През месец септември 2017г. по 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, продължава работата на специалистите в
Центъра за ранно детско развитие. Там функционират различни социални, здравни и
образователни услуги за деца и техните семейства.
В услуга „Семеен център за деца от 0-3 години” се полага целодневна грижа за 10 деца от 03 години от уязвими групи. Заниманията с децата целят преодоляване на езиковата бариера,
развиване на различни умения и социално включване чрез подходящ дневен режим и занимания,
които са описани в програма, изготвена от медицинските сестри. Извършва се и всекидневен
„здравен филтър“ на децата в групата.
През месец септември специалистите от „Център за ранно детско развитие” – гр. Провадия
осъществиха две групови работи с деца и родители. В тях участваха социални работници,
стоматолог, както и здравният медиатор към община Провадия. Те се проведоха с децата в ДГ
„Пролет”- филиал „Ален мак” на 19.09.2017г. и в подготвителна група СУ „Димитър Благоев” – на
26.09.2017г. Темата на груповите работи е: „Орална хигиена и превенция”.
В услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по
превенция на заболяванията” са реализирани следните дейности: обучение за основни грижи за
бебето, закаляване, упражнения, стимулация и масажи, практики и подобряване на здравето.
Разработени са и се предоставят на родителите обучителни и информационни материали на
здравна тематика. Проведени са домашни посещения в града и по селата.
В услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи
родители, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители”
са проведени три групови мероприятия на 07.09.2017г., 13.09.2017г. и 27.09.2017г. в сградата на
Центъра за ранно детско развитие – гр. Провадия. Темите са: „Умения за общуване между дете и
родител”, „Изготвяне на семеен бюджет” и „Запознаване с институции и услуги в община
Провадия”. Проведени са индивидуални консултации с потребители на услугата както в сградата
на „Център за ранно детско развитие” – гр. Провадия, така и чрез мобилна работа.
Продължава работата на специалния педагог в услугата „Индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания”, в която се извършват индивидуални консултации на деца с
увреждания по два пъти седмично.

Подаваме ръка, заповядайте!
Центърът за ранно детско развитие се намира на адрес:
гр.Провадия
ул. „Ал. Стамболийски“ № 30, ет. 1
e-mail: crdr_provadia@abv.bg
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