ОБЩИНА ТРЪН

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Община Трън изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство
чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно
детско развитие“. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 237
626,76 лева, като средствата, осигурени от Европейския социален фонд са в размер
на 201 982,73лева, а националното съфинансиране е 35 644,03 лева.
Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца, като за период от 24 месеца ще се
предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на изпълнението на проекта
е 01.08.2016 г.
Целта на проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" е
превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез
инвестиции в ранното детско развитие. Изпълнението на проекта ще допринесе за
постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. –
осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване
качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и
пълноценното им личностно развитие.
Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са:
 Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
 Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства.
В лятното училище по услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за
повишаване на училищната готовност“ през м.юли 2018 г. получиха предучилищна
подготовка 15 деца. Услугата продължи и през м.август 2018 г. с втора група от 15
деца в предучилищна възраст. За децата полагат грижи квалифицираните
специалисти педагог и помощник-възпитател с дългогодишен опит в детска
градина. Лятното училище работи от понеделник до петък, като не се заплаща
такса, на децата се предоставя закуска в десет часа, съобразена с изискванията за
деца до 7 години и финансирана от проекта. Оборудваните помещения в ЦРИУ на
трети етаж на ул. „Александър Стамболийски“25 и детската площадка пред
сградата се превърнаха в любимо място за учене и занимателни игри.
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