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ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

по Проект 

BG05M9OP001-2.004-0034  

„Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

Управление и функциониране на социалните услуги 

Целта на тази дейност е да се създаде Общностен център за деца и семейства в 

риск, който да управлява и координира функционирането на мрежата от 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. 

Центърът ще предоставя услуги за подкрепа на деца в ранна детска възраст и 

техните семейства с цел 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, ще се цели да се ограничи и 

предаването на бедността между поколенията. 

Персоналът на центъра ще включва ръководител, шофьор и хигиенист. 

Ръководителя на Центъра ще осъществява цялостната организация и координация 

при предоставяне на всяка една от услугите, както и контрол върху тяхното качество. 

Същият ще осъществява пряка и обратна връзка с екипа за организация и управление на 

проекта – служители от Общинска администрация – Девин. Ще организира и ръководи 

екипни срещи със специалистите по проекта, както и подготовката и предоставянето на 

тяхната отчетна документация и стриктно изпълнение на предвидените дейности. Ще 

следи за възникнали проблеми и при необходимост ще сигнализира на екипа по проекта и 

ще съдейства за тяхното разрешаване. 

Шофьорът ще извършва транспорт на мобилните екипи при извършване на работа 

на терен, както и такъв – на потребителите на услугите. 

Предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” 

Целта на тази дейност е предотвратяване на изоставянето и/или 

институционализирането на деца с увреждане, стимулиране развитието на детето с 

увреждане и оказване на помощ и подкрепа на семейството, изграждане на специални 

умения за отглеждане на децата с увреждане. Услугата ще бъде достъпна за всички 

родители на деца от 0 до 7 год.възраст с увреждания. 

Дейностите, предвидени в услугата включват:  
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• Посещения на майката или друг член от семейството заедно с бебето/детето два 

или три пъти седмично в Центъра за ранна интервенция на уврежданията, намиращ се в 

общностния център. В него по Проекта за социално включване са обособени 

необходимите помещения за индивидуална и групова работа с деца и техните родители.  

• Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата, с цел 

мониторинг на грижите за децата и осигуряване на подкрепа за формиране и подобряване 

на уменията за грижа за децата. По дейността ще бъдат предоставяни и консултации, 

свързани със съществуващата мрежа от услуги и достъпната за родителите и за детето 

финансова подкрепа; консултации по проблеми, възникнали при ежедневната грижа за 

детето, родителските отговорности; семейните трудности, свързани с необходимостта от 

осигуряване на грижа за дете с увреждане и др. 

Предвижда се услугата да бъде предоставена на 10 потребители и 15 родители. Ще 

бъдат закупени дидактически и обучителни материали за потребителите. В зависимост от 

вида и степента на увреждане, както и изготвената социална оценка – с децата и техните 

семейства ще работят: социален работник, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт 

педиатър, психолог и медиатор.  

Социалният работник организира и провежда минимум 10 анкети с потребители на 

услугата, създава досиета на потребителите на услугата, провежда 125 срещи за 

консултация на родители на деца с увреждания, срещи с медицински, социални и 

образователни структури, организира и провежда 60 домашни посещения. 

Логопедът организира и провежда минимум 10 оценки за говорно развитие на 

децата с проблеми в развитието, 25 групови сесии за родители на деца с проблеми в 

развитието, 125 индивидуални посещения с мобилен екип на деца с проблеми в 

развитието и семействата им, минимум 500 логопедични занимания с деца.  

Рехабилитаторът провежда минимум 15 бр. кинезитерапевтични занимания 

месечно, разработва програми, обучителни и информационни материали, планове, 

методики и др., организира и провежда 25 бр. групови сесии за родители за деца с 

проблеми в развитието, разработва 10 бр. оценки на моторното развитие, извършва 50 

индивидуални посещения с мобилен екип на деца с проблеми в развитието.  

Педиатърът, както и психологът разработват програми, обучителни материали, 

планове, методики, тестове и др., провежда индивидуални срещи с 15 родители на деца с 

увреждания, индивидуална работа с 10 деца с увреждания, 125 индивидуални посещения 

с мобилен екип на деца с проблеми в развитието и семействата им, 25 групови 

консултации за подкрепа на родители на деца с увреждания.  

Медиаторът провежда 125 бр. посещения за работа на терен, вкл. и домашни 

посещения, оказва съдействие, посредничество и др. за ползване на услугата на 15 

семейства, провежда 125 срещи с родители и семейства, участва в организиране и 
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провеждане на 50 бр. групови сесии, разпространява информационни и обучителни 

материали. 

Предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца 

с увреждания” 

Услугата ще бъде насочена към подкрепа на деца с увреждания за успешна 

интеграция в първи клас в масовото училище. Ще включва и наблюдение на адаптирането 

на детето и неговото развитие през първата година в учебното заведение. За целта ще 

бъде нает един специален педагог, който да разработи програми, обучителни материали, 

планове, методики и др., да организира и проведе обучителни сесии с 10 деца с 

увреждания, потребители на услугата, за които ще бъдат закупени дидактически и 

обучителни материали, да проведе консултации и обучения на 15 родители на деца с 

увреждания. 

Изпълнението на дейността ще бъде извършено съгласно разработеното по Проекта 

за социално включване Методическо ръководство за предоставяне на услугата „Ранна 

интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на 

уврежданията”, Кодекса на труда, Закона за обществените поръчки (ЗОП), действащото 

социално и здравно законодателство. 

Предоставяне на услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа и 

консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 

родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и 

групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от 

уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” 

В дейността са включени следните услуги:  

1. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и 

настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения - цели 

формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на 

самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата чрез 

създаване на групи за:  

- консултация и подкрепа на бъдещи родители, с цел подготовка на родителите за 

изпълнение на родителските задължения и за създаването на подходяща среда за детето, 

в съответствие с неговите потребности и за ползването на системата от услуги след 

раждането на детето.  

Дейността е насочена към повишаване на знанията и уменията на бъдещите 

родители относно процеса на раждането, нуждите на новороденото и подходяща семейна 

среда за отглеждане на детето.  
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- консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г., с цел 

повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите да осъществяват 

грижи адекватни на потребностите на бебета и малки деца в етапа на ранното им 

развитие и да създават необходимата подходяща семейна и общностна среда за 

отглеждане на дете. Родителите ще бъдат информирани и консултирани за мрежата от 

услуги за подкрепа и тяхната роля за развитието на детето, както и за ролята на 

подкрепата на общността.  

- подкрепа на родители и бъдещи родители за споделяне на мнения и опит, както и 

на страховете и притесненията между бъдещи родители и родители на малки деца. Те ще 

бъдат стимулирани да участват заедно с децата си в срещите на групата, за да се приучат 

да разбират по-добре интересите и способностите им и да придобият умения за правилен 

избор на играчки, занимания и др. за тях.  

- индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г., с цел 

изграждане и развитие на умения за адекватна грижа и създаване на благоприятстваща 

за развитието среда чрез консултиране и подкрепа на семействата за придобиване на 

практически умения за грижа за деца. Ще бъде оказана индивидуална подкрепа за тези 

бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г., които отговарят на критериите за 

включване в групите, но не могат да участват поради обективни причини.  

2. Семейно консултиране и подкрепа - включва подкрепа на семействата в 

грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и 

ресурси за пълноценно социално включване и реализация, с оглед увеличаване на 

възможностите за социална интеграция на рисковите групи, чрез повишаване на 

родителския капацитет; развитие на различни социални умения у родителите; засилване 

на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране, 

адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца. Това ще бъде 

постигнато чрез:  

- групови и индивидуални сесии за семейно планиране;  

- групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.;  

- консултиране и подкрепа /индивидуално или групово/;  

- консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда.  

3. Работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на 

детска градина - цели преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения 

необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез 

средствата и методите за работа в детските градини. Това ще бъде постигнато чрез:  

- работа с родителите на децата, интегрирани в детски градини, с цел посещаване 

на детска градина;  
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- работа с останалите родители - организиране на срещи за преодоляване на 

предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина;  

- съвместна работа с всички родители на деца, посещаващи детска градина. 

Услугата ще се реализира от експертен екип, който включва: педиатър, гинеколог, 

медицинска сестра, акушерка, психолог, юрист, двама социални  работника и двама 

медиатори. 

За реализиране на услугата ще бъдат осигурени обучителни материали, детски 

храни и козметика, памперси, консумативи и др. Изпълнението на дейността ще бъде 

извършена съгласно разработеното по Проекта за социално включване Методическо 

ръководство за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и 

"Семейно консултиране и подкрепа", Кодекса на труда, ЗОП, действащото социално и 

здравно законодателство. 

Очакваните резултати са: Предоставена услуга на 150 семейства, назначен 

персонал, осъществени посещения на мобилния екип, закупени обучителни материали, 

детски храни и козметика, памперси, консумативи и др. за 150 семейства, според 

потребностите на целевата група на услугата и темите, които ще бъдат разглеждани. 

Очакваните резултатите за работата на наетите специалисти са: 

• За педиатъра - разработени програми, обучителни и информационни материали; 

проведени 60 групови консултации за бъдещи родители и родители на деца до 3 год.; 

проведени 60 групови консултации за родители на деца от 3 до 7 г.; проведени 160 бр. 

индивидуални консултации с родители.  

• За гинеколога - разработени програми, обучителни и информационни материали; 

проведени 60 групови консултации за бъдещи родители и родители на деца до 3 год.; 

проведени 200 бр. индивидуални консултации.  

• За мед. сестра - разработени програми, обучителни и информационни материали; 

проведени 60 групови консултации за бъдещи родители и родители на деца до 3 год.; 

проведени 60 групови консултации за родители на деца от 3 до 7 г.; проведени 300 бр. 

индивидуални консултации с родители.  

• За акушерката - разработени програми, обучителни и информационни материали; 

проведени 60 групови консултации за бъдещи родители и родители на малки деца; 

проведени 300 бр. индивидуални консултации.  

• За психолога - разработени планове за работа, програми, обучителни и 

информационни материали; проведени 120 бр. групови консултации за родители; 

проведени 300 бр. индивидуални консултации за родители; проведени 100 бр. 

индивидуални консултации за деца.  

• За юриста - проведени 420 бр. консултации с потребителите и персонала на 

услугата  
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• За двамата социалните работници - разработени графици, планове за работа, 

програми, обучителни и информационни материали; проведени 200 бр. групови 

консултации за родители; проведени 600 бр. индивидуални консултации за родители; 

проведени 600 бр. домашни посещения; проведени 300 консултации за родители, 

свързани с интеграция на децата им в детските градини; проведени 800 бр. консултации с 

деца; организирани и проведени 25 мероприятия  

• За всеки един от двамата медиатори: проведени 300 посещения за работа на 

терен; оказано съдействие, насочване и посредничество, придружаване и др. за ползване 

на услугите - на 150 семейства; проведени 300 бр. срещи с родители и семейства; 

разпространени информационни и образователни материали. 

Предоставяне на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по превенция на заболяванията” 

Целта на услугата е редовно наблюдение на здравния статус, физическото и 

психомоторно развитие на бебетата и децата до 7 год.; превенция на детската 

заболеваемост и смъртност; на неглижирането и не полагането на достатъчна грижа в 

семейството и други рискове в ранна детска възраст. Дейността ще се извършва както в 

оборудвания и обзаведен кабинет към Общностния център в гр.Девин, така и в детските 

заведения в община Девин и домовете на родителите. Услугата ще включва дейности, 

които не са финансирани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) като: 

консултации за смущения в храненето; обучение по здравословно хранене, съответстващо 

на възрастта и индивидуалните нужди на детето; консултации по отношение на съня; 

обучения за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето; профилактика 

на детските заболявания; съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар; 

обучение в основни правила за поддържане на добра устна хигиена и здраве и др. по 

предложение на специалистите. 

Предоставянето на услугата ще включва наемане на следния персонал: педиатър, 

медицинска сестра, стоматолог и медиатор.  

Очакваните резултати са: Назначен персонал за предоставяне на услугата, 

проведени 700 консултации на родители за здравословното състояние на децата им, както 

и за стоматологичния им статус, 200 бр. посещения за работа на терен, разработени и 

разпространени информационни материали, свързани с профилактика и промоция на 

здравето, оказано съдействие и насочване за ползване на услугата на 250 потребители. 

Предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за 

повишаване на училищната готовност за децата за равен старт в училище” 

Дейността е насочена към децата, на които предстои да постъпят в училище, да 

доразвият или съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното 
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образование. Това ще бъде реализирано чрез посещение на лятно училище, където 

образователната дейност ще се комбинира с игри и дейности, обогатяващи познанията на 

децата за обкръжаващия свят. Лятното училище ще се проведе в Общностния център за 

деца и семейства и семейства в риск – гр. Девин, в рамките и на двете години от 

реализацията на проекта. Ще бъдат обхванати 60 деца през месеците юли и август в две 

групи по 15 деца за всяка година. 

Целта на услугата е увеличаване на готовността на децата от целевата група и 

мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. 

Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят 

придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище.  

Обхванатите потребители ще бъдат деца на 5, 6 или 7-годишна възраст /след 

завършване на предучилищната подготовка/ от семейства от уязвими групи - уязвими 

етнически групи, по-специално ромската общност, получатели на социални помощи, 

безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители, семейства живеещи в 

отдалечени райони; деца чиито майчин език не е български и които срещат затруднения 

при общуването на български език. 

В лятното училище ще се извършват следните дейности:  

- преодоляване на затруднения в изучаването на български език, осигуряване на 

възможност за равен старт в първи клас;  

- организиране на игри в съответствие с предпочитанията на децата;  

- организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните 

училища;  

- организиране на срещи с родителите, с оглед интегрирането им за редовно 

посещение от страна на децата;  

- кратки екскурзии в или в околностите на града;  

- закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя 

с родителите. 

Очакваните резултати са: Разработени материали – програма, учебен план, 

обучителни материали, график, информационни материали, методи за работа и др.; 

обучени 60 деца; организирани мероприятия в рамките на/извън лятното училище; 

осъществена работа с 60 родители; проведени 60 посещения за работа на терен; 

проведени срещи с родители и семейства; осигурен превоз и кетъринг за децата от 

лятното училище; закупени книги и материали за първи клас. 

Супервизия на предоставяне на услугите 

Супервизията е особено ценна за работещите в сферата на социалните услуги, 

защото работата с деца и семейства е трудна. Чрез организиране и провеждане на 

супервизия за персонала на Общностния център ще се осигури помощ за подобряване на 
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работата им с деца и семейства в риск. Предвижда се организиране на супервизия в две 

насоки: групова и индивидуална. Първоначално супервизията ще бъде групова и ще 

служи за подкрепа; обмен на познания, гледни точки и професионален опит; за 

получаване от всеки участник в групата на обратна информация от по-широк брой 

източници; за споделяне на преживявания и взаимна емоционална подкрепа; за 

придобиване на групов опит в хода на динамиката на груповите отношения. Групите ще 

бъдат сформирани по вид услуги, предоставяни в Общностния център, като за услугата 

„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за 

децата за равен старт в училище” не се предвижда организиране на супервизия, поради 

краткия срок за предоставянето й. След приключване на груповата супервизия ще бъде 

организирана и индивидуална с всеки един от специалистите. Индивидуалната 

супервизия цели да даде възможност на всеки специалист да прегледа своята работа; да 

провери усещанията и чувствата си; да изясни ролите и очакванията си във връзката си с 

потребителите на услугите. 

За изпълнение на дейността ще бъде избран по реда на ЗОП външен изпълнител. 

Планира се провеждането на супервизията да бъде през единайсетия месец от стартиране 

на проекта – във всяка една от предоставяните услуги 

Очаквани резултати: Избран изпълнител за провеждане на супервизията, 

организирани и проведени 5 групови и 21 индивидуални супервизии. 

 


