
                                      ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
                                                                      

 

Проект BG05M9OP001-2.004-0003 „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица “ финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 ,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз. 

 
1TНа 05.05.2016 г. Община Стражица сключи административен договор по проект 
BG05M9OP001-2.004-0003  „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица” 
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Услуги за 
ранно детско развитие”. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 
на 338 417,02 лв., като 287 654,47 лв. са от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 
а 50 762,55 лв. е размерът на Националното съфинансиране.  
1TПроектът на община Стражица има за цел превенция на социалното изключване и намаляване 
бедността сред децата чрез инвестиции в ранно детско развитие. Чрез проекта ще продължи 
дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно 
детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително 
деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. С реализацията на проекта 
ще се предостави подкрепа за деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване 
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 
проекта предвиждаме да се постигне ограничаване предаването на бедността между 
поколенията. Основните дейности, заложени в проектното предложение за постигане на 
горепосочените цели са: Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа 
подкрепа за деца с увреждания; Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова 
работа с родители, психологическа подкрепа на родители; Здравна детска консултация и 
превенция на заболяванията; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 
училищната готовност. Проектът ще се реализира на територията на цялата община. 
Предвидената продължителност е 28 месеца, от които 26 месеца за функциониране на 
услугите. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: формиране на здравна култура 
за правилно отглеждане на децата от целевата група, и  превенция на здравните рискове; 
Развитие на родителски капацитет, комплексна подкрепа и консултиране на родителите от 
уязвимите групи; Подобрена училищна готовност на децата от целевата група и даване 
възможност за получаване на равен старт в училище; Предотвратяване на настаняването на 
деца в специализирани институции; Осигуряване устойчивост на услугите за ранно детско 
развитие. 
 


