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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 № РД09- 32 от 31.05.2011 г. 

 

Проектът се изпълнява от Община Стражица с финансовата подкрепа 
на Международната банка за възстановяване и развитие 
(Световната банка) 
Споразумение за финансиране № РД09-32/31.05.2011 г. 
Цел: 
Основна цел на проекта - подобряване общото благосъстояние на децата от 0 - 7 г. в Община 
Стражица, чрез: 
Подцели: 1. Формиране и развитие на родителски знания и умения в отглеждането и 
възпитанието на деца, при родители от рискови групи, както и подпомагане на физическото и 
психическото здраве на децата от 0 - 7 години, също от рискови групи в община Стражица 
2. Подпомагане, процеса на училищна готовност на деца в риск до 7 години в Община 
Стражица. 
Очаквани резултати: 
1. Разкрити нови интегрирани услуги за деца от 0 до 7 год. и техните родители; 
2. Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с 
увреждания на възраст до 7 години; 
3. Повишено общо благосъстояние на децата на базата на: 
 Повишен е родителският капацитет за полагане на добра грижа за децата чрез 
придобиване на нови знания за ранното детство и умения за стимулиране психическото 
развитие на детето; 
 Повишена е здравната култура на родители от целевите групи в областите хранене, 
хигиена, предпазване от заболявания на децата в ранна възраст, значение на имунизациите и 
спазването на имунизационния календар за здравето на детето, както и за смисъла на 
профилактиката и профилактичните прегледи за здравето на детето; 
 Децата до 7 г. посещават детско заведение, където се стимулира познавателното и 
социалното развитие, необходими за успешното им включване в училище. 
 Децата с увреждания още при установяване на увреждането получават квалифицирана 
подкрепа за развитие, а техните родители- съдействие и подкрепа за приемане на 
увреждането, информиране и насочване към услуги, подкрепящи ги в процеса на 
обгрижване на децата и стимулиращи развитието им. 
4. Професионалистите, работещи с деца от 0 до 7 години са придобили нови знания и умения, 
свързани с ранното детски развитие, процеса на включване в детската градина и училището на 
деца с увреждания и деца от високорискови групи; 
5. Подобрено е взаимодействието и междуинституционалното сътрудничество на институциите 
на местно ниво за работа с целевите групи. 
6. Популяризирани са добри практики за ранно детско развитие. 
Целевите групи: 
Целевите групи по проекта са деца от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г. и техните родители, както следва: 
- деца от 0 - 3 години - от уязвими етнически групи (в частност ромската общност): 
деца, чиито родители са безработни; деца, чиито родители получават социални помощи; деца, 
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чиито родители не са здравно осигурени; деца, които не посещават детска ясла; деца, за които 
родителите им не полагат достатъчно грижа; деца с увреждания или със здравословни 
проблеми; 
-деца от 0 до 3 г. от уязвими етнически групи (в частност ромската 
общност), които получават социални помощи; безработни; родители с 3 и повече деца; 
самотни родители; родители за първи път; родители в рискова възраст; родители с ниско 
образование; родители живеещи в лоши жилищни условия; родители при които е налице риск 
от изоставяне на детето; родители, които имат деца в риск; родители за които има данни, че не 
получават грижи за децата си; родители на деца, които имат здравословни проблеми; 
-деца от 3 до 7 г. – деца от уязвими семейства от затворени общности и извън тях и 
деца с увреждания, за които има възможност да се запишат в детска градина или група за 
предучилищна подготовка в града/селото; деца от семейства от уязвими етнически групи (в 
частност ромската общност) получатели на социални помощи; деца на безработни; деца от 
семейства с 3 или повече деца; деца на самотни родители; деца на родители с ниско ниво на 
образование; деца на родители, живеещи в лоши жилищни условия; деца, чиито родители не 
полагат достатъчно грижи за тях; деца с увреждания; 
-родители на деца от 3 до 7 г. - семейства на деца, интегрирани в детски градини; 
родители, които са записали децата си в детски градини; родители от уязвими етнически групи 
(в частност ромската общност), които получават социални помощи; безработни; родители с 3 и 
повече деца; самотни родители; родители в рискова възраст; родители с ниско образование; 
родители живеещи в лоши жилищни условия; родители при които е налице риск от изоставяне 
на детето; родители, които имат деца в риск; родители за които има данни, че не получават 
грижи за децата си; родители на деца, които имат здравословни проблеми. 
Обща стойност на проекта: 658 574,80 лв. 
Продължителност: 01.08.2014 г. до 30.09.2015  г. 


