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Проект "Общностен център за деца и родители 
"ЦАРЕВГРАД" 

 
 

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 
Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 
„Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 
„Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/ 
 

Дата на сключване на AДБФП: 27.07.2016 г. 
Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2022 г. 
Стойност на проекта по бюджет: 1 595 035,00 лв. 

 
 

Целта на проекта е предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, 
насочени към деца от 0 - 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с 
увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Интегрираните социални, 
здравни и образователни услуги, ще се предоставят в създадения по Проект „Инвестиция 
в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община 
Велико Търново“, „Общностен център за деца и семейства в град Велико Търново“ на 
бул. „България“ № 24 /бивш Пионерски дом/. За предоставянето на интегрираните 
услуги за ранно детско развитие ще бъдат назначени и наети специалисти в следните 
области: социални дейности, здравеопазване и образование. 

Изпълнението на Проекта ще доведе до подобряване на общото благосъстояние 
на децата, чрез:  

 Повишаване здравната култура, умения и навици на родители от целевите 
групи;  

 Получаване на квалифицирана подкрепа за развитието на децата с увреждания;  
 Подобряване взаимодействието и междуинституционалното сътрудничество 

на местно ниво за работа с целевите групи; 
 
Основните дейности по проекта са:  
 Ранна интервенция на уврежданията;  
 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;  
 Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и 

подкрепа; Здравна детска консултация;  
 Повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище; 

Семеен център за деца от 0-3 години; 
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Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване 
на бедността сред децата на Община Велико Търново, чрез: инвестиции в ранното детско 
развитие; подобряване на готовността на децата за включване в образователната система; 
подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители с цел 
ограничаване предаването на бедността между поколенията.  
 

Проект "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД"" на Община 
Велико Търново има за цел да предостави подкрепа на децата в ранна детска възраст и 
техните семейства за подобряване на достъпа им до здравни грижи, 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.  

 
Специфичните цели на проекта са:  
 Предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства в "Общностен център 

за деца и родители "ЦАРЕВГРАД";  
 Създаване на условия за равен достъп на деца от 0 до 7 години от рискови групи 

и техните семейства до социални, образователни и здравни услуги; 
 


