
„Променяме пътя 
на развитие“ 

Фондация „Здраве и социално развитие“



Кои сме 
ние?

Фондация „Здраве и социално 
развитие“ работи от дълги години на 
територията на кв. Факултета. 

Към днешна дата организацията е 
изградила четири центъра – два от тях 
се намират на територията на  кв. 
Факултета, един в кв. Филиповци и един  
на територията на  гр. Кюстендил. 



Здрави и 
щастливи  
деца

Знаем, че за да расте едно 
дете здраво и щастливо, то 

има нужда в еднаква степен 
от грижа за неговото 

физическо и психическо 
здраве.

Има нужда от топли и 
любящи родители

Има нужда от здравословна 
и пълноценна храна

Има нужда от усещане за 
сигурност

Нашите програми следват 
тези принципи!



Здрави и 
щастливи  деца

Дългогодишният ни опит, който имаме в работата 
си с ранното детско развитие,  допълнихме и 
развихме с елементите от програма „Елементът 
Игра®“ на  Фондация „За децата в риск по света“. 

Добре знаем, че играта е универсалният език към 
всяко дете!

Ето защо тя е  неразделна част от нашите услуги за 
ранно детско развитие.



Ето какво правим ние:

Група за игра - родители и деца 
играят  и учат заедно.

Група „Обучение и дневна грижа“ 
- през играта децата ни  

ежедневно учат, общуват, 
израстват и стават по-

самостоятелни и самоуверени.

Към здравната ни програма в 
медицинския  кабинет 

ежеседмично лекар гинеколог 
проследява бременността на 
жени от квартала, а педиатър 

следи здравословното състояние 
на  все повече деца от квартала.

В групите ни за бременни и  
групите ни за родителски умения 

се включват бременни жени и  
родители на деца от 0 до 3 

годишна възраст. 

В пунктовете ни за детска кухня, 
децата на възраст от 10 м. до 3 г., 
получават разнообразна храна, 
подходяща за тяхната възраст.



Група за игра



Група за игра

В нея използваме всички елементи от програма „Елементът Игра®“

Децата и родителите играят заедно 

Така се засилва връзката родител-дете

Родителите осъзнават важността на играта за децата

Учат се как да подкрепят децата си

Говорят си

Децата учат докато играят

Щастливи са

Стават по-самоуверени

Създават се приятелства 



Истински щастливи заедно





С мама рисуваме 
заедно 



Игри на открито



Програма „Обучение и дневна грижа“

В нашата програма „Обучение и дневна грижа“играта е основно средство за учене и развитие:

Така създаваме усещане за радост  у децата

Уроците са по-забавни и се усвояват с лекота

Учат се да общуват и да разрешават конфликтите си по добър начин.

Преодоляват трудностите, които имат в различните области на развитие.



Програма „Обучение и дневна грижа“



Групи за бременни жени

При нас всяка бъдеща 
майка може да разбере как 
да се грижи по-най добрия 
начин за своето здраве и 
здравето на бъдещото си 

дете.

Да научи защо кърмата е 
незаменима храна за 

бебето

Да сподели опит и 
подкрепа с другите жени в 

групата

И още важни теми и 
полезни неща, които ще й 
помогнат да роди здраво 

бебе, което в бъдеще да се 
превърне в здраво и 

щастливо дете.



Групи за родителски умения

Тук  се стремим 
родителите да научат как 

да се грижат за 
физическото и 

психическото развитие на 
своите деца

Каква е подходящата и 
здравословна храна за 

пълноценното развитие 
на техните деца

Как да осигурят 
безопасна среда за 

децата си у дома 



Групи за готвене



Детска кухня



Медицински кабинет

В сградата на центъра функционира медицински кабинет.

Със съдействието и подкрепата на Фондация „Тръст за 
социална алтернатива“ кабинетът е оборудван с модерна  и 
прецизна техника и всичко необходимо за комфортното  и 
професионално обслужване на клиентите.

Извършват се консултации и прегледи от педиатър и акушер-
гинеколог.



Педиатрични прегледи



Проследяване на бременност



Благодаря за вниманието!

• Продължаваме да работим в името на нашите деца и 
техните семейства, защото децата са нашето бъдеще!


