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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз 



ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0034
„ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И 
СЕМЕЙСТВА В РИСК – ГР. ДЕВИН”Д

Финансиран с Договор № BG05М9ОР001-2.004-0034-С01 
по Оперативна програма Развитие на човешкитепо Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
”насърчаване на социалното включване”

Процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско 
развитие”развитие



ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0034
„ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И 
СЕМЕЙСТВА В РИСК – ГР. ДЕВИН”Д

Бюджет на проекта: 271 712,00 лв.
Съотношение на предоставените средства:

85 % от Европейския социален фонд 
б15 % от националния бюджет на 

Република България

Продължителност на проекта: 26 месеца
Период на изпълнение: 

19 юли 2016 година 19 септември 2018 година19 юли 2016 година – 19 септември 2018 година



ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0034
„ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И 
СЕМЕЙСТВА В РИСК – ГР. ДЕВИН”

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Д

Ц
Превенция на социалното изключване и 
намаляване на бедността сред децата нанамаляване на бедността сред децата на 
община Девин чрез инвестиции в ранното 

детско развитие.



Проектът цели:р
• предоставяне на подкрепа на децата в ранна 
детска възраст и техните семейства задетска възраст и техните семейства за 
подобряване на достъпа до здравна грижа;
ф• формиране на родителски умения;

• подобряване на семейната среда;
• повишаване на училищната готовност на децата 
за включване в образователната система;за включване в образователната система;

• предотвратяване на настаняването на деца в 
специализирани институцииспециализирани институции. 



Проектът предвижда предоставяне наПроектът предвижда предоставяне на 
интегрирани социални и здравни услуги за 

децата от община Девин в ранното им детство,децата от община Девин в ранното им детство, 
което е от изключителна важност за правилното 
им развитие и по-нататъшното разгръщане наим развитие и по нататъшното разгръщане на 

потенциала и активността на личността.
Ч бЧрез подобряване на готовността на децата за 

включване в образователната система и 
фподкрепата за формиране на родителски умения 

сред уязвимите групи родители се цели да се 
бограничи и предаването на бедността между 

поколенията. 



Основна целева група
деца в риск от 0 до 7 годишна възраст:деца в риск от 0 до 7-годишна възраст:

• от уязвими етнически общности, в частност ромската 
бобщност; 

• деца, чиито родители са безработни; 
• деца чиито родители получават социални помощи;• деца, чиито родители получават социални помощи; 
• деца без личен лекар или чийто личен лекар не е 
педиатър;педиатър; 

• деца, не посещаващи детска градина или не 
ползващи друг тип услуга за грижа за деца;ползващи друг тип услуга за грижа за деца; 

• деца с увреждания; 
• деца със здравословни проблеми; р р
• деца, за които родителите не полагат достатъчно 
грижа. 



Основни целеви групи родители 
(на деца от 0 до 7 г.):(на деца от 0 до 7 г.):

• родители от уязвими етнически групи, в частност 
ромската общност;р щ ;

• родители, получаващи социални помощи; 
• безработни родители; 
• родители на 3 и повече деца; 
• самотни родители; 
б• бъдещи родители от уязвими групи; 

• родители /най-вече майки/ в рискова възраст; 
• родители без или с ниско образование;• родители без или с ниско образование; 
• родители, живеещи в лоши жилищни условия; 
• които не полагат достатъчно грижа за децата си;• които не полагат достатъчно грижа за децата си; 
• родители на деца с увреждания, на деца със 
здравословни проблеми, на деца във висок риск.



Предвидени основни дейности
• Организация и управление на проекта.
• Информиране и публичност.ф р р у
• Предоставяне на услугата „Ранна интервенция на 

уврежданията”.у р д
• Предоставяне на услуги „Предоставяне на 

психологическа подкрепа и консултации на бъдещипсихологическа подкрепа и консултации на бъдещи 
и настоящи родители за формиране и развитие на 
родителски умения”, „Семейно консултиране и р д у , „ у р
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”.



Предвидени основни дейностир
• Предоставяне на услугата „Подкрепа за 

осигуряване на здравна детска консултация иосигуряване на здравна детска консултация и 
дейности по превенция на заболяванията”.

• Предоставяне на услугата „Допълнителна 
педагогическа подготовка за повишаване на 
училищната готовност за децата за равен старт в 
училище”.

• Управление и функциониране на услугите.
• Супервизия на предоставяне на услугитеСупервизия на предоставяне на услугите.



Начин на изпълнение
За изпълнение на проекта се предвижда 

наемане на персонал към общностния центърнаемане на персонал към общностния център 
чрез договори за извършване на услуга или 
трудови договори с определена натовареност затрудови договори, с определена натовареност за 
целия период на предоставяне на услугите – 24 
месецамесеца.
За управление и нормално функциониране на 

услугите се наемат:услугите се наемат:
• ръководител на общностния център – 1920 часа
• шофьор – 1920 часа• шофьор – 1920 часа
• хигиенист – 960 часа



Начин на изпълнение
За услугата „Ранна интервенция на 

уврежданията” се наемат: педиатър, социаленуврежданията  се наемат: педиатър, социален 
работник, логопед, рехабилитатор/ кинезитерапевт,  
психолог и медиатор.р
Насочена е към 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.

Достъпна е за всички родители на деца сДостъпна е за всички родители на деца с 
увреждания от 0 до 7-годишна възраст.



Начин на изпълнение
Предвидените дейности за услугата „Ранна 

интервенция на уврежданията” включват:интервенция на уврежданията включват: 
1.Посещения в Общностния център, където са 

обособени необходимите помещения заобособени необходимите помещения за 
индивидуална и групова работа с деца и техните 
родителиродители. 

2.Редовни посещения на мобилен екип в 
домовете на семействата - мониторинг на грижитедомовете на семействата - мониторинг на грижите 
за децата и осигуряване на подкрепа за 
формиране и подобряване на уменията за грижа сформиране и подобряване на уменията за грижа с 
децата.



Начин на изпълнение
За услугата „Индивидуална педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания” се наема специаленподкрепа за деца с увреждания  се наема специален 
педагог. 

Насочена е към подкрепа на деца с увреждания заНасочена е към подкрепа на деца с увреждания за 
успешна интеграция в първи клас в масовото училище. 

Включва и наблюдение на адаптирането на детето иВключва и наблюдение на адаптирането на детето и 
неговото развитие през първата година в учебното 
заведениезаведение. 



Начин на изпълнение
За услугите „Предоставяне на 

психологическа подкрепа и консултации напсихологическа подкрепа и консултации на 
бъдещи и настоящи родители за формиране и 
развитие на родителски умения” Семейноразвитие на родителски умения , „Семейно 
консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и 
групова работа с деца и родители вкл и с децагрупова работа с деца и родители, вкл. и с деца 
и родители, които не са от уязвимите групи, с 
цел посещаване на детската градина” сецел посещаване на детската градина  се 
наемат: педиатър, гинеколог, медицинска сестра, 
акушерка психолог юрист 2 социални работници иакушерка, психолог, юрист, 2 социални работници и 
2 медиатори.



Начин на изпълнение
Предвидените дейности включват: 
1 Предоставяне на психологическа подкрепа и1. Предоставяне на психологическа подкрепа и 

консултиране на бъдещи и настоящи родители за 
формиране и развитие на родителски умения чрезформиране и развитие на родителски умения чрез 
създаване на групи за:

- консултация и подкрепа на бъдещи родители;- консултация и подкрепа на бъдещи родители;
- консултация и подкрепа на родители с бебета и 

деца на възраст от 0 до 3 г ;деца на възраст от 0 до 3 г.;
- родители и бъдещи родители; 
- индивидуална работа с бъдещи родители и- индивидуална работа с бъдещи родители и 

родители на деца от 0 до 3 г. 



Начин на изпълнение
2. Семейно консултиране и подкрепа на семействата 

в грижата за децата, справяне със семейни проблеми,в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, 
създаване и развитие на умения и ресурси за 
пълноценно социално включване и реализация чрез: р р

- 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- консултация на деца, живеещи в рискова семейна 
среда. 



Начин на изпълнение
3. Работа с деца, интегрирани в детски градини, с 

цел посещаване на детска градина за преодоляване нацел посещаване на детска градина за преодоляване на 
социалното изключване, изграждане на умения, 
необходими за равен старт в училище, преодоляване р р у р
на езиковата бариера чрез:

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

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



Начин на изпълнение
За услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна 

детска консултация и дейности по превенция на 
б ”заболяванията” се наемат: педиатър, медицинска 

сестра, стоматолог и медиатор. 
Предвидените дейности включват:Предвидените дейности включват: 
- консултации за смущения в храненето; 
- обучение по здравословно хранене;- обучение по здравословно хранене; 
- консултации по отношение на съня; 
- обучения за масажи, упражнения, стимулация иобучения за масажи, упражнения, стимулация и 

основни грижи за бебето; 
- профилактика на детските заболявания; р ф
- обучение в основни правила за поддържане на 

добра устна хигиена и здраве и др.



Начин на изпълнение
За услугата „Допълнителна педагогическа 

подготовка за повишаване на училищнатаподготовка за повишаване на училищната 
готовност за децата за равен старт в училище” се 
наемат педагог и медиатор/помощник-възпитател. р
Предоставя се през месеците юли и август през 

двете години от изпълнение на проекта – в две групи 
по 15 деца за всяка година.
Дейността е насочена към децата, на които предстои 

йда постъпят в училище - деца  от семейства от 
уязвими групи; деца, чийто майчин език не е 
български и които срещат затруднения прибългарски, и които срещат затруднения при 
общуването на български език. 



Начин на изпълнение
Дейностите в лятното училище включват: 

• преодоляване на затруднения в изучаването напреодоляване на затруднения в изучаването на 
български език, осигуряване на възможност за равен 
старт в първи клас; р р
• организиране на игри, провеждане на състезания, 
викторини и др.; 
• организиране на срещи с родителите за 
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• закупуване на книги и материали за първи клас, като 
стойността им се разделя с родителите.



Изисквания за заемане на длъжностите

Подробно описание на начина по който щеПодробно описание на начина, по който ще 
протече процедурата за подбор, изискванията към 
кандидатите за различните позиции както икандидатите за различните позиции, както и 
необходимите документи, са публикувани на 
интернет страницата на Община Девин -интернет страницата на Община Девин 
www.devin.bg, в секция „Обявления” / 
Финансирани проекти” и на информационното„Финансирани проекти  и на информационното 
табло в сградата на Общинска администрация –
Девин ул Дружба” № 1Девин , ул. „Дружба  № 1. 



Място и срок за подаване на документиМясто и срок за подаване на документи 
Комплектът документи включва:
1 Заявление от кандидата по образец1. Заявление от кандидата – по образец .
2. Документ за самоличност (за справка).
3 Автобиография от кандидата по образец3. Автобиография от кандидата – по образец.
4. Декларация от кандидата – по образец. 
5 Декларация по чл 107а от КТ по образец5. Декларация по чл. 107а от КТ– по образец
6. Копие от документ за завършено образование.
7 Копие от документи удостоверяващи7. Копие от документи, удостоверяващи 

професионалния опит (трудова книжка, служебна 
или осигурително книжка договор или другили осигурително книжка, договор или друг 
документ).



Място и срок за подаване на документи р у

Приемът на документи на кандидатите се 
извършва до 14.09.2016 г., включително, в офиса на 
проекта – Общинска администрация – Девин, 
ул. „Дружба” №1, етаж 3, стая № 5.
Подаването на заявлението и приложените 

документи към него се извършва лично от всеки 
кандидат. Документите могат да се изпращат и по 
пощата с обратна разписка или по куриер, като 
пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно 
от обявения срок.



Място и срок за подаване на документи р у
Документите на кандидатите се разглеждат от 

комисия назначена от кмета на община Девинкомисия, назначена от кмета на община Девин. 
Подборът се извършва на два етапа: първи етап –
по документи и втори етап – интервю с допуснатитепо документи и втори етап – интервю с допуснатите 
кандидати.
Допуснатите до събеседване кандидати сеДопуснатите до събеседване кандидати се 

уведомяват чрез списък, обявен на 
информационното табло в сградата на Общинскаинформационното табло в сградата на Общинска 
администрация – Девин, ул. „Дружба” №1 и чрез 
списък публикуван на интернет страницата насписък, публикуван на интернет страницата на 
Община Девин – www.devin.bg, в секция Обявления



Очаквани резултати
• Брой деца получили подкрепа чрез услугите• Брой деца, получили подкрепа чрез услугите –

480 деца от целевата група.
Н• Назначен персонал за предоставяне на услугите.

• Предоставена услуга „Ранна интервенция на 
” 10 б 15уврежданията” на 10 потребители и 15 родители. 

• Предоставена услуга „Индивидуална 
педагогическа подкрепа за деца с увреждания” на 
10 потребители. 

• Оказано съдействие и насочване за ползване на 
услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна 
детска консултация и дейности по превенция на 
заболяванията” на 250 потребители.



Очаквани резултатир у

• Предоставени услуги Предоставяне на• Предоставени услуги „Предоставяне на 
психологическа подкрепа и консултации на 
бъдещи и настоящи родители за формиране ибъдещи и настоящи родители за формиране и 
развитие на родителски умения”, „Семейно 
консултиране и подкрепа” и Индивидуална иконсултиране и подкрепа  и „Индивидуална и 
групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и 
родители които не са от уязвимите групи с целродители, които не са от уязвимите групи, с цел 
посещаване на детската градина” на 150 
семействасемейства. 



Очаквани резултатир у
• Предоставена услуга "Допълнителна 
педагогическа подготовка за повишаване напедагогическа подготовка за повишаване на 
училищната готовност за децата за равен старт в 
училище" – обучени 60 деца осъществена работаучилище  – обучени 60 деца, осъществена работа 
с 60 родители. 

• Разработени програми обучителни и• Разработени програми, обучителни и 
информационни материали, планове, графици, 
методики за работата и дрметодики за работата и др. 

• Закупени дидактически и обучителни материали 
за потребителите книги и материали за първиза потребителите, книги и материали за първи 
клас.



Очаквани резултатир у
• Организирани и проведени анкети с потребители 
на услугите Извършена предварителна оценка ина услугите. Извършена предварителна оценка и 
създадени досиета на потребителите на услугите.

• Проведени срещи и консултации на деца• Проведени срещи и консултации на деца, 
семейства и родители на деца в риск от 0 до 7 
години както и на бъдещи родителигодини, както и на бъдещи родители –
индивидуални и групови.
Проведени логопедични и кинезитерапевтични• Проведени логопедични и кинезитерапевтични 
занимания с деца. 
О• Организирани и проведени домашни посещения 
на деца с увреждания.



Очаквани резултатир у
• Осъществени индивидуални посещения и работа 
на терен от мобилен екип и дрна терен от мобилен екип и др. 

• Осигурен превоз и кетъринг за децата от лятното 
училищеучилище.

• Организирани и проведени 5 групови и 21 
индивидуални супервизии за наетия персонал. 

• Сформиран екип за управление на проекта. 
РРазпределени конкретни задължения на 
членовете на екипа. Организирани и проведени 

Утръжни процедури. Успешно реализиран проект.



Очаквани резултатир у
Изпълнението на предвидените дейности 
ще даде възможност за създаване наще даде възможност за създаване на 
мрежа от интегрирани услуги за ранно 
детско развитие.
В резултат от изпълнението на проекта се р у р
очаква повишаване на общото 
благосъстояние на децата, подобряване наблагосъстояние на децата, подобряване на 
училищната готовност, разширяване и 
устойчивост на услугите с интегриранустойчивост на услугите с интегриран 
характер в община Девин.



Екип за управление на проекта:
Елка Станчева – ръководител на проектаЕлка Станчева ръководител на проекта

Виолета Димитрова – счетоводител
Христина Стамболова – технически сътрудникХристина Стамболова технически сътрудник

Офис на проекта:
Общинска администрация –Девин, етаж 3, стая 5 

гр. Девин 4800, ул. „Дружба” № 1
тел.: 03041/27 69, 0879 22 15 88, факс:03041/26 61

e-mail: stancheva@devin.bg 
www.devin.bg 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

f d bwww.eufunds.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


