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Проект „Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица”, финансиран 

със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и 
развитие по Проекта за социално включване 

В рамките на Проект в Община Стражица от 16.03.2015 г. стартират услугите 
„Семейно консултиране и подкрепа” и „Формиране и развитие на родителски 
умения”.  

Семейно консултиране и подкрепа 
Цел: Подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, 
създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и 
реализация. Предоставянето на услугата ще спомогне за 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.  
Целева група: Уязвими семейства, младежи от високо рискови общности, родители 
на деца с увреждания, родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си, 
неглижирани деца и/или деца – жертви на насилие. 

Формиране и развитие на родителски умения 
Цел: Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, 
повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на 
подкрепата.  
Целева група: Бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 г., родители от 
уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск.  
 
Достъп до услугите:  

• Услугите са отворени за всички. 
•  Услугите са достъпни – с нулев или минимален разход за семействата.  
•  Услугите са базирани на мултидисциплинарна екипна работа.  
• Услугите имат превантивен характер.  
•  Услугите са разнообразни.  
•  Услугите са комплексни. Те осигуряват грижа и подкрепа не само за детето, а и за 

цялото семейство, близки, роднини от разширения семеен кръг. 
Възможни източници на насочване са: • самозаявяване от страна на семейството – 

родители, роднини; • насочване от лечебни заведения като акушеро-гинекологични болници и 
др.; • лични лекари, педиатри и други медицински специалисти; • детски заведения – ясли и 
детски градини; • Дирекция „Социално подпомагане”; • Отдели „Закрила на детето”; • 
семейства, които вече са ползвали или ползват такива услуги; •Входът към услугата  e 
максимално отворен, достъпен и улеснен. 
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