Подкрепа за деца и семейства в Център за ранно детско развитие
Продължава изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на
интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
През месец май персоналът на услугите продължава своята работа в подкрепа на деца на
възраст до 7 години и техните родители. Усилията на специалистите в Центъра за ранно детско
развитие (ЦРДР) са насочени към подобряване на родителския капацитет и разширяване на знанията
и уменията за обгрижване на децата в различните периоди от тяхното развитие. Специалният
педагог, социалните работници, психологът в сътрудничество с медиаторите предоставят
консултации както на потенциални потребители, като обясняват ползите и възможностите за
подкрепа, а така също работят с вече регистрираните потребители на услугите. Провеждат се
различни консултации както на място в Центъра за ранно детско развитие, а често и на място в
домовете на потребителите. Медицинските специалисти - педиатър, стоматолог и медицинска сестра,
съобразно своите компетенции и задължения в рамките на проектните дейности извършват
индивидуални консултации за бебета и деца от целевата група, периодично проверяват растежа и
развитието на децата, идентифицират потенциални здравни рискове.
Започна дейността и на услугата Семеен център, където първоначално децата ежедневно
присъстват по няколко часа, за да се адаптират към непознатата за тях среда, да се доверят и опознаят
хората, които ще ги обгрижват – медицинска сестра и детегледачи. Родителите им също участват в
други услуги в ЦРДР - семейно консултиране, формиране и развитие на родителски умения и др.
Персоналът в услугите поддържа документация за изпълнените дейности, съставени са и се
поддържат досиета за всеки потребители, работи се и по привличането на нови потребители, както от
града, така и от селата на територията на община Провадия.
В изпълнение на задължението на бенефициента – Община Провадия за разпространение на
информация и публичност по проекта е обявена процедура с две обособени позиции за избор на
изпълнител за тези дейности. Има подадени три оферти. Работата на комисията за провеждане на
процедурата продължава.
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