
КОМПЛЕКС 
ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ 
               ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

КАКВИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В КОМПЛЕКСА?
Семейно консултиране и подкрепа на бъдещи и настоящи родители за форми-

ране и развитие на родителски умения
Здравна детска консултация и дейности за превенция на заболяванията
Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания/специални образо-

вателни потребности
Консултиране, обучение и подкрепа на семейства на деца с увреждания
Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на децата

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ В КОМПЛЕКСА?
Семейства с деца от 0 до 7 - годишна възраст, включително с увреждания
Деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства
Деца и възрастни в риск

В Комплекса може да ползвате безплатно услугите на нашите специалисти:
лекар – педиатър, логопед, медицинска сестра, рехабилитатор, акушер – гинеколог, 
специален педагог, акушерка, психолог, стоматолог, социален работник, юрист



ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ ЗА 
РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ

Допълнителната педагогическа подготовка
се осъществява в рамките на „ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ“

ЗА КОГО Е НАСОЧЕНА УСЛУГАТА?
 Деца от 5 до 7 години /в предучилищна възраст/ от семейства от уязви-
ми групи
 Деца, срещащи затруднения при общуване на български език
 Родители на деца, посещаващи „Лятно училище“

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА „ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ“:
 I група – месец юни, всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа
 II група – месец юли, всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ ПО ВРЕМЕ НА „ЛЕТНИТЕ 
УЧИЛИЩА“?
Дейности за подобряване на предучилищната подготовка:

 Преодоляване на затруднения в изучаването на български език
 Посещения на учебни заведения
 Организиране на състезания, викторини, занимателни и познавателни 
игри
 Подкрепа на родителите за повишаване на училищната готовност на 
децата
 За децата, участващи в „Летните училища“ са осигурени транспорт, 
закуска и обяд!                                                                             

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ „ЛЕТНИТЕ УЧИЛИЩА“?
 В Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства:
 гр. Габрово, ул. „Ивайло“13, тел: 066 985 353; 0884191516
 e-mail: zadecata@gabrovo.bg


