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Проект: „Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица”,
финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД0932 от 31.05.2011 г.
В рамките на Проекта на 25.03.2015 г. стартира услугата „Ранна интервенция на
уврежданията”
Дейност 1- Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията- гр.
Стражица, Медицински център- етаж 2
Децата с увреждания от общността и техните родители ще получат необходимата
подкрепа в разкрит по проекта Център за ранна интервенция на уврежданията. Целта на
изпълнението на дейността е да се изградят в родителя специални умения за
отглеждане на дете с увреждания и предотвратяване на изоставянето или
институционализирането на деца с увреждания. Личните лекари ще преминат обучение
за ранно откриване на уврежданията и информиране на родителите за да насочват
нуждаещите се към центъра. В обучението очакваме да се включат пет лични лекари. За
изпълнение на дейността ще се обособят кабинет за ранна интервенция на
уврежданията и за среща с родителите и кабинет за кинезитерапия и механотерапия.
Майката или друг член на семейството, заедно с бебето ще посещават Центъра за ранна
интервенция на уврежданията два или три пъти седмично за работа със специалистите
с оглед увреждането и проблемите на детето. Работата включва индивидуални
дейности за детето с включването на родителя и включване на детето в група от негови
връстници при достигането на определен етап от развитието. Родителите ще получават
консултации относно съществуващата мрежа от услуги и достъпната за родителите и за
детето финансова подкрепа, консултация по проблеми, които възникват при
ежедневната грижа за детето, родителските отговорности и семейните трудности.
Персоналът предоставящ услугата включва: социален работник, психолог, педагог,
педиатър лекар физиотерапевт, рехабилитатор и др. при необходимост. За да се осигури
достъп за родители бебета и малки деца с увреждания до услугата се налага
осигуряването на превоз на потребителите до центъра. Преди започването на услугата
ще се вземат актуални данни от Дирекция „Социално подпомагане” и личните лекари
за децата с увреждания. Социален работник от наетите по проекта ще се срещне и
разговаря с родителите на децата, за да ги информира за възможностите които
предоставя центъра. Паралелно информация ще се предоставя чрез разпространение
на информационни материали за проекта чрез кметствата и на сайта на общината.
Преди стартиране на предоставянето на услугите по проекта ще се проведе
информационна среща за представяне на проекта на която ще бъдат поканени
кметовете и кметските наместници от общината, неправителствените организации,
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стражица, служители на Отдела за закрила на
детето, Дирекция „Бюро по труда” гр. Стражица, медицински специалисти и граждани.
Те ще получат пълна информация за целите и дейностите по проекта и ще могат да
информират лицата от целевите групи за включване в проекта. Всеки желаещ за
включване ще може да се обърне към екипа по проекта на телефона посочен в

информационните материали, да се свърже чрез кметството или на място в създадените
по проекта помещения. Центърът за ранна интервенция на уврежданията ще предоставя
услуги и за деца с увреждания на възраст между 3 и 7 години.
За изпълнението на дейността след строително ремонтните работи на кабинетите ще
бъдат закупени със средства по проекта:
-обзавеждане за кабинета за ранна интервенция на уврежданията и за среща с
родителите – шкаф лекарски, три стола, диван мека мебел, масичка, бюро. /Приложение
№ 3 към бюджета/
- обзавеждане кабинет за кинезитерапия и механотерапия- три стола, бюро, лекарски
шкаф, шкаф с умивалник, 2 броя шведски стени, кушетка регулируема,
ударопоглъщаща настилка преместваема, вертикализатор, 2 бр.огледало стенно, 2
бр.комплект тренировъчни уреди и приспособления, 2 бр. комплекти психомоторни
топки, 2 бр. комплекти рулони облицовани, апарат за раздвижване на горен крайник,
апарат степер с опора, 2 комплекта топки тип таралеж, 2 бр. проходилки, паралел за
прохождане с регулируема височина, уред за трениране на финни движения, комплект
гумени играчки. /Приложение № 4 към бюджета/.
Дейност 2 – Редовни посещения на мобилен екип в домовете
Целта на тази дейност е да се осигури подкрепа на родителите за формиране и
подобряване на уменията за грижа за децата с увреждания и мониторинг на грижите за
тях. Чрез реализирането на дейността ще се осигури услуга достъпна за всички
родители на бебета и деца с увреждания. Дейността е свързана и с предоставянето на
консултации. Услугата ще се предоставя от наети по проекта специалисти - социален
работник, психолог, педагог, педиатър, рехабилитатор и др. при необходимост. Преди
започването на услугата ще се вземат актуални данни от Дирекция „Социално
подпомагане” и личните лекари за децата с увреждания. Социален работник от наетите
по проекта ще се срещне и разговаря с родителите на децата, за да ги информира за
възможностите на проекта. Паралелно информация ще се предоставя чрез
разпространение на информационни материали за проекта чрез кметствата и на сайта
на общината. Преди стартиране на предоставянето на услугите по проекта ще се
проведе информационна среща за представяне на проекта на която ще бъдат поканени
кметовете и кметските наместници от общината, неправителствените организации,
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стражица, служители на Отдела за закрила на
детето, Дирекция „Бюро по труда” гр. Стражица, медицински специалисти и граждани.
Те ще получат пълна информация за целите и дейностите по проекта и ще могат да
информират лицата от целевите групи за включване в проекта. Всеки желаещ за
включване ще може да се обърне към екипа по проекта на телефона посочен в
информационните материали, да се свърже чрез кметството или на място в създадените
по проекта помещения.

