Общностен център за подкрепа на деца и родители
Понеделник, 4 Юли 2022

Доставчик: Община Хасково
Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Железни врата“ № 6
Телефон: 0889958550; 038/ 58-55-00
Електронна поща: oc@haskovo.bg

Услугата се предоставя по проект „Шанс за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“.

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Услуги за Ранно детско развитие – консултантска дейност, рехабилитация за деца с двигателни
затруднения, групова и индивидуална работа с родители и деца с проблеми в развитието.
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ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
(услугите в центъра са терапевтични, мобилни и почасови, съобразени с индивидуалните потребности
на семейството)
Ранна детска интервенция в естествената среда на семейството и детето (за деца от 0 -3г.) –
мобилна услуга;
Семейно консултиране и подкрепа;
Формиране и развитие на родителски умения;
Здравна консултация;
Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Деца с увреждания, деца със задръжки или изоставане в невропсихичното развитие, деца от
аутистичния спектър, деца с поведенчески проблеми, недоносени деца, деца в риск от
изоставане в развитието от 0 до 7 годишна възраст и техните родители.

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Рехабилитатор - експерт Ранно детско развитие
Логопед – експерт Ранно детско развитие
Психолог – експерт Ранно детско развитие
Специален педагог
Социални работници
Медиатор
Консултанти: педиатър, юрист, акушерка, медицинска сестра
Центърът развива дейността си в сферата на Ранното детско развитие от 2014г. и разполага с напълно
оборудвана материална база за провеждане на консултантска дейност, рехабилитация за деца с
двигателни затруднения, групова и индивидуална работа с родители и деца с проблеми в развитието.
Всички специалисти са преминали сертифицирани обучения от Европейската асоциация по Ранна
детска интервенция. Предоставя се безплатен транспорт за семействата в затруднено финансово
положение и живеещите в отдалечени райони.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Услугата се предоставя въз основа на:
• Подадено заявление до доставчика на услугата (по образец)
• Издадена предварителна оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково.

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:
За ползването на услугите не се заплаща такса.
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