
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 формиране и 
развитие на родителски умения

Здравна детска консултация и дейности за 
превенция на заболяванията

Индивидуална педагогическа подкрепа на 
деца с увреждания/специални образователни 
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



ЗА КОГО Е НАСОЧЕНА 
УСЛУГАТА?

Деца и родители от уязвими групи или от 
групи, изложени на риск

Деца с увреждания или други здравословни 
проблеми

Семейства в риск - с ниско ниво на образо-
вание, безработни, без здравни осигуровки, с 
лоши жилищни условия и др.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
Консултации за смущения в храненето и 

насърчаване на кърменето

Обучения по здравословно хранене, 
съобразно възрастта и индивидуалните особено-
сти на детето

Консултации по отношение на съня на детето

Обучения за извършване на масажи и упраж-
нения с цел подобряване здравето на детето

Стоматологични консултации.

Дейностите с потребителите на услугата се 
извършват както индивидуално, така и чрез групо-
ва работа.

ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕТСКА 
КОНСУЛТАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ 

ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

ЗАЩО Е ВАЖНО?
За превенция на детската заболеваемост и 
подобряване достъпа до здравеопазване.

КОЙ ЩЕ ВИ ОКАЖЕ 
ПОДКРЕПА?

Лекар-педиатър, стоматолог, медицинска сестра, 
социален работник и медиатор.

КЪДЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 
ПОДКРЕПАТА?

На място в дома на детето.

В Комплекс за социално-здравни услуги за          
деца и семейства: 

гр. Габрово, ул. „Ивайло·13 
тел: 066/985353; 0884191516 
работно време: 9.00-18.00 ч. 
e-mail: zadecata@gabrovo.bg

УСЛУГИТЕ НА КОМПЛЕКС ЗА 
СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ 
ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА СА 
БЕЗПЛАТНИ!


