
                               ПРОГРАМА за подкрепа на НПО в България 
                          По Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

 ПРОЕКТ „ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” BG05/1587 

                                          Сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА” 

 

 „Проектът „ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” BG05/1587  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа 
на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“  

 

      
 

РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ 

 

Родителството е старо колкото човешкия род. 

Мнозина вярват, че е инстинктивно и не е нужно да 

го обсъждаме или да научаваме нещо ново за него. 

Но всички знаем, че нещата не са толкова прости.  

Ако сте родител на малко дете и често си задавате 

някои от следните въпроси: 

 Правя ли всичко необходимо за детето? 

 Постъпвам ли добре? Не съм ли твърде 

взискателен или прекалено строг родител?  

 Трябва ли да показвам любовта си или това 

може да разглези детето? 

 От какво има нужда моето дете? Как да правя това, което е най-добро за него/нея без да 

пренебрегвам своите лични потребности? Как да поставя граници?  

КАНИМ ВИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В „РАБОТИЛНИЦАТА ЗА РОДИТЕЛИ“ 

 

Работилницата предлага пространство, където родители на малки деца (от 0 до 4 години) се срещат с 

други родители, обменят опит и придобиват знания и умения за това как да подкрепят  развитието на 

своите деца. Всяка работилница се състои от 12 последователни сесии /в периода септември – ноември/, 

които се провеждат от специалисти веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и 

дискусии.  

 

Повече информация за работилницата и как може да се включите може да получите на:  

адрес: Търговище, ул. В.Левски 2, Регионална библиотека 

телефон: 060164507 – Росица Куцарова; 060163791 – Едита Георгиева; 

 e-mail: ltg.director@gmail.com 

 

 

Инициативата се реализира от : 

 

СДРУЖЕНИЕ „ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД –ЧИТАЛИЩА” с партньорското участие на :  

РЕГИОТНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П.СТЪПОВ” – гр. Търговище                                 
СДРУЖЕНИЕ „ТЕМП – АРТ0- гр. Враца                            
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР „РАДОСТ” – гр. Благоевград               
НЧ „ОБЕДИНЕНИЕ 1913” – гр. Кърджали              
НЧ „ НАПРЕДЪК 1901” – гр. Разград     

 

 

Знаете ли че: 

 Първите 1000 дни от живота са изключително 

важни за развитието и успеха на детето по-късно - 

от доброто здраве и резултатите в училище до 

самоуважението и социалните му умения; 

 Мозъкът  се развива  с невероятна скорост в този 

период, като взаимоотношенията и връзката с 

родителя  оказват директно въздействие. 


