
Проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 “Услуги за ранно детско развитие в община Перник” 

Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  

Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Община Перник информира своите граждани, че от 1 август т.г. стартира реализиране на 

Проект “Услуги за ранно детско развитие в община Перник“ BG05M9OP001-2.004-0040-

C01 договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 „Намаляване 

на бедността и насърчаване на социалното включване“. 

 

Проектът е на стойност 660 147 лв. с продължителност 27 месеца и се  осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

 

Проектът вкючва осъществяване на следните дейности: 

 Предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията"; 

 Предоставяне на услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 

увреждания"; 

 Предоставяне на услугите "Предоставяне на психологическа подкрепа и 

консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 

родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и 

групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от 

уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"; 

 Предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по превенция на заболяванията" 

 Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за 

повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище". 

 

 

Цялостната информация относно Проект “Услуги за ранно детско развитие в община 

Перник“ ще бъде предоставена на Начална Пресконференцията, която ще представи на 

заинтересованите страни и широката общественост целите на проекта, основните 

дейности и целеви групи, както и очакваните резултати.  

Датата и мястото на Началната пресконференция ще бъде съобщена допълнително чрез 

сайта на Община Перник. 

 

 

 

Община Перник 

 

 

 


