
Продължава изпълнението на 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. 

 

Община Айтос подписа Допълнително споразумение № 03 към Договор № 

BG05M9OP001-2.004-0039 – С01, с което се продължава изпълнението на проект 

“Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните 

семейства от Община Айтос” до 31.12.2020 г. 

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

мобилна услуга. 

 

Продължават да 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" 

 

Постигнати резултати от услугата към 31.12.2019 г.:  

- Оказана подкрепа на 147 семейства и 165 деца. 

 



 

 

През новия период по услугата ще бъдат обхванати допълнително не по-малко от 70 

семейства, от които 30 деца. 

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

превенция на заболяванията“ 

Постигнати резултати от услугата към 31.12.2019 г.:  

 - Прегледани 447 деца; 

 - Консултирани 373 родители. 

 

През новия период услугата ще бъде предоставена допълнително на още 120 

потребителя (средно още 350 прегледа). 

По Услуга 3 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на децата за равен старт в училище“ 

 

Постигнати резултати от услугата към 31.12.2019 г.:  

- Обучени 90 деца - шест групи по 15 деца. 

 

През новия период по услугата ще бъдат открити още две летни групи.  

 
 

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  


