
„СВЕТИЛНИК -  Социално включване чрез единодействие на терапевти и 

институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации” 

Договорено финансиране: 1 600 000 лв. 

Обща цел:  

Целта на този проект е да се приложат нови, устойчиви подходи и 

комплексни грижи, с които да се повиши качеството на живот на уязвимите 

групи (деца от 0 до 7 години и техните родители) като превенция на социалното 

изключване и преодоляване на неговите последици, респективно - намаляване 

на бедността. 

Специфични цели: 

 Изграждане на специализирана детска градина, в която се предлагат 
интегрирани услуги за деца и техните родители (както са дефинирани в 
целевите групи) и здравна консултация за деца от общността ( според 
описанието на целевите групи ) 

 Разработване и въвеждане на интегрирани социални услуги за деца и 
техните семейства 

 Развитие на социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на 
потребителите от целевите групи. 

 Прилагане и мултиплициране на съществуващи добри практики, насочени 
към социалното включване на уязвимите групи; 

 Прилагане на иновативни подходи за  предоставяне на социалните услуги, 
които допринасят за преодоляване на социалното изключване.  

 Подобряване на координацията между всички заинтересовани страни, 

свързани с общинската политиката за предоставяне на социални услуги и с 

държавната политика за редуциране на бедността и социалното 

изключване. 

 

Очаквани резултати:  

Очаква се проектът да създаде трайно във времето подходяща среда за 

прилагане на иновативни подходи, чрез които бедността и социалното 

изключване в целевата общност намаляват необратимо. Община Русе ще 

разработи и приложи нови интегрирани социалните услуги за преодоляване на 

комплексни проблеми, които произтичат от социалното изключване или водят 

до него. По проекта ще бъде изградена и въведена в експлоатация 

специализирана детска градина, където специално подготвени екипи ще 

предлагат интегрираните социални услуги. Разработването на мрежа от 

подкрепящи дейности за преодоляване на изолацията на уязвими групи ще 

запълни съществени пропуски в цялостната социална политика, произтичащи 

от ангажираността на различни заинтересовани страни, между които 

координацията е недостатъчна. 



В резултат на проекта ще бъдат създадени и развити нови интегрирани услуги, 
насочени към рисковите групи от местната общност.  
 Ще бъде изградена специализирана детска градина с нови за общността  

социални услуги, насочени към рисковите групи, описани в целевите 
бенефициенти ; 

 Най-малко 70% от установените деца и семейства в риск, които се нуждаят 
от алтернативни услуги, ще бъдат обхванати от дейностите на проекта до 
края на 2013 г.;  

 В резултат на проекта ще се увеличи броят на децата в риск, които 
постъпват в детска градина, в предучилищна група и в първи, в това число - 
деца с различен етнически произход, и по-специално - деца от ромския 
етнос; 

 Очакван резултат е значително да намалее отпадането от образователната 
система въобще, като проектът се фокусира върху 25 на сто успех в този 
аспект; 

 Най-малко 15% по-малко ще бъдат изоставените в институции деца в 
резултат на проекта до края на 2013г.; 

 Проектът ще обхване не по-малко от 50 % от семействата в риск, които 
имат потребност да се обучават на родителски грижи и умения; 

 В резултат на проекта ще бъдат обучени най-малко 120 служители , които в 
специализираната детска градина ще предоставят интегрирани услуги на 
деца и родители, благоприятстващи социалното включване; 

  50 специалисти от екипа, пряко ангажиран с изпълнение на дейностите по 
проекта – служители от общинската администрация и неправителствения 
сектор – ще повишат своята квалификация, ще придобият нови управленски 
качества и умения за реализиране и осигуряване устойчивост на проекти, 
осъществени в партньорство между институциите; 

 В резултат на проекта най-малко 350 семейства с деца на възраст от 0 до 3 
год. ще получат професионална грижа в специализиран кабинет за детска 
консултация. 

 Ще бъдат разработени методически инструкции, практически указания и 
друга специфична документация, учебни и дидактически материали за 
алтернативните интегрирани услуги. 

 
Целеви групи 

Проектът е насочен към четири големи целеви групи – деца в риск на 
възраст от 3 до 7 г.,  родителите на тези деца, деца на възраст от 0 до 3 г. и 
техните родители. 

 Целевата група деца в риск (3-7 г.) се фокусира върху следните целеви 
подгрупи:  
Деца, чиито родители са безработни; Деца, чиито родители получават 
социални помощи; Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е 
педиатър; Деца, чиито родители не са здравно осигурени; Деца, които не 
посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за дневно 
обгрижване; Деца с увреждания, Деца, за които родителите не полагат 
достатъчна грижа; Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската 
общност; 



 Целевата група родители (на деца от 3 до 7 г.) се фокусира върху 
следните целеви подгрупи: 

 Родители, получаващи социални помощи; Безработни родители; Родители 
на 3 и повече деца; Самотни родители; Бъдещи родители от уязвими групи; 
Родители (най-вече майки) в рискова възраст; Родители без или с ниско 
образование; Родители, живеещи в лоши жилищни условия; Родители, които 
не полагат достатъчна грижа за децата си; Родители на деца с увреждания; 
Родители на деца със здравословни проблеми; Здравно неосигурени 
родители; Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.) 
Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност. 

 Целевата група деца от 0 до 3 г. обхваща всички деца от общността на 
градския район, за които не е осигурена леснодостъпна детска консултация 
и първоначална здравна грижа, поради отдалеченост на квартала от 
здравни заведения с такъв профил. В тази целева група са дефинирани 
следните целеви подгрупи : Деца, чиито родители имат добър или 
средностатистически социален статус ;   Деца, чиито родители са 
безработни; Деца, чиито родители получават социални помощи; Деца без 
личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър; Деца, чиито родители не 
са здравно осигурени; Деца, които не посещават детска градина или не 
ползват друг тип услуга за дневно обгрижване; Деца с увреждания, Деца, за 
които родителите не полагат достатъчна грижа; Деца от уязвими етнически 
групи, в частност ромската общност; 

 Целевата група родители на деца от 0-3 г. предвижда всички родители 
от общността в района, които имат деца в този възрастов диапазон, в 
т.ч. бъдещи родители; Целевите подгрупи се фокусират върху следните 
критерии : родители, получаващи социални помощи; Безработни родители; 
Родители на 3 и повече деца; Самотни родители; Бъдещи родители от 
уязвими групи; Родители (най-вече майки) в рискова възраст; Родители без 
или с ниско образование; Родители, живеещи в лоши жилищни условия; 
Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си; Родители на 
деца с увреждания; Родители на деца със здравословни проблеми; 
Здравно неосигурени родители; Родители на деца във висок риск (забавяне 
в развитието и др.) Родители от уязвими етнически групи, в частност 
ромската общност. Бъдещи родители от уязвими групи – уязвими етнически 
групи, в частност представители на ромския етнос ; Бъдещи родители, 
които получават социални помощи; Безработни; Родители с три и повече 
деца, самотни бъдещи родители; Бъдещи родители за първи път; Бъдещи 
майки в рискова възраст ; Бъдещи родители с ниско ниво на образование; 
Бъдещи родители, живеещи в лоши жилищни и хигиенни условия ; Бъдещи 
родители, при които има риск от изоставяне на бебето ; Бъдещи родители, 
които имат дете/деца в риск (регистрирани в Дирекциите „Социално 
подпомагане” на АСП) 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

            Очаква се проект „СВЕТИЛНИК-социално включване чрез единодействие 
на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации” да 
създаде подходяща среда за прилагане на иновативни подходи за 
преодоляване на бедността и социалното изключване в община Русе.  
            Чрез планираните дейности ще се приложат нови интегрирани социални 
услуги, които са гъвкав инструмент за преодоляване на различни и комплексни 



проблеми, произтичащи от социалното изключване или които водят до него. 
Разработването на мрежа от подкрепящи дейности за преодоляване на 
изолацията на уязвими групи ще запълни редица празноти в цялостната 
социална политика, произтичащи от ангажираността на различни 
заинтересовани страни, между които координацията е недостатъчна.  
          По проекта ще бъде направена инвестиция и изградена Специализирана 
детска градина, с прилежащ модул „Здравна консултация”, където ще се 
предлагат интегрирани услуги, насочени към децата от целевите групи и 
техните родители. Чрез сформирането на екипи от специалисти и 
идентифицирането на конкретните потребители ще бъде повишена 
коориднацията между различните организации, които се занимават с тези 
проблеми. От своя страна проектът ще бъде популяризиран от Общината, за да 
се запознаят гражданите с целите и резултатите от изпълнението му. 

 
 


