HS Care
Проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги
на уязвими общности в трансграничния район България-Гърция”
по Договор за БФП № B2.9a.13/18.10.2017 г., финансиран по Програма
за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
ПРОГРАМА
Месец на менталното и физическо здраве в Община Струмяни
ЮНИ 2021
04.06.2021г., 09.00 ч. - Официално откриване и информационна кампания „Да бъдем здрави“ с. Струмяни, площада пред общината
Информационна кампания „Да бъдем здрави“
04.06.2021г., 10.00 ч. - с. Каменица, площада пред кметството
04.06.2021г., 11.00 ч. - с. Горна Крушица, площада пред кметството
17.06.2021г., 11.00 ч. - с. Микрево, площада пред кметството
25.06.2021г., 9.00 ч. - с. Илинденци, площада пред кметството
29.06.2021г., 9.00 ч. - с. Драката, площада пред кметството
29.06.2021г., 10.00ч. - кв. Нова махала в с. Микрево
10.06.2021г., 9.00 ч. - Еднодневно събитие за превенция и ранна диагностика на рак,
Народно читалище „Будител-1997“, с. Струмяни
10.06.2021г., 13.30 ч. – Семинар „Домашно насилие и агресия“ - Център за социална рехабилитация
и интеграция (ЦСРИ) - с. Струмяни
17.06.2021г., 9.00 ч. – Семинар „Диабет и ефективни начини за превенция“ - Пенсионерски клуб,
с. Микрево
17.06.2021г., 13.30 ч. – Семинар „Затлъстяването и неговите последствия“ - Народно читалище
„Братя Миладинови - 1936“, с. Микрево
17.06.2021г., 14.30 ч. – Семинар „Здравословно Хранене“ - Народно читалище „Братя Миладинови 1936“, с. Микрево
25.06.2021г., 11.00 ч. - Семинар „Стрес на работното място“ - Народно читалище „Будител-1997“,
с. Струмяни

МЕСЕЦ НА МЕНТАЛНОТО
И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ
През месеца на менталното и физическо здраве в Община Струмяни ще се
проведат безплатни консултации с психолог и лекар:
Психолог Красимира Тасева
Приемно време от понеделник
до сряда в ЦСРИ - с. Струмяни
тел. за връзка 0876757529

Общопрактикуващ лекар
д-р Димитър Гогушев
Приемно време
- Четни дати от 8.30 до 12.30ч.
- Нечетни дати от 14.00 до 18.00ч.
Здравен кабинет - с. Струмяни
тел. за връзка 0889391996

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на
страните, участващи в Програмата за сътрудничество Интеррег V-A “Гърция-България 2014-2020”

