във висок риск (забавяне в 

развитието и др.).



Проект: „

на територията на община Бяла, област Русе”

Предоставяне на услуги за ранно детско 

развитие 

Договор: № BG05M9OP001-2.004-0050-C01 

Бенефициент: Oбщина Бяла, Oбласт Русе

Основните дейности по проекта са: 
1. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с 

децата с увреждания и техните семейства, включително 
рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна 
работа с детето в неговия дом; 

2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 
увреждания;

3. Предоставяне на психологическа подкрепа и 
консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и 
развитие на родителски умения, Семейно консултиране и 
подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за 
семейно планиране индивидуална и групова работа с деца и 
родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими 
групи, с цел посещаване на детска градина; 

4. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с 
родителите и децата, дейности за семейно планиране 
индивидуална и групова работа с деца и родители, включително 
с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел 
посещаване на детска градина;

5. Подобряване на достъпа до здравеопазване и 
промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна 
детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

6. Допълнителна педагогическа подготовка за 
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в 
училище;

7. Управление и функциониране на услугите;
8. Информиране и публичност;
9. Организация и управление.

С реализацията на проекта ще се предоставят 
услуги за ранно детско развитие на 330 деца от 0 до 7 години 
и техните родители на територията на Община Бяла:

1. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с 
децата с увреждания и техните семейства, включително 
рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна 
работа с детето в неговия дом; 

2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 
увреждания;

3. Предоставяне на психологическа подкрепа и 
консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и 
развитие на родителски умения, Семейно консултиране и 
подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за 
семейно планиране индивидуална и групова работа с деца и 
родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими 
групи, с цел посещаване на детска градина; 

4. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с 
родителите и децата, дейности за семейно планиране 
индивидуална и групова работа с деца и родители, включително 
с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел 
посещаване на детска градина;

Срок на проекта: 27 месеца 

Начало на проекта: 15.07.2016 г.  Край на проекта: 15.10.2018 г.

Обща стойност на проекта:    лв.

Европейско съфинансиране:  214 091,20 лв.

Национално съфинансиране:     37 780,80 лв.

251 872,00

На 15.07.2016 г. стартира проект „Предоставяне на 

услуги за ранно детско развитие на територията на Община 

Бяла, Област Русе“, финансиран по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.

; 5. Подобряване на достъпа до здравеопазване и 
промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна 
детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

6. Допълнителна педагогическа подготовка за 
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт 
в училище.

Основната цел на проекта: Осигуряване превенция 
на социалното изключване, намаляване на бедността сред 
децата чрез инвестиции в ранното детско развитие чрез 
продължаване подкрепата за дейността на създадените по 
Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG 
от Международната банка за възстановяване и развитие в 
периода 2008 – 2015 г.) 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 
бъдещи родители. Проектното предложение на Община Бяла 
има за цел да се предостави 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, както и 
предотвратяване на настаняването на деца в специализирани 
институции. Чрез подобряване на готовността на децата за 
включване в образователната система и подкрепата за 
формиране на родителски умения сред уязвимите групи 
родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността 
между поколенията. 

Специфични цели: 
·  Предотвратяване на изоставянето и/или 

институционализирането на деца с увреждания и изграждане на 
специални умения за отглеждане на децата с увреждания; 

· Подкрепа на деца с увреждания за успешна 
интеграция в първи клас в масовото училище; Формиране на 
родителски умения, създаване на връзка родител-дете, 
повишаване на самочувствието и увереността на родителите и 
разширяване на подкрепата; 

· Подкрепа на семействата в грижата за децата за 
справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на 
умения и ресурси за пълноценно социално включване и 
реализация, подпомагане увеличаване на възможностите за 
социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на 
социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, 
търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа 
на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване 
на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на 
семейното планиране чрез предоставяне на информация по 
въпроси като репродуктивното здраве, методите на 
контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране 
на проблемите на насилието и неглижирането на деца; 
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