
 Вашиот партнер во
родителството



Секое дете во развој има потреба од нега, добро 
здравје, соодветна исхрана, како и грижлива и 
стимулативна средина за рано учење. 

Постојат креативни начини за тоа како да се 
поддржат родителите и старателите на деца (на 
возраст од 0 до 6 години). Станува збор за корисни 
совети и алатки што го стимулираат раното учење, 
а притоа обезбедуваат оптимална поддршка за 
здравјето и за развојот на детето. 

Добро здравје

Сигурност и 
безбедност 

Соодветна 
исхрана

Рано учење и 
развој



Вашиот партнер во 
родителството

Bebbo е новата мобилна апликација развиена од 
УНИЦЕФ за поддршка на родителите на деца што се на 
возраст од 0 до 6 години. Bebbo содржи многубројни 
информации и стручни совети, интерактивни алатки за 
правилниот развој на детето, но и совети за тоа како 
родителите да се грижат за себе. 
Дознајте што сè содржи:

1. Рано учење

2. Здравје

3. Доење и здрава исхрана

4. Родители што се грижат за потребите на детето 

5. Заштита и сигурност

6. Грижа за родителите

Преземете ја апликацијата 
Bebbo БЕСПЛАТНО



Персонализираната мобилна апликација ќе им 
помогне на  родителите да носат правилни одлуки за 
развојот и за грижата на своите деца, но и ќе научат 
подобро да се грижат за себе. 

Оваа мобилна апликација особено ќе им биде од 
помош на  најранливите родители и старатели. 
Лесна е за користење, има едноставна навигација, 
работи без интернет и овозможува избор на содржини 
согласно личните потреби и интереси.

Bebbo претставува поттик за родителите со цел секој 
ден со нови содржини и игри да го поддржуваат 
развојот на своето дете уште од најрана возраст. 

Активности Совети Алатки



Како се користи Bebbo?

Апликацијата ќе ги поттикне родителите активно да го следат 
детето во сите фази од развојот. Ги потсетува родителите 
за термините за редовна вакцинација и за здравствените 
прегледи. Дополнително, тука може да се бележат сите важни 
информации и да се поставуваат потсетници.  

Родителите, односно старателите 
внесуваат основни податоци за своето 
дете (датум на раѓање, висина, тежина) 
и на тој начин почнуваат да добиваат 
информации релевантни за возраста и 
за полот на детето.
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Родителите добиваат персонализиран 
водич за тоа како подобро да го 
стимулираат развојот на детето, која 
е соодветна исхрана за возраста на 
детето, но и осознаваат како подобро 
да ги разберат однесувањето и 
потребите на своите деца. 
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Библиотека за совети
Апликацијата Bebbo нуди богата содржина на тематски 
групирани статии и видеа.

Родителите добиваат содржини и препораки што може 
да ги применат во секојдневието, а се приспособени 
на профилот на детето. Сите совети што ги добиваат  
родителите се производ на долгогодишнo родителскo, 
педагошкo и медицинскo искуство и стручност.

Библиотеката е надополнета со функција за 
пребарување што дозволува лесна навигација до 
содржините што се од интерес. 

Bebbo како поддршка на давателите на услуги:
Библиотеката може да биде извор на информации за 
вашата работа, но и алатка за градење доверлив однос 
со родителите на децата. На пример, како лица за 
контакт во здравствените установи, предучилишните 
установи или за време на домашни посети, може да 
ги охрабрите родителите да ја преземат апликацијата 
или самите да ја користите за брзи совети. Помогнете 
им на родителите да ја преземат апликацијата Bebbo, 
заедно погледнете го  календарот за вакцинација и 
достигнувањата на детето во фазите на развој, и  
лично дајте им дополнителни насоки.



Library of Advice
Придобивки 
1. Практични алатки за да може родителите:

 •    да го следат развојот на детето;
 •    да го следат и да го поддржат оптималниот раст кај детето;
 •    да ги следат и да ги бележат здравствените посети и

2. Содржини наменети за родителите, приспособени за

3. Ажурирани пораки, предупредувања поврзани со       

6. Достапна е за мобилни телефони со оперативните системи         

5. Апликацијата Bebbo е бесплатна за сите корисници       

7. Содржините се достапни на македонски и 

4. Апликацијата може истовремено да ја користат двајцата родители.

8. Библиотеката е достапна без пристап до

и не содржи реклами.

Android и iOS.

на албански јазик. 

Дополнително, може да се внесат податоци за повеќе деца.

интернет.

календарот на имунизација.

возраста и за потребите на нивното дете.

совети за превенција и заштита од КОВИД-19.




