


УСЛУГА “ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА”    
КОНСУЛТАНТИ: д-р ЛИНА ГАНЕВА-ПЕДИАТЪР   

д-р ВАСИЛ НИКОЛОВ-СТОМАТОЛОГ 

ПЕТЯ  СТЕФАТОНА СТЕФАНОВА- МЕД. СЕСТРА 

СТАНИСЛАНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА-МЕД. СЕСТРА 

КИРЧО СТАНЕВ КОЛЕВ-МЕДИАТОР 

 

 

Проведени  прегледи и диагностика на психомоторното   развитие на 

деца: 1880 здравни и 702 стоматологични  прегледа 

 

Проведени  консултации на родители за здравословното състояние на  

 децата им: 726 здравни и  135  стоматологични консултации  
 

 

Проведени   посещения за работа на терен:  163 посещения 
 



Здравни прегледи и здравна просвета 



Прегледите не са страшни, а екрана –много 

интересен! 



Посещения по домовете-полезни 

за деца и родители 



За здравето на децата и спокойствието 

на мама и татко 



УСЛУГА “ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ 

ГРУПИ-КЛАСОВЕ”    

КОНСУЛТАНТИ: 

МАРИЯ ПЕТРОВА ТОНЕВА-СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ 

ПЕНКА КИРОВА ТОДОРОВА-СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ 

ДИНКА РУСЕВА МИХАЙЛОВА-МЕДИАТОР 

ЙОРДАН КОЛЕВ СТАНЕВ-МЕДИАТОР  

 

Проведени  консултации за родители-140 консултации 

 

Проведени консултации за деца-275 консултации 

 

Проведени  сезонни и традиционни за преобладаващите етноси празници и  

мероприятия Банго Васил, в чест на Васил Левски, Първи март, Трети март, Осми 

март, Великден, Девети май, 24 май, Състезание с карачки, Първи юни  

 

Проведени  посещения за работа на терен-106 посещения 

 

Оказано съдействие/насочване/посредничество/придружаване и др. за ползване на 

услугата на  деца, родители и семейства-100 съдействия 

 

Проведени  срещи с родители и семейства-106 срещи 

 



За мама с признателност! 

 



Празници и събития, проведени в услугата 

Банго Васил в с. Трояново Работилница за мартеници 

Мартеници, изработени от 

ръцете на малки и големи 

със сръчни ръце. 



Чрез празниците се опознаваме  и приемаме 

8 март в Русокастро За мама с много обич  

Празниците  за 8 март във всички 

детски градини повишиха нивото на 

етнокултурна компетентност 



Да посрещнем пролетта 

Сръчните ръце на децата ще зарадват родителите 



Изработихме кукли от дървени лъжици 

Всичко, което изработваме е с голяма 

радост и много обич  



Кукли от различни националности 

Това са Зюмбюлка, Наташа, Айше и Калина-

изработи ги  персоналът на детската градина 

 За децата с много обич и много любов! 



Люлка за Гергьовден 

Да се полюлеем! 

•За здраве и берекет! 

Всички сме приятели! 



Венци за празниците 



Помощта на родителите за празника  е най-ценната 

Да скроим саксофоните Изрязваме по шаблона 

Саксофоните са готови за 

танц 



 С воалите ще танцуваме на празника  

Магията на танца е по-

силна с помощта на 

мама и татко 



И в спорта сме приятели! 



Състезание с карачки-незабравим празник за деца и родители! 

Състезатели от с. Кръстина 

Майсторски клас 

при каране на 

карачка 

 

И татко може като мен! 



Състезателите са с медали 

Родителите също имаха 

награди-посипа ги 

звезден прах в края на  

състезанието 



Услуга “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждане” 

Консултант: Паскал Киров Паскалев-специален педагог 

 

Организирани и проведени обучителни сесии с деца с увреждания-43 сесии  

Проведени консултации и обучения на  родители на деца с увреждания-55 консултации 

 

Любими играчки на децата със СОП 

Нареждаме с удоволствие кубчета 

и фигури 

Любимите ни животинчета 



Координиране на всички услуги 

Консултант- Керанка Георгиева Байчева, 

социален работник-координатор 

 

Организира и координира изпълнението 

на всички дейности по планираните 

услуги  в проекта 

 

 

Разработени материали и документи:  

 
1. Изготвен списък с всички мероприятия и 

събития, проведени в услугите по 

проекта-1 бр.  

2. Изготвени Месечни графици 

на консултантите-22бр. 

3.     Общ обобщен график-1 бр. 

4.     Лични досиета на услугите-6 бр.  

5.    Лични досиета на консултантите-25 бр.  
6.    Таблица с ангажираността на 

      специалистите-1бр. 

7.   Проведени срещи – на всички 

специалисти  

     по проекта и на екипите-11бр. 

8. Създадена база данни за услугите и  

     потребителите-1бр. 

9. Подготвени рекламни листовки и дипляни 

    със снимков материал за напредъка на  

     проекта-300бр. 

10. Информация за напредъка на проекта в  

     снимков материал на електронен носител- 

      7 бр. 

11. Подготовени презентации за напредъка на  

      проекта-2 бр. 

12. Изготвени технически отчети за  

      изпълнение дейностите по проекта-7 бр.  

  

  
  



Услуга “Формиране и развитие на родителски умения” и “Семейно 

консултиране и подкрепа” 

Родителски клуб за родители на деца от 0 до 3 години 

 
Социални работници: 

 Радка Димитрова, 

 Величка Славова  



Обучения на млади и бъдещи майки 

Д-р Красимира Добрева-педиатър 

Светлина Николова-акушерка 

Консултации с д-р Минчев-

гинеколог 



Разговори с кмета на община Камено-инж. Стефан Бонев 

 Обяснени са тенденциите  в 

развитието на социалната политика 

на община Камено 



Обучения и работни срещи 

Мирослав Рахнев-психолог 

Маргарита Георгиева-юрист 

Керанка Байчева-координатор 

Тодорка Георгиева-медиатор 

Жечка Тодорова-мед. сестра 

Паскал Паскалев-специален педагог 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

8120 гр. Камено,  

ул. Освобождение” №101 

тел: 05515/30-08,  факс: 05515/24-80 

e-mail-obshtina@kameno.bg     

www.kameno.bg 
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