Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен
център - Ямбол“
Услуга 1: „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца с
увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по
консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.“
Описание:
Услугата
„Ранна
интервенция
на
уврежданията“
цели
предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с
увреждания. Това кореспондира с подкрепа на семействата им и изграждане на
специални умения у родителите за отглеждане на децата с увреждания. На
територията на Община Ямбол и тази услуга може да бъде осъществена, тъй като
териториално функционира МБАЛ с АГ и родилно отделение и чрез мобилна
работа/работа на терен. Целева група на услугата са деца с увреждания и
техните родители.
За осигуряване на услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ се предвижда
наемане на персонал на следните длъжности:
 педиатър – една работна позиция;
 социален работник - една работна позиция;
 логопед - една работна позиция;
 кинезитерапевт/рехабилитатор - една работна позиция;
 психолог - една работна позиция;
 медиатор - една работна позиция.
Услуга 2: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“
Описание: Целта на дейността е подкрепа на деца с увреждания за успешна
интеграция в първи клас в масовото училище и постигане на равнопоставеност в
обществото.
Целевата група са деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.
Дейността ще се осъществява, чрез услугата Оценка на нуждите на децата от
подкрепа.
Децата ще получават помощ за усвояване на знанията и уменията, необходими за
първи клас. Услугата включва наблюдение на адаптирането на детето и неговото
развитие през първата година в училище. По-специално дейността обхваща:
- оценка на нуждите на децата от подкрепа;
- индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на
децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи
клас;
- работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през
учебната година;
- групова работа с цел изграждане на социални умения в децата, за да се
запознаят със социалната среда при предстоящо интегриране в масово
училище.
За осигуряване на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с
увреждания“ се предвижда наемане на персонал на длъжността:
 специален педагог Услуга 3: „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи
и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; Семейно
консултиране и подкрепа; 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.“
Описание: Дейността включва две услуги:

3.1. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и
настоящи родители за формиране на родителски умения;
Услугата има за цел формиране на родителски умения, създаване на връзка
родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и
разширяване на подкрепата.
Целева група са бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 години, родители
от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на
риск.
Услугата ще се предоставя чрез изпълнение на следните поддейности:
- Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители;
- Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от
0 до 3 години;
- Групи за родители и бъдещи родители и Индивидуална работа с бъдещи
родители и родители на деца от 0 до 3 години.
Тази дейност е основно насочена към повишаване на познанията и подобряване
на уменията на родителите с оглед способностите и особеностите на бебетата и
малките деца в етапа на ранното им развитие (стандарти за ранно детско
развитие), както и с оглед необходимата подходяща семейна и общностна среда
за отглеждане на дете.
3.2. Семейно консултиране и подкрепа, включително 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.
Услугата има за цел подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със
семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно
социално включване и реализация. Предоставянето на услугата ще спомогне за
увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи, чрез
развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет,
търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите
групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред
общностите във висок риск в областта на семейното планиране, чрез
предоставяне на информация по въпроси като репродуктивно здраве, методите на
контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на
насилието и неглижирането на деца.
Целева група са уязвими семейства, младежи от високо рискови общности,
родителите на деца с увреждания, родители които не полагат достатъчно грижи
за децата си, неглижирани деца и/или деца – жертви на насилие.
Услугата 3.2. ще се предоставя чрез организиране на следните поддейности:
Групови и индивидуални сесии за семейно планиране, Групи за консултация и
подкрепа на родителите на деца от 3 до 7 години, Консултиране и подкрепа
(индивидуално или групово), Консултация на деца, живеещи в рискова семейна
среда, Работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска
градина, Работа с родителите на децата, интегрирани в детски градини, с цел
посещаване на детска градина, Работа с останалите родители – организиране на
срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска
градина и Съвместна работа с всички родители на деца, посещаващи детска
градина.

За осигуряване на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и
консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на
родителски умения; Семейно консултиране и подкрепа; 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“ се предвижда наемане на
персонал на следните длъжности:
 педиатър – една работна позиция;
 медицинска сестра - една работна позиция;
 акушерка - една работна позиция;
 психолог - една работна позиция;
 социален работник - две работни позиции;
 медиатор - две работни позиции.
Услуга 4: „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности
по превенция на заболяванията“
Описание: Услугата има за цел подобряване достъпът до здравеопазване и
промоция на здравето и включва редовно наблюдение на здравето, физическото
и психомоторното развитие на бебетата и деца, както и превенция на детската
заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчни грижи в семейството и други
рискове в ранна детска възраст. Тази услуга ще бъде достъпна за родители на
новородени и малки деца, които са уязвими, изолирани и /или не са регистрирани
при общопрактикуващ лекар или не го посещават, не са здравно осигурени и са
извън обхвата на системата на здравеопазването.
Потребителите, към които е насочено предоставянето на услугата са:
- Общности с различен етнически произход, и по-конкретно ромската
етническа група;
- Безработни с бебета и малки деца;
- Родителите, получаващи социални помощи с бебета и малки деца;
- Семейства, живеещи в лоши битови условия;
- Семейства с ниско ниво на образование;
- Деца от семейства без общопрактикуващ лекар или такива, чиито
общопрактикуващ лекар не е педиатър;
- Деца от семейства без здравна осигуровка;
- Деца от семейства, в които не се полага достатъчна грижа за децата;
- Всички деца с увреждания;
- Деца със здравословни проблеми (тегло при раждане под нормата и др.).
Ще бъдат предоставяни следните подуслуги:
- Измерване височината и теглото на детето, главата, гръдния кош,
проверяване на здравното състояние, следене на графика за имунизации и
прегледи;
- Преглед и диагностика на психомоторното развитие – ежемесечно през
първата година, на тримесечие през втората година, на полугодие през
третата година;
- Консултации за смущения в храненето: насърчаване на кърменето,
измерване на бебето с цел установяване на количеството кърма, което
бебето приема при хранене и други. Обучение по здравословно хранене,
съответстващ на възрастта и индивидуалните нужди на детето;
- Консултации по отношение на съня – информация по отношение на физикопсихологичните страни на съня на бебетата, консултиране при проблеми
със съня, водене на график на спане и други;
- Обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето,
практики за подобряване на здравето;

-

Предотвратяване на детски заболявания;
Съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар.

За осигуряване на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска
консултация и дейности по превенция на заболяванията“ се предвижда наемане
на персонал на следните длъжности:
 педиатър – една работна позиция;
 медицинска сестра - една работна позиция;
 медиатор - една работна позиция.
Услуга 5: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на
училищната готовност на децата за равен старт в училище.“
Описание: Услугата цели увеличаване на готовността и мотивацията на децата
от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждане, на които
предстои да постъпят в първи клас, за равен старт с техните връстници.
Дейността е насочена към деца на възраст между 5 и 7 години (завършили
предучилищна подготовка) членове на семейства от уязвими групи – ромски
семейства, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и
повече деца, самотни родители и т.н., както и към деца, които срещат
затруднение при общуването на български език и родителите им. За целта в
рамките на дейността ще бъдат създадени летни групи/училища, които ще
доразвият и/или съхранят придобитите когнитивни и социални умения в
предучилищното образование. Ще се комбинират образователните елементи с
игри и дейности, обогатяване познанията на децата за обкръжаващия свят, за де
се преодолеят затруднения в изучаването на български език и други и да се
осигури възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Родителите
също ще бъдат включени и информирани с цел поддържане на тяхната мотивация
за записване на децата в училище. Чрез образователни и дидактически програми
ще бъдат подпомогнати и развити ползвателите на услугата и ще позволи на
специалистите да се ориентират във възможностите за възприятия на
потребителите.
За осигуряване на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ се
предвижда наемане на персонал на следните длъжности:
 педагог – една работна позиция;
 медиатор - една работна позиция.

