ОБЩИНА ТРЪН

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 377295.96 /триста седемдесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет лева и
деветдесет и шест стотинки/ от които 320701.57 лв. от ЕС и 56594.39 лв.
национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 41 месеца, като за
период от 38 месеца ще се предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на
изпълнението на проекта е 01.08.2016 г. край на проекта 01.01.2020 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 – 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.
Предвидените услуги по проекта са:
 Ранна интервенция на уврежданията
 Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с
родители, психологическа подкрепа на родители.
 Здравна детска консултация и превенция на заболяванията;
 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност чрез подготвителни групи за училище през лятото.
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 изпълнение на дейност „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и
групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители“ през м.март
2019 г. с цел подкрепа и поощряване на майчинството бяха предоставени
еднократни пелени на 60 деца от 0 до 3 години. Доставени и през м.април 2019 г.
ще бъдат предоставени адаптирано мляко, зеленчукови, плодови и местни пюрета
на деца от същата възрастова група, като потребителите са идентифицирани от
специалистите, работещи в Центъра за ранна интервенция на уврежданията
гр.Трън.
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