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С какво ще Ви помогнем?   

Ще разбирате по-добре нуждите на бебето 

и детето.

Ще можете да се справяте с кризите на 

възрастта в неговото развитие.  

Ще знаете как да го храните, за да расте 

здраво и умно.  

Ще научите какво е здравословно и какво не 

през бременността. 

… и ще получите отговор на още 

много други въпроси, които 

вълнуват родителите.  

Какво още предлагаме?   

Консултации с педиатър и гинеколог

Помощ в търсенето и започването на 
работа

Проектът “МОГА“  – Модел за ранно 
Образование, Грижа и Активно участие“ се 
изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 
хиляди евро, предоставена от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия 
механизъм на ЕИП. Основната цел на проект 
“МОГА“  – Модел за ранно Образование, Грижа и 
Активно участие“ е да събере емпирични 
доказателства за успешното повишаване на 
родителския капацитет и непосредственото 
влияние на МОГА върху грижата за децата и 
цялостното им развитие и върху други сфери на 
обществено важни изяви на родителите – 
трудова заетост и гражданско участие. 

Модел за ранно Образование, Грижа и
Активно участие

www.activecitizensfund.bg

Фондация „Здраве и социално развитие“ 

Център МИР в кв. Факултета

Понеделник - петък 9:00 до 17:00 часа

Ул. „Суходолска" 137 В  Тел. 0888/95 62 74 

Контакти

moga.hesed.bg

facebook.com/groups/mir.papanchev

За най-добър старт
на Вашето дете 

Проектът “МОГА“  
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Стр. 3 - вътрешна

Започва да се храни с  ръце 

(държи храна с пръсти)  

и си играе само.

Използва лъжица, за да

 се храни, и проявява по-голямо

 любопитство към света.

Има разбиране 
за пол и възраст
и става 
по-самостоятелно. Изчаква реда си спокойно и 

си връзва връзките на обувките. 
Разбира правилата на игрите

и може да ги следва.

Съблича се само.

Някои деца осъзнават

кога им се ходи до тоалетна.

Храни се и се облича само. 

Играе заедно до други деца в група. 

Започва да ходи на гърне.

Пие от чаша с  капачка 

и накрайник с помощ.

Използва тоалетната 
без  помощ и 
не се напикава
през нощта

Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие

Облича се и се съблича само.
Мие си ръцете, лицето и зъбите само. 

Играе заедно с други деца в съвместна игра


