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Информация за дейностите по проект „Общностен център за деца и 

родители „ЦАРЕВГРАД“ по ОП РЧР 2014-2020 г. 

От 2016 година Община Велико Търново изпълнява проект 
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“. С Решение на 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма РЧР е увеличена 
продължителността на операцията „Услуги за ранно детско развитие“ до 
края на 2022 година /77 проектни месеца/, както и общия ресурс по схемата 
с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца. 

Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД" предоставя 
услуги за ранно детско развитие - услуги, които са в подкрепа на бъдещи 
родители и семейства  с деца до 7 години. 

Към момента в Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД“ се  предоставят 3 услуги – „Ранна интервенция на 
уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 
увреждания“, „Формиране и развитие на родителски умения и Семейно 
консултиране и подкрепа“ и „Семеен център за деца (0-3 години)“. 

 През 2017 и 2018 г. функционира услугата „Допълнителна подготовка 
за равен старт в училище“, а до края на 2020 г. родители и деца можеха да 
ползват услугата „Здравна консултация за деца“. За трите години, в които е 
предоставяна услугата „Здравна консултация за деца“, близо 900 деца са 
консултирани от лекар-педиатър, медицинска сестра и стоматолог.  

 
 За периода от създаването на Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД“  - ноември 2016 г. до септември 2021 г., 197 деца и 
техните семейства са обхванати от услугата „Ранна интервенция на 
уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 
увреждания“. Проведени са множество информационни кампании на 
територията на Община Велико Търново за промотиране на детското 
психическо и физическо здраве, с цел информиране на обществото за 
дейностите на центъра, както и  за запознаване на обществеността с 
различните видове увреждания, забавяне в развитието и преодоляване на 
предубежденията спрямо тях.  

Екипът на РИУ и ИППДУ е сключил 132 договора за ползване на 
услугата, от които със 17 семейства е работено в дома им или в детско 
заведение извън гр. В. Търново, което децата посещават.  Към септември 
2021 г. екипът работи активно с 37 деца и техните  семейства. 
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Услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно 

консултиране и подкрепа“ (ФРРУ и СКП) са общодостъпни социални 
услуги, чиято цел е повишаване на родителския капацитет и разширяване 
мрежата за подкрепа при справяне с ежедневни трудности. Предоставят се 
индивидуално или чрез групова работа.  

Консултациите с екипа на ФРРУ и СКП се провеждат както в 
сградата на Центъра, така и чрез активна и системна мобилна работа на 
терен в населените места на територията на община Велико Търново. 
Групите са отворени и за всички, които искат да получат повече знания за 
посрещане и отглеждане на новороденото и малкото дете. Насърчава се 
участието не само на майките, но и на бащите, както и на други членове на 
разширеното семейство. В зависимост от нуждата на съответното 
семейство или група се включват различни специалисти – педиатър, 
акушер-гинеколог, мед. сестра, акушерка, юрист. 

От началото на Проекта (ноември 2016 г.) до септември 2021 г. 
услугата ФРРУ и СКП чрез индивидуални консултации и домашни 
посещения е обхванала 491 семейства, чрез групови консултации – 289 
потребители. Общият брой деца в семействата, обхванати от ФРРУ и СКП 
е 156. Към момента екипът работи с 12 семейства (16 деца). 

 
Услугата „Семеен център за деца от 0 до 3 години“ (СЦД) осигурява 

почасова дневна грижа за деца до навършване на тригодишна възраст 
(включително деца с увреждания) в среда, съобразена с възрастовите 
особености и специфични нужди на децата. Целта е предотвратяване на 
социално изключване.  

Това е мястото, където родителите, ползващи други услуги на 
Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ могат да оставят 
децата, за да посещават своите индивидуални или групови срещи при 
специалисти, или ако се налага да бъдат придружени до други институции 
(Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, здравни 
специалисти и др.). 

СЦД осигурява дневен режим, хранене и стимулираща среда, 
съобразени с възрастовите особености, индивидуалните и специфични 
нужди на децата. Грижата в СЦД е максимално индивидуализирана. 

Родителите на всички деца, посещаващи СЦД получават подкрепа от 
екипите на услугите „Формиране и развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа“ и „Ранна интервенция на уврежданията 
и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, как да 
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подготвят детето/децата си за раздяла и по възможност – да участват в 
процеса на адаптация на детето към новата среда. Семейният център е 
алтернатива за подготовка на децата, при които се очакват проблеми в 
адаптацията към детско заведение поради заболяване, специални 
образователни потребности и/или липса на опит в група с връстници.  

От началото на   Проект „Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД““ до септември 2021 г. през услугата СЦД са преминали 
142 деца.   През м. септември децата, които са били в СЦД са 11. 

 
Контакти: 
гр. Велико Търново 
бул. „България” № 24 (бивш Пионерски дом) 
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””  
Тел. 0888 976 656 
Тел. 0889 294 838 
e-mail: oc_carevgrad@abv.bg 

    facebook: Общностен център „Царевград” – Велико Търново 
 

 

 


