
 

 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

 
Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Работилници за родители „Да пораснем заедно ПЛЮС“ 
 

На 25 март 2019 г. в Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ в гр. 

Велико Търново, бул. България“ № 24 (бивш Пионерски дом), стартира провеждането 

на цикъл от работилници за родители „Да пораснем заедно ПЛЮС“. 

Работилниците се реализират на базата на подписан Меморандум за сътрудничество 

между Община Велико Търново и  УНИЦЕФ България и са част от пилотна програма за 

подкрепа на родители на деца с увреждания и затруднения в развитието в 

предучилищна възраст. 

В периода 14–16 март 2019 г. трима специалисти от Общностен център за деца и 

родители „ЦАРЕВГРАД“ – двама психолози и един социален работник, преминаха 

обучение по Програма „Да пораснем заедно ПЛЮС“ в гр. София. Водещи на 

обучението бяха експерти от авторския екип на работилниците от Република 

Хърватска, където Програмата се прилага успешно вече 7 години. 

Последователността от 11 работилници има за цел да подкрепи родителите, 

чиито деца имат различни затруднения в развитието. Тя предлага както знания за 

родителството, потребностите на децата и общуването с тях, така и възможност за 

споделяне и взаимна подкрепа между родителите и между тях и специалистите. 

Дейностите са структурирани така, че да разкриват и развиват преди всичко личните 

знания, сили и капацитет на самите родители. Основен принцип на работа е 

признаването, че всеки родител е експерт по отношение на собственото си дете. 

Работилниците ще се провеждат ежеседмично като част от дейността на 

услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ и ще бъдат безплатни за родителите. 

Работата с първата група от 13 родители се очаква да приключи в началото на месец 

юни тази година. Меморандумът за сътрудничество между Община Велико Търново и 

УНИЦЕФ България предвижда до края на 2020 г. да се проведе поне още един цикъл от 

11 работилници. 

Работилниците за родители „Да пораснем заедно ПЛЮС“ са своеобразно 

продължение на Програмата от работилници за родители „Да пораснем заедно“, 

разработена от същите автори, и успешно реализирана в Община Велико Търново в 

периода от месец октомври 2013 година до месец февруари 2018 година. 

 

 

 


