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Община Айтос изпълнява Проект BG05M9OP001-2.004-0039 “Интегрирани услуги 

за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от Община 

Айтос”, по процедура “Услуги за ранно детско развитие”, финансиран от 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Проектът стартира на 01.09.2016 г. и ще приключи на 31.12.2019 г.  

Потребителите на услугите се възползват от съвременно оборудван център, както и от 

мобилна услуга. 

Към момента се изпълняват следните услуги: 

Услуга 1 "Предоставяне на псих. подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и 

подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, 

индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, 

включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на 

детска градина" 

По услугата се извършват групови консултации на родители и бъдещи родители, както и 

индивидуална работа с деца и родители. Сесиите се провеждат в помещения на Центъра 

за деца и родители към общината и в домовете, като за целта се използва мобилен екип. 

Услугата се предоставя от добре подготвени специалисти с опит в работата с деца и 

родители. 

 

Постигнати резултати от услугата към 12.2018 г.:  

- 89 деца, получили подкрепа чрез услугата; в гр. Айтос – 42 деца, в селата – 47 

деца; 

- Консултирани 150  семейства. 

 

Услуга 2 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията“ 

По услугата се извършва редовно наблюдение на здравното, физическото и 

психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, 

смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна 

детска възраст. Услугата се изпълнява в помощ на родители на новородени и на малки 

деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ 

лекар или не го посещават. Прегледите и консултациите се извършват от опитен екип от 

специалисти - педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор, в специално 

оборудван здравен кабинет в Центъра за деца и родители. Услугата има и мобилен 
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аспект. Извършват се посещения в домовете на родителите, работа в общността за 

превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.  

 

 

Постигнати резултати от услугата към 12.2018 г.:  

- 371 деца са се възползвали от услугата  /извършени са 800 прегледа/;  

в гр. Айтос - 246 деца, в селата – 125 деца. 

 

 

Проект BG05M9OP001-2.004-0039 „Интегрирани услуги за ранно детско развитие 

на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, по процедура „Услуги 

за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


