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Въведение
През последните години и у нас вече има изградена експертиза и натрупан практически опит в областта на развитието на уменията на родители да се грижат отговорно и пълноценно за бебетата и децата си. Пилотните проекти на Тръста за социална алтернатива1 (ТСА) и на УНИЦЕФ2 са сред примерите за успешни апробационни
инициативи, които адаптират световни практики към социалните, културните и икономическите условия у нас3. Но нито гражданският сектор, нито частният бизнес биха
могли да обхванат всички целеви групи, нуждаещи се от подкрепа в областта на ранното детско развитие. Ето защо е важно практическият капацитет и натрупаният
професионализъм да бъдат трансформирани в устойчиви публични политики, които да
защитават общия интерес. Настоящият доклад обосновава предложение за общодостъпна социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда.
Развитието на неврологията, педиатрията, микробиологията и др. през края на 20.
и началото на 21. в. ни дава много задълбочено разбиране и далеч по-убедителни доказателства за значението на ранното детско развитие за емоционалните, когнитивните, физическите качества и постижения на децата. Периодът от 0 до 3 г., времето
от зачатието до пропълзяването, изправянето, прохождането, проговарянето и ранната социализация на децата са от изключително значение за развитието на мозъка,
изграждането на връзките в него, физическото и психическото здраве на детето. Освен кърменето, правилното захранване, масажите, гимнастиката и закаляването, огромно значение за изграждането на предпоставките за пълноценната образователна,
икономическа и социална реализация на бъдещата личност имат също гушкането, говоренето, пеенето, играта, гъделичкането и дори гримасниченето и кокоренето пред
лицето на детето.
Дигитализацията на огромни масиви от здравни, образователни и социални данни
позволява статистическа обработка и доказва, че съществуват силни корелации между ранното детско развитие и здравния статус, образователните и социални успехи
на човек. Бедността, безработицата, стресът, ниското образование, ограниченият
достъп до здравни, образователни и социални услуги при родителите са сред онези
фактори на уязвимост, които влияят на шансовете на бебетата за пълноценно развитие по нататък. Ето защо обществата започват да развиват интегрирани социални,
здравни и образователни публични политики, които да компенсират дефицитите в средата и да стимулират „ранното детско развитие”. Под общата шапка на този термин
влизат кампании, програми и политики, насочени към здравно образование на учениците; развитие на родителски умения; насърчаване на кърменето и здравословното
хранене; социално подпомагане на уязвимите родители; преодоляване на бедността;
ранно учене; отзивчива родителска грижа; патронажни услуги в общността; проследяване на развитието на децата, ранна интервенция при недоносени деца и деца с
увреждания и т.н., и т.н.
Проблемът е, че у нас периодът от 0 до 3 все още масово се възприема като период на
лични отношения между родителите и бебето, като част от интимната сфера на семейството, в която не бива да има външна интерференция. В резултат на това иници1 Проект „С грижа от 0 до 3“ - http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim/finansiraniproekti/FF/proekt-s-grija-ot-0-do-3/
2 Проект „Първите 1000 дни“ - https://roditel.unicef.bg/parvite-1000-dni
3 Наред с редица други успешни инициатива на фондация „За нашите деца“, HESED, “Слънчогледите“, център „Малки
чудеса“ и др.
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ативите и програмите за ранно детско развитие идват преди всичко от гражданския
сектор или от тесни приятелски и професионални общности. Ние все още нямаме приета национална визия и политики за ранно детско развитие. Публичните инициативи в
тази сфера са разкъсани, несъгласувани, неустойчиви и с много ограничен обхват. Няма
национална програма за здравно образование в училище, която да развива и умения за
отговорно родителство. Липсват обществени информационни и образователни кампании, които да допринесат за по-добро разбиране на значението на ранното детско
развитие и за повишаване на капацитета на родителите и разширеното семейство
от значими други около детето.
За проекта
Този доклад е част от проекта „Ранно учене и развитие”, който се реализира с финансовата и организационна подкрепа на Тръста за социална алтернатива от гражданска коалиция, която включва сдружение ЛАРГО - Кюстендил, фондация „Бъдеще” – Ракитово и Фонда за превенция на престъпността – ИГА. Участниците в реализацията на
проекта са водени от убеждението, че ранното детско развитие не е частен проблем
на младите родители, а въпрос от обществено значение, който изисква систематични
публични политики, базирани на доказателства. Ето защо настоящият доклад включва преглед и анализ на съществуващи данни, програми и инициативи за ранно детско
развитие у нас. Целта е да се идентифицират потребностите на целевите групи и да
се изготвят обосновани препоръки за публични политики, които да са в основата на
национална застъпническа кампания.
Обхват на проблема
Световната специализирана литература привежда многобройни свидетелства в
подкрепа на констатацията, че бедността е основен противник на ранното детско
развитие, защото възпрепятства родителите да осигурят здравословна храна, спокойна семейна среда, добра хигиена, подходящи играчки и свободно време за отговорно
родителство. Ето защо ключов индикатор за броя на децата и семействата, които се
нуждаят от подкрепа за ранно детско развитие е делът на лицата, които са застрашени от бедност и социално изключване.
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Източник: Евростат и НСИ (Статистика на доходите и условията на живот)

По данни на Евростат близо една четвърт от населението на ЕС е в риск от бедност и социално изключване в началото на второто десетилетие на 21. в. Този шокиращ
среден резултат за богата Европа се дължи преди всичко на страни като Румъния и
България. През същия период в риск от бедност и социално изключване е всеки втори
българин. През последните години преди избухването на пандемията от COVID-19 ситуацията в България остава значително по-неблагоприятна в сравнение със средните
стойности за ЕС, но съществено се подобрява спрямо предходните години – в риск от
бедност и социално изключване са една трета от жителите на страната. В абсолютни стойности това означава, че през 2010 г. 3 718 000 души са в уязвимо положение, а за
първи път хората у нас в риск от бедност и изключване падат под 3 млн. едва през
2014 г. През 2019 г., последната преди избухването на пандемията, за която има данни,
в уязвимо положение са 2 280 000 души. Данните от периода на пандемията са силно
проблематични, но очакванията за увеличението на дела на хората в риск от бедност
и социално изключване варират между 12 и над 20%.
Някои анализатори проблематизират индикатора „риск от бедност”, защото има
значение колко голям е този риск. Затова е важно да анализираме и дяловете на хората,
които живеят в материални лишения. За целия ЕС, около една трета от хората, които
живеят в риск от бедност, изпитват и материални лишения. В България 9 от 10 души в
риск от бедност изпитват материални лишения. Това означава, че рискът от бедност
не само е много по-висок, но вече е и реализиран за огромната част от хората в уязвимо социално положение у нас.

6

Източник: Евростат и НСИ (Статистика на доходите и условията на живот)

В годините непосредствено пред избухването на пандемията от новия коронавирус
делът на хората у нас, които живеят в материални лишения, пада на половина в сравнение с началото на десетилетието. Казано в абсолютни стойности, през това десетилетие хората, изпитващи материални лишения са с 2 млн. души по-малко и от 3,5 млн.
падат на над 1 млн. Но все още всеки пети българин попада в тази уязвима група.
За да разберем всекидневните измерения на този проблем, трябва да знаем, че под
1% от жителите на ЕС нямат перална машина, докато в България този дял възлиза на
над 7%. 7% от жителите на ЕС не могат да си позволят месо три пъти в седмицата,
докато в България в това положение е над една четвърт от населението. През 2019 г.,
преди пандемията и енергийната криза, 30% от българите имат проблем да отопляват жилищата си.

Източник: Евростат и НСИ (Статистика на доходите и условията на живот)
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Силно обезпокоително е обстоятелството, че у нас бедността е детска – като
общо правило делът на бедните във възрастовата група до 17 г. е по-висок с 50% от делът на бедните над 17 г. За разлика от индикатора „риск от бедност”, тук няма трайна
тенденция на подобрение – през 2015 г. бедно е всяко четвърто дете у нас, през следващата година делът на бедните деца се покачва на над 30%, а след това така и не успява
да падне отново на 25% до момента на избухването на пандемията, която се отразява
изключително негативно върху децата.

Източник: НСИ

Въпреки публичните декларации за специална защита на децата и семействата,
статистическите данни показват, че колкото повече са децата в семейството, толкова по-голяма е вероятността от бедност. В семейства с двама възрастни и три и
повече деца делът на бедните е четири-пет пъти по-висок от бедните сред семействата с едно дете и три-четири пъти по-висок от семействата с две деца.
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Източник: НСИ

Вътрешната разбивка на съвкупността на децата, живеещи с материални лишения
показва, че като общ оправило, колкото по-големи са децата, толкова по-голям сред тях
е делът на тези, живеещи в материални лишения. Тук отново има положителни тенденции през годините непосредствено преди пандемията – през 2018 и 2019 г. статистиката отчита спад на дяловете на децата във възрастовата група до 5 г., които живеят
в материални лишения с 50% в сравнение с предходните 3 години. Докато до 2017 г. една
трета от децата под 6 г. живеят в материални лишения, през 2019 те са вече 17,4%. През
2019 г. децата на възраст 6-11 г., които живеят с материални лишения са малко под една
пета, а във възрастовата група 1217 г. – малко над една пета. Тези дялове са високи, когато става въпрос за деца, но са два пъти по-ниски в сравнение с предходните години.
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Източник: НСИ

Нека още веднъж се върнем на данните за населението у нас, което е в риск от бедност и/или социално изключване. Ако съпоставим средните данни за страната с дяловете на застрашените във възрастовата група до 17 г., установяваме, че децата са
по-уязвими на национално ниво от възрастните, въпреки спада с близо 10% за 5 години.

Източник: НСИ
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Хората в риск от бедност и социално изключване у нас не са разпределени равномерно из цялата територия на страната. До 2019 г. най-големи са дяловете на хората
в риск от бедност в североизточния район на България. Най-голямо подобрение по този
показател се наблюдава в южен централен район – делът на хората в риск от бедност
пада от 47% през 2015 г. на 34% през 2018 и 2019 г. Трайно най-ниски са дяловете на хората
в риск от бедност и социално изключване в югозападния район – около и под една трета от населението. В северозападния район се наблюдава негативна тенденция – през
2015 г. дяловете на населението в риск от бедност са сред най-ниските за страната,
докато през 2019 г. вече са сред най-високите и на нивото на североизточния район.

Източник: НСИ

Ако преминем от общите разпределения на населението в риск от бедност или социално изключване към дяловете на интересуващите ни целеви групи на децата, установяваме, че се наблюдава огромна диспропорция, при която северозападният район
категорично се откроява от останалите с най-лошите показатели, а югозападният
– с най-благоприятните. Макар и делът на децата, живеещи в риск от бедност или социално изключване в югозападния район да се покачва от под на над 5% след 2015 г., този
дял е два пъти по-нисък в сравнение с останалите райони у нас и пет пъти по-нисък
спрямо северозападния район. Проблемът е, че през периода 2015-2019 г. делът на децата
в риск от бедност в северозападния район трайно се увеличава, докато в почти всички
останали райони намалява или варира.
Измерени в детски съдби тези данни означават, че през 2015 г. 168 хил. деца живеят в
риск от бедност. През 2016 г. броят им скача на над 180 хил. Непосредствено преди пандемията децата, които попадат в тази категория на уязвимост възлизат на 133 хиляди.
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Източник: НСИ

У нас не се публикува официална информация за броя на децата от 0 до 3 г., които
са в риск от бедност и социално изключване и/или живеят в материални лишения, но
на базата на наличните статистически данни за ражданията на година и жителите
на различните райони на страната може да се преизчислят както общо дяловете и
абсолютните стойности на децата, така и тяхното местоживеене. От това изчисление излиза, че през 2014 г. у нас е имало около 270 000 деца на възраст 0-3 г. Тогава 33,1
% са живели в материални лишения, което в абсолютни стойности се равнява на 89370
деца. През същата 2014 г. в риск от бедност и социално изключване са били 43,7% или 117
990 деца. Ако приложим същия подход за 2020 г., разбираме, че от 260 000 деца на възраст
0-3 г. в материални лишения живеят 17,4% или 45240 деца, а в риск от бедност и социално изключване 33,9% или 88140 деца на възраст от 0 до 3 г. От тези деца 67800 живеят
в градовете, а 20340 в селата. Най-много деца в риск от бедност през 2020 г. живеят
в Югозападна и Южна централна България – 45236. 9431 деца от 0 до 3 г. са единствени
деца в семейства в риск от бедност, 14895 деца имат още едно братче или сестриче, а
най-голям е броят на децата от 0 до 3 в риск от бедност и социално изключване, които
живеят в семейства с 3 и повече деца – 54911.
Ако прогнозите за ефектите от коронавируса и енергийната криза се окажат точни, то през 2022 г. ние ще имаме между 96 000 и 105 000 деца на възраст 0-3 г., които ще
се нуждаят от подкрепа в областта на ранното детско развитие заради уязвимост
от бедност и социално изключване на техните семейства. Но резултатите от настоящото проучване привеждат категорични свидетелства, че бедността е основен, но
далеч не и единствен фактор за уязвимост, който провокира остра необходимост от
публични политики за ранно детско развитие, включително за патронажна грижа, отзивчиво родителство, здравно обучение и т.н. Липсата на разбиране в обществото за
важността на този въпрос, културният контекст, който предполага фокус върху материалните условия на живот, а пренебрегва емоционалното и интелектуалното раз-
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витие на бебето и детето на практика представляват бариери пред пълноценното
ранно детско развитие и на деца, които са в материално по-добре осигурени семейства. Данните от проведеното емпирично качествено проучване проясняват конкретните измерения на този проблем.
Резултати от интервютата
В периода от 15. 07. 2021 г. до 15. 10. 2021 г. бяха проведени дълбочинни интервюта4 с 10
специалисти и 10 родители на деца до 3 години. Специалистите бяха независими експерти или представляваха неправителствени организации, осигуряващи услуги за подкрепа за ранно развитие и ранна интервенция.
Родителите бяха подбрани сред представители на различни социални, културни и
етнически групи. Целта на диверсифицирането на подбора им беше да се изследват
сходствата и разликите в техните нагласи към ранното детско развитие и отговорното родителство, както и в потребностите и нуждите, които декларират. Важна
група, която не беше обследвана, останаха педиатрите от извънболничната помощ,
поради отказа на представляващото ги сдружение да участва.
Разбиране за понятието ранно развитие, ранно учене, отговорно родителство
За целите на този проект изследването се фокусира върху предоставянето на услуги за ранно детско развитие в периода от 0 до 3 години, подкрепящи ранното развитие,
ранното учене и отговорното родителство. Разбирането за „ранно развитие“ обаче
не се изчерпва с този период от живота на детето, както ще стане ясно и по-нататък
в обследването на различните пилотни практики в сферата.
Според речника на ЮНЕСКО5 дефиницията на термина „ранно детско развитие“
включва „интегрирана концепция, която обхваща множество сектори - включително
здравеопазване и хранене, образование и социална защита - и се отнася до физическото, познавателното, езиковото и социално-емоционалното развитие на малките
деца. Понятието включва деца до 8-годишна възраст при предпоставката, че успешният преход към основно училище зависи не само от готовността на детето за училище, но и от готовността на училищата да се адаптират към специфичните нужди
на малките ученици в ранните класове. Терминът „ранно детско развитие“ е известен
също като „грижи и развитие в ранна детска възраст“ и обхваща образование в ранна
детска възраст, грижи и образование в ранна детска възраст и други наименования.
(Източник: Naudeau et al. 2011).
Тази дефиниция дава картина на основата, върху която стъпват научните разработки в сферата на ранното детско развитие и рамка на дейността на специалистите в сферата. Още през петдесетте години на 20 в. обаче изследователите започват
да проучват влиянието на пренаталния живот на бебето върху последващото му развитие – както в ранното детство, така и в целия живот.
Към днешна дата, близо 70 години по-късно, все още не може да се говори за научен
консенсус, отговарящ категорично на въпроса дали и в каква степен пренаталният период се припознава като част от етапа на „ранно детско развитие“, и следва ли ин4 Виж. Приложената методология.
5 http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/e/early-childhood-development-ecd
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тервенциите, насочени към повишаване качеството на това развитие, да бъдат адресирани и към периода преди раждането на детето. Нееднозначни са и представите
на специалистите у нас, свързани с изследваните понятия. Общото впечатление е, че
вниманието е фокусирано върху периода от 0 до 3, като в отделни случаи се допуска и
разглеждането на пренаталния период. Основните услуги и специалисти, които осигуряват под една или друга форма подкрепа за ранно развитие, не работят с деца над
тригодишна възраст.
„Когато говорим за ранно детско развитие ние се водим от формулировката на
UNICEF, която обхваща възрастта 0-7. Но, честно казано, специалистите, които работят ранно детско развитие като че ли са обединени от идеята, че това е възрастта
0-3, като много често психолозите, които работят в тази сфера, вече имат в главата
си и пренаталното развитие.“
Освен в дефинирането на периода, който ранното развитие обхваща, специалистите намират и нюанси в практическото приложение на теоретичните постановки, както и зависимост между професионалните специфики на различните специалисти, които взаимодействат с децата в най-ранна възраст и семействата им: „Всички скали
за РДР в крайна сметка опират до това дали до първата си година бебето прави това,
дали до втората прави онова, без да може да се отчете контекста и средата, въпреки
че голяма част от научните постановки са свързани именно със социално-психологическите аспекти на средата.“
Разбирането за ранно развитие и ролята на специалиста в него се пречупва също
през професионалния опит и личностните особености на всеки специалист. Докато
един вижда нюансите „продиктувани от школата, която имат зад гърба си и това различно разбиране като че ли се изразява най-много през разбирането каква роля има езикът, думите за ранното детско развитие“, то други го пречупват през личния, понякога
травматичен опит: „има връзка с някакъв ранен, дори колективен травматизъм – дали
у възрастни родители или у възрастни специалисти. Когато ти в ранна възраст не си
се чувствал важен или са ти налагали дадени правила по някакъв начин, ти си склонен да
го вземеш този модел и да го прилагаш.“ Особено интересен беше опитът ни в настоящия проект с педиатрите, които в България са нормативно определени като водещи, и често единствени специалисти, натоварени да проследяват ранното детското
развитие и да консултират родителите в посока изграждане на родителски капацитет и умения за полагане на грижи. Представителите на официалната организация
„Сдружение на педиатрите специалисти в извънболничната помощ“ отказаха участие
в изследването с аргумента, че не виждат с какво биха могли да допринесат за него.
Обяснение може да се намери в разказа на представител на гилдията, че „педиатрите
не учат ранно детско развитие. Това, което учим, е физическо развитие на детето до 1
година, физическо развитие от 1 до 3 години и така нататък. После вече имаме патология – нещата, които излизат от тези граници. Педиатрията разглежда ранното детско развитие много схематично.“
Сред специалистите обаче има категорично разбиране, че здравословното развитие в ранните години (особено от раждането до третата година) осигурява основата на бъдещите образователни постижения, икономическа производителност, отговорно гражданство, здраве през целия живот, умения за създаване на социални връзки и
успешно родителстване на следващото поколение. Ето защо е от ключово значение да
се помогне на родителите, настойниците, ангажираните специалисти и политиците
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да разберат важността на развитието в ранна детска възраст и да се научат как
да подкрепят децата и семействата през този критичен етап. Затова нека сега да
преминем към очакванията и нуждите на целевите групи по темата за ранното детско
развитие.
Резултати от количествено проучване
У нас не са достъпни публични данни за етническия произход на децата на възраст
0-3 г., които са в риск от бедност и социално изключване, нито информация за нуждите,
проблемите, очакванията и разбиранията на родителите по темите за ранното детско развитие. Ето защо в рамките на проекта през периода юли-август 2021 г. бе проведено и емпирично количествено проучване през интернет, което обхвана 241 респонденти. Проучването беше насочено към младежи над 13 г. и родители от ромски и български
етнически произход. Данните не са представителни, но анализът на вътрешната
структура на съвкупностите е много информативна и има за цел да открои основни
проблемни сфери и да очертае полета за перспективни публични политики в сферата
на ранното детско развитие.
Преднамерено само 16% от респондентите са от столицата. От големите областни
градове е един от всеки десет участници в проучването. Най-голям е делът на респондентите, които живеят в други градове, които не са областни центрове – над половината от участниците в проучването. 15% живеят на село, като има и няколко души,
които са извън страната към момента на анкетирането. Тук трябва да припомним, че
през 2020 г. близо 68 000 деца на възраст 0-3 години живеят в градовете и малко над 20
000 в селата.
Един от десет души от ромски произход, взел участие в проучването има 3 или повече деца. Точно същите са и данните при българите, но разликата е, че 9% от ромите и
4% от българите имат по три деца, а 6% от българите имат по четири деца. С по две
деца са 44% от участващите в проучването българи и 34% от ромите. По едно дете
имат малко над 40% от българите и малко под 40% от ромите. Без деца под 18 г. са 4% от
българите и 18% от ромите, участващи в проучването.

Най-голям е делът на участниците в проучването, които живеят в четиричленни
семейства – 40% от всички респонденти. 28% са членовете на тричленни домакинства,
а една четвърт – но домакинства от по 5 и 6 души.
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Проучването бе проведено през лятото на 2021 г., когато течеше активна ваксинация на населението, имаше достатъчно и достъпни ваксини, а четвъртата вълна на
пандемията с делта варианта на вируса все още не се беше разгоряла. Въпреки това,
един от пет анкетирани твърди, че пандемията се е отразила много негативно на семейството му. Всеки втори респондент казва, че ефектът от пандемията върху семейството е „по-скоро негативен”. 16% твърдят, че пандемията не се е отразила, а хората,
които смятат, че има позитивен или много позитивен ефект са единици.

Ако анализираме тези данни по местоживеенето на анкетираните лица, установяваме, че само сред жителите на София има значими дялове на хората, които твърдят,
че от пандемията има позитивни ефекти – кумулативно една четвърт от софиянци
отговарят за позитивно влияние. Интересно е, че дяловете на хората, които настояват, че пандемията не се отразява на семействата им постоянства в различните
населени места и възлиза на около 16-17%. Не така стои въпросът с дяловете на хората,
които смятат, че пандемията е оказало много негативен ефект – докато в София така
мислят едва 3% от респондентите, в селата това мнение споделят 38%, в областните
градове – 35%, а в другите градове – всеки пети. Един от десет жители на градовете
се въздържа да изрази позиция по този въпрос. Колкото по-малко е населеното място,
толкова по-неблагоприятни са ефектите от пандемията.
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Колкото по-високи са доходите на респондентите, толкова по-вероятно е пандемията да им се е отразила позитивно. Една четвърт от участниците в проучването,
които имат най-високи доходи отговарят, че пандемията е оказала позитивен ефект
върху семействата им. Така мислят 6% от хората с доходи между 800 и 150 лв. и 3% от
хората с доходи 601-800 лв. В сила е и обратната тенденция: пандемията се е отразила
много негативно на близо 40% от хората с доходи под 400 лв. на месец, на около една
четвърт на хората с доходи между 400 и 1000 лв. и едва на 7-8% от хората с доходи над
1000 лв. на месец. И това проучване показва, че най-пострадали от пандемията са икономически най-уязвимите групи от обществото.
Проучването проверява на наша територия доказаната на глобално ниво връзка
между грижата за малките деца и доходите на родителите. Под 10% е делът на респондентите, които признават, че родителите от тяхното обкръжение се грижат зле за
децата си. Много голям е делът на анкетираните лица, които смятат, че родителите
у нас се грижат много добре за децата си – всеки четвърти. Най-голям е делът на респондентите, според които родителите се грижат „по-скоро добре” за децата си – 42%
от всички отговорили. Всеки пети смята, че родителите горе-долу се справят със задълженията си.

Интересно е, че делът на мъжете, които отговарят, че родителите се грижат много
добре за децата си е с 10% по-нисък от дела на жените, които мислят така. Дяловете на
родителите, които мислят, че родителите се грижат „по-скоро добре” и „по-скоро зле”
за децата си са много сходни.
Ако анализираме данните през призмата на етническия произход на респондентите, установяваме важни тенденции. На първо място, дяловете на лицата, които смятат, че родителите се грижат много добре за децата си са абсолютно равни сред българите и ромите. Но българите, които смятат, че родителите от тяхното обкръжение
се грижат „по-скоро добре” за децата си представляват дял, който е с 20% по-висок от
съответния дял сред ромите. Докато близо един от четири роми смята, че родителите горе-долу се справят със задълженията си, така мисли едва един от десет български родители. В същото време респондентите, които смятат, че родителите не се
справят са с равни дялове сред двете етнически групи, но при българите има и такива,
които смятат, че родителите се грижат „много зле” за децата си, а не просто „по-скоро зле”.
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Кумулативно в София делът на хората, които смятат, че родителите се грижат
добре за децата си е най-голям – 83%. В същото време софиянци са и най-критични –
всеки десети смята, че родителите се грижат зле за децата си. Ако не броим София, в
останалите населени места има много значима корелация – колкото по-голямо е населеното място, толкова по-малък е делът на лицата, които смятат, че родителите от
тяхното обкръжение се грижат добре за децата си. Така на национално ниво излиза, че
колкото по-малко е населеното място, толкова по-вероятно е родителите да се грижат много добре за децата си.

Осигуряването на спокойна семейна среда, полезна храна и подходящи условия за живот е ключово за развитието на децата. Ето защо са толкова силно обезпокоителни
данните от проучването, които свидетелстват, че дяловете на родителите, които
имат затруднения да осигурят базисни условия за децата си са толкова по-високи от
дяловете на родителите, които нямат подобни проблеми.
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Най-много респонденти смятат, че родителите от техните квартали изпитват
затруднения да осигурят лекарства за болните си деца. Веднага след този проблем се
нарежда невъзможността да се плащат таксите за детски ясли и градини и да се осигури отдих на море или планина. Един от всеки трима участници в проучването смята,
че „много родители” от общността изпитват трудности да осигурят за децата си
отдих, лекарства и детска градина, а един от всеки четирима респонденти смята, че
„почти всички” родители изпитват затруднения с осигуряването на почивка.
Най-добре стои въпросът с къпането на децата – около 15% от респондентите смятат, че там има някакви проблеми, докато делът на тези, които смятат, че родителите не изпитват затруднения с къпането на децата е два пъти по-висок.

19

Ако анализираме тези данни на базата на етническия произход на респондентите,
установяваме, че има огромни диспропорции между разпределенията при ромите и българите. 12% от българите смятат, че „почти всички родители” имат проблеми с осигуряването на почивка на море или планина на децата си, докато делът на ромите, които
споделят това мнение и близо три пъти по-висок и възлиза на 35%. Така стоят нещата
и на другия полюс – един от десет роми твърди, че родителите от квартала нямат
проблеми с осигуряването на почивка на децата, докато така мисли всеки трети от
българите.
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Но за целите на настоящето проучване е важна друга разбивка на данните – резултатите от проучването показват, че след осигуряването на почивка, следващото
най-трудно предизвикателство за родителите е да помагат на децата с ученето.
Всеки втори респондент твърди, че родителите от квартала му/ѝ изпитват затруднения да помагат на децата си с уроците и домашните, като всеки четвърти смята,
че това важи за почти всички родители. Макар и не толкова остри, подобни са нагласите и към възпитанието и играта с децата. Тук е важно да подчертаем, че делът на
анкетираните лица, които смятат, че много от родителите изпитват затруднения
да играят с децата си е по-висок от делът на тези, които смятат, че много родители
не се справят с възпитанието. Излиза, че да играеш е с детето си е малко по-сложно
от това да го възпитаваш и много по-сложно от да му осигуриш топло жилище и храна.
От позициите на темата за ранното детско развитие, данните, че половината от
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българите и повече от половината от ромите изпитват затруднения да играят с децата си, звучат стряскащо. 14% от българите и всеки пети от ромите смята, че почти
всички родители от квартала не се справят с играта с деца. Едва 25% от българите и
20% от ромите смятат, че родителите, които имат трудности да играят с децата си
са малко.
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Тази неувереност у много родители, че могат да се справят с възпитанието, обучението и играта с децата, обяснява в определен аспект и готовността на родителите
да прехвърлят тази отговорност върху друг. От друга страна, обаче, структурата
на отговорите на въпроса за детската градина показва и готовност у родителите
децата да бъдат социализирани в специализирани институции от професионалисти.
Така 60% от респондентите намират влиянието на детските градини за много позитивно, а още близо 30% по-скоро за позитивно. Хората, които смятат, че посещението
на детска градина оказва силно негативен ефект върху детето са единици.
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Така от детската градина стигаме до ключовите проблеми на това изследване. Дяловете на родителите, които не са участвали в обучения за ранно детско развитие са
по-големи от дяловете на родителите, които са участвали. Разликите обаче не са драстични. Едно от пет анкетирани лица е участвало често в обучения, свързани с ранното
детско развитие, а едно от четири лица е участвало в подобни обучения, но рядко.
Тези данни са шокиращи, защото няма как да очакваме родители, които нямат никаква представа от темите за ранното детско развитие да полагат отзивчиви грижи
и да стимулират емоционалното и интелектуалното развитие на децата си. В същото време данните са обясними, защото обученията по тази тема у нас не са част
от публичните образователни, здравни и социални политики и са оставени най-вече на
гражданските организации и бизнеса. Парадоксът е в това, че тъкмо уязвимите групи,
които имат най-голяма нужда от обучения и развитие на родителски умения отново са
изключени от достъп до знания и информация поради икономически бариери.

Половината от жителите на София и на селата са участвали в обучения, свързани с
ранното детско развитие, но делът на хората от селата, които често са участвали в
подобни обучения е по-висок от съответния дял на софиянци. В градовете дяловете на
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участващите в обучения са по-ниски, но на практика няма разлика между данните за
областните и за другите градове.

Колкото по-високо е образованието на даден респондент, толкова по-голяма е
вероятността да е участвал в обучения за ранно детско развитие. Две трети от
висшистите са участвали в подобни обучения, като всеки четвърти висшист се е обучавал често. Тези данни по най-категоричен начин потвърждават световната корелация между образованието на родителите и качеството на грижата за децата.
При хората със средно образование около 40% са се обучавали па въпроси, свързани
с ранното детско развитие, а при среднистите този процент пада наполовина. Корелацията е изключително силна – в обучения не са участвали всички респонденти с
ниско образование, две трети от лицата с основно образование, половината от среднистите и една трета от висшистите. Колкото по-образовани са родителите, толкова по-подготвени са по въпросите за ранното детско развитие. И нямам как да бъде по
друг начин, когато в обществото доминира разбирането, че въпросът за родителските грижи е частен проблем на семействата, а не обществен приоритет, който трябва да бъде обект на публични здравни, социални и образователни политики.
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Подобна корелация има и при разбивката по доходи. Лицата с месечни доходи от по
под 600 лв. са участвали много по-малко в обучения за ранно детско развитие. Едва една
трета от хората с доходи между 400 и 600 лв. са участвали в подобни обучения, докато
всеки втори с доходи над 600 лв. е бил обучаван, като често са се обучавали една трета
от лицата с доходи 600-800 лв., една четвърт от лицата с доходи 800-1500 лв. и всеки
пети от лицата с доходи над 1500 лв. (между другото, 72% от лицата с доходи между 1000
и 1500 лв. и 58% от хората с доходи над 1500 лв. са жени).
Изводите от проучването са еднозначни: най-нуждаещите се целеви групи имат
най-малък достъп до обучения за ранно детско развитие; доходите и образованието
на родителите са факторите, определящи шансовете на децата да получат качествена родителска грижа в благоприятна семейна среда.
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Нека сега да преминем от въпроса за обученията към ползването на услуги, свързани
с ранното детско развитие. Докато половината от анкетираните лица не са участвали в обучения, то делът на респондентите, които не са ползвали услуги за ранно детско развитие възлиза на 74% или трима от всеки четирима души, попълнили анкетната
карта. Само един на всеки двайсет респонденти е ползвал често услуги за ранно детско развитие. 15% са ползвали подобни услуги, но рядко.
Тук е важно да изтъкнем още една значима корелация – вероятността хората, които
често са се обучавали по темите за ранно детско развитие да ползват услуги за ранно
детско развитие е два пъти по-малка от тази при хората, които рядко са се обучавали. Данните категорично опровергават хипотезата, че по темите за ранно детско
развитие се обучават само хората, които имат някакъв проблем с децата си. Точно
напротив – по-често се обучават хората с по-високо образование и с по-високи доходи
и те ползват публични услуги по темата два пъти по-малко от хората, които се обучават малко или не се обучават изобщо.
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Услуги, свързани с темата за ранното детско развитие са достъпни най-вече в София, според резултатите от проведеното проучване – една трета от софиянци, една
четвърт от жителите на областните центрове и една десета от жителите на градовете са ползвали такива услуги. Макар и изключително ниски сами по себе си, дяловете
на жителите на София, които са ползвали често услуги за ранно детско развитие са
два пъти по-големи от съответните дялове на жителите на областните градове и четири пъти по-големи от дяловете на жителите на другите градове.

Макар и като цяло, делът на ромите, които са ползвали някакви услуги за ранно детско развитие да е два пъти по-малък от дела на българите, ползвали подобни услуги,
делът на ромите, които често са ползвали услуги за ранно детско развитие е двоен
спрямо дела на българите, ползвали такива услуги често. Така излиза, че много българи
ползват услуги за ранно детско развитие рядко и малко българи го правят често. При
ромите, участвали в проучването, много хора не са ползвали услуги, но хората, които

28

ползват услуги за ранно детско развитие често, представляват по-висок дял от съответстващия при българите.

За целите на настоящето проучване е важно да изтъкнем факта, че едва един от
двайсет респонденти е търсил, но не е успял да получи някакви услуги, свързани с ранното детско развитие. 12% са търсили и са намерили услуги по тези въпроси. Делът на
лицата, които не са търсили услуги за ранно детско развитие възлиза на 77%. От една
страна, този висок дял е симптом за пасивност от страна на родителите. Но, от друга страна, е индикатор за липсата на чувствителност в обществото ни за значението на ранното детско развитие за здравето, емоционалното и интелектуалното усъвършенстване на детето. Срещите с представители на целевите групи и с експерти
свидетелстват, че у нас все още отвъд осигуряването на храна, дрешки и топлина за
детето, всички останали важни измерения на отговорното родителство се възприемат по-скоро като лукс, а не като базисна предпоставка за пълноценното емоционално и интелектуално развитие, което да осигури по-големи шансове на детето за
пълноценна социална, икономическа и гражданска реализация като възрастен.
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Анализът на тези данни потвърждава още веднъж хипотезата, че услуги за ранно
детско развитие са най-достъпни в столицата и големите градове – една четвърт
от софиянци са търсили и са намерили адекватни услуги за ранно детско развитие и
само 3% са търсили услуги, но не са имали успех. От жителите на областните градове
услуги за ранно детско развитие са търсили 13% и всички са имали успешни резултати,
докато при другите градове всеки десети е търсил услуги, но едва поливана са намерили (5,5 срещу 4,4 %, които не са успели). И при този анализ излиза, че жителите на селата
имат по-добър достъп до услуги за ранно детско развитие от жителите на градовете – един от пет жители на селата са търсили услуги за ранно детско развитие, като
едва 3% не са успели да намерят подходящи. Проблемът е, че според проведените срещи
с представители на целеви групи, у нас услугите за ранно детско развитие се асоциират най-вече с грижата за бебета с някакви проблеми – недоносени бебета, бебета
с увреждания и т.н. Нещо повече дори – тъкмо заради тази масово разпространена
представа за ранното детско развитие, много родители изпитват срам да търсят
услуги в тази сфера, защото се опасяват, че те самите или децата им ще бъдат етикирани и ще имат трудности да бъдат приети от значимите други.

Данните от проведеното анкетно проучване показват, че родителите се чувстват най-добре информирани по въпросите за кърменето, захранването и грижата за
болно дете. Най-проблематични са темите за емоционалното развитие на детето,
закаляването и бременността. Като общо правило по повечето от изброените теми
дяловете на родителите, които са запознати със съответния въпрос са по-високи
от дяловете на тези, които не са запознати. Кумулативно двама от трима респонденти смятат, че по въпроса за кърменето родителите нямат проблеми, като всеки
пети смята, че родителите много добре познават тази тема. Тези резултати са силно
обнадеждаващи на фона на липсващите национални програми, които да насърчават
кърменето на децата. Но е притеснително положението на другия полюс – темата за
емоционалното развитие на децата е ключова за тяхното отглеждане, а близо 40% от
респондентите смятат, че родителите не познават този въпрос.
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Ако направим сравнение на отговорите на въпроса за кърменето сред съвкупностите на мъжете и на жените, ще установим очаквани разлики – три четвърти от жените
и две трети от можете смятат, че родителите са запознати с този въпрос. В същото
време делът на мъжете, които се въздържат да изкажат мнение е два пъти по-висок от
съответния дал при жените. Мъжете, които смятат, че родителите изобщо не са запознати с въпроса за кърменето имат два пъти по-висок дял от жените, които мислят
по този начин. Резултатите от проучването показват тенденция отглеждането на
децата все още да се възприема преди всичко като женски въпрос, като отговорност
на майката. Това е жалко, защото ангажирането на двамата родители е изключително
важно за осигуряването на спокойна среда и пълноценно развитие на бебетата и децата. Наличието на национални политики за ранно детско развитие е важна предпоставка за преодоляване на предразсъдъците и инерцията на традициите в областта
на отговорното и отзивчиво родителство.
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Патронажната подкрепа за младите семейства, обучението в домашна среда по
въпросите на ранното детско развитие, посещението от медицински сестри и акушерки, които на място да помогнат на родителите да подредят домовете си и да организират всекидневието си са сред ключовите въпроси, които попадат в обхвата на
настоящия проект. Ето защо е важно как респондентите възприемат идеята младите
родители да бъдат обучавани по въпросите за ранното детско развитие в собствените им домове. Резултатите от проучването са красноречиви по този въпрос – огромната част от анкетираните лица (58%) смята, че домът е най-подходящото място
за подобно обучение. На второ място с дял от 38% се нарежда училището. Но тези две
опции не се изключват взаимно, а се допълват – нуждата от училищно здравно образование, което да обхване и въпроси за ранното детско развитие, не отменя необходимостта от патронажна грижа, от посещения, обучения, консултации и съвети от
специалисти в домашна среда по време на бременността и в първите години от отглеждането на детето.
Делът на хората, които смятат, че най-подходящи за обучение са кабинетите на личните лекари е относително висок и възлиза на 30%, но това е едва половината в сравнение с дела на лицата, които предпочитат обучение у дома. Поликлиниките и болниците
не се възприемат като подходящи за обучение места според доминиращата част от
участниците в проучването.
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Макар и настоящето проучване да не представително на национално ниво, структурата и съпоставката между отделните съвкупности дават достатъчно надеждни
основания за заключението, че темата за ранното детско развитие е изключително
периферна за обществото ни и се асоциира най-вече с грижата за физическите нужди
на децата. Едно последващо национално представително проучване, със значително
по-сериозен бюджет, би могло да даде много по-детайлна обосновка на направените
изводи.
Колкото по-малко е населеното място, колкото по-ниско е образованието на родителите и колкото по-ограничени са финансовите им възможности, толкова по-малка е
вероятността родителите да са участвали в обучения и да са търсили и да са ползвали услуги, свързани с ранното детско развитие. У нас през последните години има
редица публични програми, които се стремят да компенсират тези дефицити. Затова
нека преминем към преглед и анализ на тези програми, за да преценим тяхната релевантност към нуждите на целевите групи.
Публични инициативи в обхвата на темата за ранното детско развитие
Социално-икономически контекст
COVID-19 засегна всички общества на глобално ниво и все още не е ясно какви ще са последствията от пандемията, но със сигурност през следващите години светът и националните политики ще са изправени пред сериозни предизвикателства в областта
на икономиката, социалните политики, здравеопазването, образованието, интеграцията на уязвимите групи. От гледна точка на настоящата гражданска инициатива
за ранно детско развитие е важно да се имат предвид непредвидими обстоятелства
в социално-икономическия контекст, които през 2020 г. се отразиха върху най-уязвимите социални групи - загуба на работни места, социална изолация, дистанционно обучение за учениците, изискващо технологично обезпечаване, пренатоварване на здравната система, замразяване на социални услуги, разпространение на антиваксърски
настроения сред ромските общности и др. Кризата принуди много хора, работещи в
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чужбина да се завърнат в страната, губейки доходите си и лишавайки роднините си от
финансова подкрепа.
Тъй като бедността е основен проблем пред пълноценното ранно детско развитие,
трябва да подчертаем, че коефициентът на безработица трайно се свива от 13% в
края на 2013 и началото на 2014 г. на под 10% през второто тримесечие на 2015 г., за да
достигне до 3,7% през третото тримесечие на 2019 г. по данни на НСИ. Безработицата
при лицата до 24 годишна възраст (младите родители са адресат на анализираните
тук политики) за първи път спада под 20% през третото тримесечие на 2015 г. Преди
пандемията безработица при най-младите е под 10%, но през 2020 г. отново се увеличава на 17 % през второто тримесечие и достига над 13% през третото тримесечие. Към
края на 2020 г. коефициентът на безработица е 4,8% като се запазва тенденцията при
мъжете да е малко по-висок от при жените (5,3 % срещу 4,2%). Според последните данни
на НСИ, през второто тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 5,6% както при жените, така и при мъжете (общо около 180 хил. души). При възрастовите групи
над 35 г. коефициентът на безработица е под 5%. Общата тенденция е на относително
стабилно социалноикономическо развитие през по-голямата част от периода, повлияно от пандемията от COVID-19.
Ако бедността е ключов фактор, възпрепятстващ пълноценното ранно детско развитие, то в дългосрочен план борбата с бедността е основна предпоставка за отзивчива родителска грижа, осигуряване на здравословна храна и спокойна семейна среда.
Водещ документ, съдържащ визията, приоритетните направления и дейностите за
развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 г. е приетата от Министерския съвет през февруари 2013 г. „Национална
стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020”.
Стратегията се основава на Националната цел №5 за намаляване на хората, които
живеят в риск от бедност (с 260 000 души до 2020 г.) и формулираните към нея четири
подцели, насочени към децата, безработните лица, работещите бедни и възрастните
хора и на Националната цел №1 за достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.
Министерството на труда и социалната политика е водеща институция по отношение обхвата и задачите на настоящето проучване, защото като страна-членка на
Европейския съюз „България е част от общите европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в
областта на бедността и социалното изключване”.
Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет:
като орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация съветът участва във формулирането на предложения в областта на социалното включване.
Министерството на образованието на науката съща е ключова институция в контекста на анализираните политики, доколкото отговаря за управлението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и за разработването и
практическото реализиране на Стратегията за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система (2013 – 2020), Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020) и др. Министерството на здравеопазването е отговорно за провеждането на публичната здравна
политика Националната здравна стратегия (2014-2020), част от която е и Национална
програма за подпомагане на майчиното и детско здраве (2014-2020) и нейната актуализирана версия от 2021 г. и др. Областните управители отговарят за разработването,
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приемането и актуализирането на областни стратегия за интегриране на ромите.
Общините изготвят планове за действие, които съдържат конкретни мерки устойчива интеграция на маргинализирани общности. Неправителствените организации,
бизнеса и медиите. Гражданският сектор има отношение към настоящия доклад, защото в качеството си на доставчици на социални услуги НПО изпълняват проекти по
релевантни програми на ОП РЧР и ОП НОИР, апробират и мултиплициран различни добри
практики за социално-икономическа интеграция, овластяване на уязвимите групи, модернизация на образованието, ранно детско развитие, патронажна грижа в общността и т.н. често пъти в партньорства с бизнеса и медиите.
Политики за интегрирани услуги
След 2010 г. в България започва обсъждането и въвеждането на интегрирания подход в
социалните услуги чрез политиките и законодателството. Основният фактор за това
развитие са политиките за закрила на детето, вкл. законодателството, деинституционализацията и социалните услуги с основни движещи сили НПО, доставчиците на
социални услуги, ДАЗД и МТСП. Политиките за ранно детско развитие, без съмнение са
част от този процес, със специфики, които се отнасят до подкрепата за развиване
на родителски умения за грижи и обучение на бебетата, особено в уязвимите групи,
типа на интервенциите (социални или медицински или интегрирани услуги) и работната сила, които поначало принадлежат на три сектора – социални грижи, здравеопазване и образование.
Политиките в тази сфера са изложени в множество стратегически документи. Още
през 2010 г. с националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата
в Р България“ като основна цел е поставено „гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“, а като подцел: нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово
осигуряване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки
на добрите практики и привличайки иновативни подходи. Сред мерките за постигане
на целта е предвидено „развиване на услуги в подкрепа на родителите да изпълняват
своите отговорности към децата, а не държавата да поема тези отговорности, и подобряване качеството и ефективността на алтернативните форми на грижа и услуги.“ В Актуализирания план за изпълнение на стратегията от 2016 г., сред дейностите,
предвидени за изпълнение на мярка 1 разширяване на мрежата от услуги за превенция
на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семейства,
са: прилагане на целенасочена програма за превенция на изоставянето и разделянето
на децата от семействата с фокус върху: ранна интервенция, консултиране на родителите, осигуряване на професионална подкрепа в домашна среда, определяне на водещ
социален работник за работа със семейството и сътрудничество с ОЗД и др.
Пробив в утвърдения медицински подход в грижите към малките деца е направен в
Националната здравна стратегия 2020. По политика 1.1. Здраве за майките и бебетата (от 0 до 1 година) се признава, че „социалните детерминанти имат водещата роля
по отношение на здравния потенциал на настоящите и бъдещите поколения, а въздействието и взаимодействието на редица неблагоприятни социално-икономически
и културни фактори не е пряко обвързано с параметрите на здравната система.“ Поради това се приема, че „здравната система и медицинските специалисти следва да
преодолеят своята изолираност при решаване на здравните проблеми и да споделят
своята отговорност с останалите обществени системи, отговорни за социалните
детерминанти на здравето и благосъстоянието. Необходимо е развитие на интегри-
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рани услуги с активното участие на медицинските специалисти в дейности по превенция на изоставянето на деца и особено превенция на изоставянето на ниво родилен
дом, подкрепа на семейства с малки деца в риск, обучение за добро родителство, семейно планиране, подкрепа на ранното детско развитие и др.“ „Повишаването на качеството на грижите за детското и майчиното здраве следва да се реализира чрез
обмен на добри практики и система за комуникация между държавния и неправителствения сектор, (...) Интегрирането на здравните и социалните услуги за бременните,
майките и бебетата изисква развитието на капацитет за осъществяване на процесите на координация, в т.ч. изграждане на работеща партньорска мрежа за ефективна
подкрепа на децата и семействата. Всичко това налага разработването и прилагането на цялостна междусекторна политика за опазване здравето на бременните, майките и децата“. Сред мерките, предвидени в Стратегията, са „развитие на интегрирани
междусекторни услуги за деца и семейства с акцент върху интегрирането на различните видове услуги – социални, здравни, образователни и др., в т.ч. патронажни грижи за
бременни и деца; които могат да се финансират от държавния бюджет“.
В проекта за здравна стратегия 2021–2030 този подход изглежда е запазен. Например, сред мерките по приоритет 2, Повишаване на качеството, ефективността и
контрола на медицинските дейности, развитие на капацитета на извънболничната
медицинска помощ се предвижда: развитие на интегрирани здравно-социални услуги
в общността, в т.ч. патронажни грижи, подкрепящи първичната медицинска помощ в
грижата за пациентите (макар и с медицинска насоченост, б.м. – В.Т.); развитие на интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи в общностите с фокус върху бременни, деца, (....) и хора с увреждания; изграждане на умения за здравословно поведение
чрез повишаване информираността на уязвимите групи и утвърждаване на модела на
здравния медиатор към общините като работещ модел за преодоляване на културните бариери в общуването с ромите, в т.ч. при провеждането на профилактични програми и здравно образование; прилагането на комплексен медико-социален подход в грижите за деца, в т.ч. недоносени, деца с увреждания и хронични заболявания, деца в риск
от проблеми в развитието и подкрепа на техните семейства, както и развитието на
интегрирани междусекторни услуги за деца и семейства, включително с цел превенция
на институционализацията на грижите за деца.
Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 –
2030 г. обаче остава в рамките на старата парадигма, че здравната система трябва
единствено да се ангажира с болните деца и с децата с увреждания (които очевидно се
разглеждат като болни). Сред приоритетите в програмата са: 1. Промоция на детското здраве и 5. Развитие на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания и увреждания. Въпреки това
обаче, предлаганите мерки не попадат под профила на интегрираността. Например,
Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ), разкрити във
всички областни градове, „в които лекари, психолози и социални работници осигуряват
консултативни и логистични дейности, свързани с организиране на комплексното медицинско наблюдение на деца с увреждания и хронични заболявания, бременни с повишен
медицински риск, с патология на бременността или наличие на хронични заболявания и
увреждания“ не са нищо друго, а обикновени лекарски кабинети в болниците, които не
предоставят услуги с интегриран характер по смисъла на ЗСУ.
Центровете за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания
(ЦКОДУХЗ) във всички области на страната, които ще изпълняват и ролята на логис-
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тичен център, чрез който ще се осъществява връзката между личния лекар на детето
и другите лечебни заведения от една страна, и социалната система, предоставяща
услуги за деца. ЦКОДУХЗ, въпреки помпозното им наименование също, поне към момента,
остават на ниво медицински интервенции, резидентна грижа и заявка за логистична
връзка с общинските услуги. Планира се изграждането и на 26 интегрирани-здравно-социални услуги за резидентна грижа: 20 Центъра за специализирана здравно-социална
грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (ЦСЗСГ за
ДУ с ПМГ) и 6 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи (ЦСЗСГ за ДВРП с ПСЗГ). Те
са представени като „интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“, регламентирани в Закона за социалните услуги, в които ще се осигури грижа за децата с
увреждания в среда, близка до семейната. Те попадат в полето на този анализ само доколкото е изразено намерение, „да осигуряват и подкрепа за родителите чрез обучение
в грижите за дете с увреждане и чрез осигуряване на дневни и почасови услуги, които
включват индивидуални и/или групови занимания с децата.
Най-категорично социалният аспект в грижите за малките деца, особено от уязвимите групи, е развит в Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030. Съществен приоритет за Стратегията е
развитието на интегрирани услуги за ранно детско развитие, с цел превенция на институционализацията, но и като ключов елемент на цялостната визия за подобряване
благосъстоянието на децата. Фокусът е върху превенцията на рисковете, ранна интервенция и осигуряване на все повече възможности за подкрепа на децата в семейна
среда. Направена е пряка връзка с Европейския стълб на социалните права и неговите принципи, свързани с осигуряването на качествена подкрепа и грижа, включително
достъпно ранно образование и грижи, както и с представената от Европейската комисия Гаранция за детето: „В този контекст, усилията са приоритетно насочени към
развитие и утвърждаване на услугите за ранно детско развитие с оглед превенция на
рисковете и ранна интервенция, включително ранна интервенция на уврежданията,
по-добро обхващане и подобряване на готовността на децата за включване в образователната система, насърчаване на отговорното родителство и др.“
Стратегията включва ранното детско развитие като компонент в устойчива и последователно провеждана политика за осигуряването на качествена подкрепа на децата и семействата. За тази цел, приоритетно ще се изпълняват мерки за повишаване на
качеството и ефективността на мрежата от социални услуги за подкрепа на децата и
техните семейства, осигуряване на интегрирани междусекторни услуги и интегрирано
предоставяне на подкрепа, както и укрепване на капацитета на системата за закрила
на детето. Ще продължи предоставянето на патронажна грижа и интегрирана подкрепа в домашна среда, които се развиха значително в условията на обявеното извънредно
положение. Функцията на здравни медиатори, обаче е сведена до посредничество между
уязвимите групи и системата на здравеопазване. Предвидените мерки, са: 1/ Създаване
на Национална карта на социалните услуги; 2/ Създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги; 3/ Създаване на нови стандарти за качеството на социалните услуги; 4/ Осигуряване на минимален пакет от услуги във всички общини и области на
територията на Република България; 5/ Укрепване на капацитета на общините за управление и предоставяне на социални услуги; 6/ Разширяване на мрежата от услуги за ранно
детско развитие; 7/ Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги. Като партньори са посочени: МК, ММС, МВР, МП, НЗОК, областни администрации, социални партньо-
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ри, НПО. Източник на финансиране: държавен бюджет, общински бюджети, Структурни
фондове на ЕС, като при последния източник, предоставянето на интегрирани услуги за
ранно детско развитие е приоритет.
Посочено е още, че с оглед важната роля на политиките за ранно детско развитие
за подкрепа на децата и семействата и пълноценно развитие на децата, е изградена
мрежа от нов тип услуги за деца и семейства, които са пример за интегриран подход
при предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Тези услуги обаче все още са на
пилотна фаза, в рамките на проекти - Проект за социално включване, изпълнен от МТСП
през 2010-2015 г. със средства от Международната банка за възстановяване и развитие
(Световна банка), по ОП РЧР 2014-2020 г. се реализира операция „Услуги за ранно детско
развитие“, като са сключени 62 договора, които са в процес на изпълнение. Предвидено е,
че след приключване на операцията, финансирането на услугите ще бъде от държавния
бюджет, но остава неизвестно какви точно са тези услуги като форма, съдържание на
въздействията и създаден капацитет.
Според проекта за Национална стратегия на Република България за приобщаване и
участие на ромите (2021-2030), Центровете за обществена подкрепа, интегрираните
услуги и програми за уязвими семейства са ограничени. Много от предложените инициативи не са в близост до ромските квартали или разчитат на временно финансиране
от НПО или от ЕС, вместо да бъдат предоставяни като универсални услуги. Качеството на социалните услуги страда поради недостиг на персонал, голямо натоварване
със случаи, голямо текучество на персонала и неадекватни структури за наблюдение
и контрол. Препоръчва се да се гарантира устойчивостта на услугите с високо въздействие, създадени с помощта на финансиране от ЕС или от други донори, след съответната оценка на качеството, ефикасността. За да постигнат максимално въздействие, доставчиците на грижи в ранното детство трябва активно да ангажират
и изграждат отношения на доверие с всички родители като с равностойни партньори,
както в заведенията за предоставяне на услуги, така и в ежедневната домашна среда
на малките деца. Малцина са добре обучените ромски медиатори и сътрудници, които
предоставят услуги, свързани с ОГРДВ. Участието и успеваемостта на ромските деца
в предучилищното образование се подкопава често защото ромските родители не се
разглеждат и ангажират като равни партньори; като цяло ромските родители не са
насърчавани да се включват активно в образователния процес. В оперативна цел 1 е
включено осигуряването на достъп до качествена ранна детска грижа и предучилищно
образование, като условие за позитивно ранно детско развитие и последваща образователна интеграция.
Изводи и препоръки:
1. Съществува политическа воля, макар и фрагментирана все още, чрез специални
политики се достигне до групата деца от 0-3 г. и техните родители, особено от
уязвими групи (роми, живеещи на нивото или под нивото на бедност, деца с увреждания) чрез интегрирани услуги
2. О
 бщото между всички политически документи е визията, че на бебетата трябва
да се предоставят услуги, които да обединяват социални и медицински въздействия. Прави се опит чисто медицинският подход в държавната политика за грижи
за бебетата и децата до 3 г. възраст да бъде заменен с интегриран подход, в който да участват здравната, социалната и образователната системи с техните
методи и институции / актьори.
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3. П
 оложителното в Стратегията за социално включване и в Ромската стратегия е,
че разглеждат свързаността на социалните политики и политиките за закрила на
детето с тази за ранното детско развитие и социалното включване на ромите.
Този подход трябва да намери отражение и в здравните стратегии.
4. В
 се още обаче, секторните визии говорят на различни езици. Секторът на здравните грижи оказва сериозна съпротива и изостава от напредъка, постигнат в
социалните политики за деинституционализация на грижите и развиване на достъпни и съобразени с нуждите на децата и родители, социални услуги и парично
подпомагане.
5. В
 програмните документи в областта на здравните грижи отсъства конкретна
визия за грижите за бебета, особено от уязвимите групи, с фокус върху родителския капацитет. Преобладава медицинският подход. Малките деца са приоритет
в статуса им на болни и пациенти, а също така и при състояния на недоносеност
и с увреждания. Тези документи трябва да се преработят като се отдаде предимство на социалния пред медицинския подход, да се предвидят по-категорично
интегрираните здравни и социални услуги, като се осигури обща визия със социалната политика.
6. Н
 амерението да се развива резидентна грижа за деца с увреждания влиза в остро
противоречие с политиката за деинституционализация на грижите за деца, изпълнявана ускорено в България след 2010 г. Общата здравна стратегия и програмата за майчино и детско здравеопазване следват различни ценностни парадигми. Въпреки че Стратегията посочва, че тя се изпълнява и мониторира чрез
Програмата, нищо в тази програма не показва, че концепцията за интегрирано
въздействие от здравната и социалната системи е прието. Програмата е фокусирана върху медицински дейности и интегрирани здравно-консултативни и социални услуги за родилки, бременни с патология и за деца с хронични заболявания и
недоносеност.
7. Л
 ипсва категоричност и конкретика по отношение на видовете интегрирани услуги. Във всички стратегически документи обаче се съдържа разбирането, че услугите трябва да предлагат професионални грижи в домашна среда, в патронажна
форма и с участието на здравните медиатори. Услугите трябва да са териториално достъпни и безплатни.
Целеви групи на текущи и реализирани програми
Целеви групи на мярката „Услуги за ранно детско развитие“ (BG05M9OP0012.004) и по
договорите на местните инициативни групи (МИГ) чрез подхода „Водено от общността местно развитие” (ВОМР), които попадат в обхвата на настоящето изследване,
включват семейства с деца от 0 до 7 г., включително деца с увреждания; деца от 0 до 7
г. в риск и техните семейства; деца от 0 до 7 г., включително с увреждания, настанени в
специализирани институции и техните семейства; деца и възрастни в риск.
Целеви групи по мярка „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ са:
представители на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск
и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота
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на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице
концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
По приблизителни данни на УНИЦЕФ и СЗО около 15% от населението на света живее с
увреждания. 5,1% от децата на глобално ниво имат увреждания, от които 0,7% са с тежки
увреждания. В България предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в
развитието по данни на УНИЦЕФ е около 32 000, но това е на базата на данните за родителите, които получават помощи за деца с увреждания. Ако имаме предвид, че не всички
родители на деца с увреждания кандидатстват за помощи и екстраполираме дяловете от световната статистика, то можем да предположим, че децата с увреждания са
два пъти повече (65 500 през 2020 г.), като около 13 хил. лица под 18 г. са с тежки увреждания.
Актуални данни и положителни тенденции при образователния и социалния статус
на ромите бяха представени през януари 2021 г. на конференция, организирана от „Тръста за социална алтернатива” с участието на министрите Деница Сачева и Красимир
Вълчев. Проучване на „Глобал Метрикс”, проведено в 140 населени места с участието на
4165 респонденти, регистрира, че в сравнение с последното подобно проучване от 2001 г.
има редица подобрения в образователния и социалния статус на ромите. Докато през
2011 г. по данни на Програмата за развитие на ООН 21% от ромските деца на 7 г. възраст
и 56% от тези на възраст над 15 г. не посещават училище, то през 2019 г. тези дялове са
спаднали съответно на 4,7 и 37%.
Програма „Майка и бебе”
Програмата „Подпомагане на семействата с деца” на Агенцията за социално подпомагане отговаря на Стратегическа цел №2 – да се създадат условия за пълноценно
социално включване на всички граждани, сред които приоритет е създаване на условия
за ефективно подпомагане на семействата с деца. Тази програма включва предоставяне на еднократни и месечни помощи. През 2020 г. еднократна помощ при бременност
от по 150 лв. са получили 9821 майки. Тези данни са подобни на данните от 2019 г., когато
подобна помощ са получили 9980 жени. За сравнение, през 2017 г. еднократна помощ за
бременност са получили 12219 жени, но тогава и раждаемостта е по-висока.
АСП предоставя и еднократна помощ при раждане на дете по чл. 6 от ЗСПД. Тази помощ възлиза на 250 лв. при първо дете, 600 лв. при второ и 300 лв. при трето. През 2020 г.
58360 майки са получили такава помощ, през 2019 – 63069, през 2018 – 64519.
Месечната помощ за отглеждане на дете до 1 г. се отпуска по чл. 8 от ЗСПД. През
миналата година 12143 майки са получили такава еднократна помощ като 1435 от тях са
получили помощта си не в пари, а под формата на ваучери.
Разбира се тази финансова подкрепа е изключително важна, защото на глобално ниво
бедността е основна пречка пред пълноценното ранно датско развитие, но от гледна
точка на настоящия проект, финансовата подкрепа (включително и под формата на
ваучери) не може по никакъв начин да се възприеме като инструмент, който развива капацитета на родителите за отговорна грижа за бебетата, подпомага преодоляването на маргинализацията или пък осигурява специализирана подкрепа от партонажна
сестра, например. Т. нар. „социални услуги в общността” са фокусирани върху специализирани институции за деца като центрове за обществена подкрепа, кризисни центрове, центрове за настаняване от семеен тип за деца със и без увреждания, дневни
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центрове и др. институции, но не и върху подкрепа за семействата. През 2021 г. функционират 634 социални услуги за деца с общ капацитет от 14593 места.
Най-близка до разбирането за ранно детско развитие е програмата „Майка и бебе”
на АСП. През 2020 и 2019 г. у нас функционират 13 центъра „Майка и бебе” с общ капацитет 81 места. Това е спад с 4 места в сравнение с 2018 година, но увеличение спрямо 2017
г., когато центровете са 12, а капацитетът – 79 места. В своите годишни отчети АСП
не публикува информация за това колко майки и колко бебета са били настанени в тези
центрове, колко време са останали там, има ли проследяване на случаите, след напускането на услугата, какви са резултатите.
Според методиката на услугата, срокът за настаняване на бременни жени и майки на деца от 0 до 3 г. в риск да изоставят бебетата си е до 6 м. Важно е, че целта на
центровете е не само да предотвратят изоставянето, но и да развият родителския
капацитет на майките. Проблемът е, че дори и тези центрове да работят през цялото
време на пълен капацитет, максималният брой децата, които те биха могли да обхванат всяка година представлява под 0,1 % от нуждаещите се.
През 2020 г. се е работило по 3781 случая за предотвратяване на изоставянето на
деца като успешно са приключили 2768 от тях.
Заедно с услугата „Майка и бебе”, кумулативно през последните години у нас са инвестирани около 500 млн. лв. по програми, свързани с темата за ранното детско развитие. Най важните от тях са: 1) „Услуги за ранно детско развитие“
(BG05M9OP001-2.004) с общ бюджет от 30 млн. лв.; 2) „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“(BG05M9OP001-2.018) с общ бюджет от 70 млн. лв.
(плюс проекта за социално включване със заема от Световната банка за 61 млн. лв.);
3) Договори на 11 местни инициативни групи, насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. ромите, изпълнени чрез подхода
„Водено от общностите местно развитие“; 4) Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве с бюджет 129 млн. лв. (и актуализираната през 2020 г.
програма, към която няма одобрен бюджет). Какъв е фокусът на тези програми и как те
съответстват на разбирането за ранно детско развитие?
Проект „Социално включване”
Проект „Социално включване” е пряко свързан с темата за ранното детско развитие
и включва услуги за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца с и без увреждания и др. Целевите групи на
проекта са деца на възраст от 0 до 3 г. и на възраст от 3 до 7 г., които са в някаква ситуация на уязвимост, защото техните родители са от малцинствени етнически групи,
са безработни, без здравни осигуровки и др. Целевите групи включват, освен деца, също
различни уязвими групи родители – родители на деца от 0 до 3 г., на деца от 3 до 7 г., на
деца с увреждания, самотни родители, бъдещи родители и т.н.
Проектът разчита на мултидисциплинарен подход, мобилна работа на терен в общността, привличане на здравни и образователни медиатори от самите ромски квартали, в които се работи. За целите на настоящия доклад най-важни са услугите за деца
от 0 до 3 г. и техните родители. Тези услуги включват изграждане на групи за консултация и подкрепа, в които участват настоящи и бъдещи родители. Целта е придобиване
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на знания и формиране на родителски умения, необходими за отглеждане на дете, изграждане на подходяща семейна среда, ползване на необходимата мрежа от услуги за
детето на възраст от 0 до 3 г. Проектът включва и изграждане на центрове за ранна
интервенция при увреждания, обучения на лекари, посещения на майките в родилните
отделения, редовни посещения на мобилни екипи в домовете на деца с увреждания с цел
мониторинг, подкрепа на място и консултиране на родителите.
Проектът е финансиран със заема от Международната банка за възстановяване и
развитие в размер на около 61 400 000 лв. и продължава от август 2010 г. до декември 2015
г. За предоставяне на услугите по проекта са наети над 1400 експерти и са сключени 20
договора с 13 организации, специализирани в доставката на услуги за деца.
Индикаторите за отчитане на резултатите от проекта показват огромно преизпълнение на целевите стойности. Услугата „Здравна консултация” постига 4 пъти
по-високи стойности от заложените – вместо 10 000, близо 40 000 деца на възраст от 0
до 7 години са ползвали тази услуга. Броят на родителите на деца от 0 до 3 г., които са
участвали в групите за консултиране и подкрепа е близо 13 000 души при заложени 10 000.
За съжаление, това е единственият индикатор, релевантен на обхвата на настоящия
доклад, защото останалите индикатори включват бр. новооткрити места в детските
градини и новозаписани деца (с и без увреждания) на възраст над 3 г., обучени служители в общините, тестове за училищна годност и др. Няма данни за това колко домашни
посещения са проведени, в колко семейства, с каква честота и какви резултати. Ако за
целите на анализа приемем, че няма едни и същи деца, които са ползвали няколко услуги
по проекта и допуснем, че децата, а не общините и служителите са най-важните целеви групи, то тогава излиза, че за едно дете по проекта са инвестирани по 1191 лв. Ако
приемем, че при отчитането няма дублиране на деца, по проекта са обхванати общо
51552 деца на възраст от 0 до 7 г. за 5 години или по около 10300 деца на година. По това
време всяка година в риск от бедност и социално изключване у нас са почти 222000 деца
в тази възрастова група. Това означава, че проектът обхваща едно от 20 нуждаещи се
деца. Няма информация как това дете е било подбрано сред останалите 19.
„Услуги за ранно детско развитие“
Мярката „Услуги за ранно детско развитие“ (BG05M9OP001-2.004) се реализира по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и
инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ
интерес” на ОП РЧР. Мярката е замислена да допринася за постигането на специфична
цел №3 към инвестиционен приоритет №3: „Намаляване броя на децата и младежите,
настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността”.
Целта на мярката „Услуги за ранно детско развитие“ е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско
развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в
периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца
до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Това е една от малкото публични мерки, които се
анонсират като фокусирани върху ранното детско развитие. „Услуги за ранно детско
развитие“ има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и тех-
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ните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на
децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на
децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването
на бедността между поколенията. „Услуги за ранно детско развитие“ цели да допринесе
за създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие и да се анализират конкретните резултати, което да бъде основа за разработване на цялостна
Стратегия за ранно детско развитие в България. „Услуги за ранно детско развитие“ допълва и подкрепя дейността на създадените по Проекта за социално включване (ПСВ) интегрирани услуги за ранно детско развитие.
„Услуги за ранно детско развитие“ кореспондира с редица стратегически документи, сред които Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата
в Република България” и План за действие за нейното изпълнение, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Национална стратегия за детето (2008-2018) и допринася за изпълнение на политиките
на Националната здравна стратегия (2014-2020). Изпълнението на „Услуги за ранно детско развитие“ е замислено да допринесе за постигане на основната цел на Национална
стратегия за детето (2008-2018): осигуряване на условия за ефективно упражняване на
правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното
и пълноценното им личностно развитие.
Проблемът е, че въпреки етикета на марката, фокусът не е върху децата от 0 до
3, а върху децата над 3 години. По мярката „Услуги за ранно детско развитие“ са допустими дейности за подкрепа на деца и семейства, включително от малцинствени
групи и с увреждания: индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и
с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина
(това означава, че отново периода преди детската градина е подминат от интереса
на публичните политики); индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на
децата за равен старт в училище и др. Чрез такъв тип дейности мярката „Услуги за
ранно детско развитие“ резонира с инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” в рамките на приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОП РЧР. Мярката
допринася за реализирането на стратегията на ОП РЧР, която включва целева подкрепа на реформите за премахване на институционалния модел на грижа и за развитие на
междусекторни услуги за социално включване – в общността и в семейна или близка до
семейната среда.
Това е един от приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и ОП РЧР съдейства за постигането му чрез подкрепата си за политиките за децата и семейството: правото на всяко дете да има семейство; гарантиране развитието на висококачествени социални,
здравни и интегрирани услуги в общността, подпомагащи отглеждането на детето;
намаляване на детската бедност и ускоряване на процеса на деинституционализация. Политиката за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е фокусира-
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на върху „въвеждането на изцяло нов подход в грижите за децата, базиран на превенция, ранна интервенция, подкрепа на семействата и местните общности”. Децата са
приоритетна група, която в много голяма степен е застрашена от риск от бедност
и социално изключване (над половината от всички деца в началото на периода, който
обхваща настоящето предложение за инициатива), като най-често това са децата в
домакинства с ниски доходи, децата с увреждания, децата, лишени от родителски грижи, децата, живеещи в лоши жилищни условия и др. Стратегията на ОП РЧР е стъпила
на разбирането, че „подобряването на детското благосъстояние е фундаментът на
всяка дългосрочна стратегия за социално включване”. В този смисъл, ОП РЧР изцяло кореспондира с Препоръката на ЕК от 20. 02. 2013 г. „Инвестиране в децата: прекъсване на
цикъла на неравнопоставеността”.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отговаря за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално
сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване: 1) не по-малко от 76% от населението между
20 и 64-годишна възраст да е в заетост към 2020 г. и 2) намаляване броя на хората в
бедност с 260 хиляди души до 2020 г.
Все още няма официални данни за това колко проекта са реализирани по мярката
„Услуги за ранно детско развитие”, колко деца са обхванати, на каква възраст, от кои
населени места и с какъв резултат. В момента се провежда финална оценка на мярката, която се очаква да проясни тези въпроси, но фокусът върху подготовката и записването на детска градина и училище не дават големи надежди акцент на реализираните проекти да са патронажната грижа, развитието на отговорно родителство и
подкрепа на семействата с деца от 0 до 3 г.
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“
Тази мярка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г. е по
приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
и инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” със специфична цел 1: „Увеличаване на броя на лицата от
уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и
здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави”.
Общата цел на мярката е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на
най-маргинализираните общности, включително ромите. Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез: Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи; Осигуряване на достъп до образование и обучение; Подобряване достъпа до социални и здравни услуги; Развитие на
местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
Мярката е замислена да допринесе за постигането на целите на следните базисни
национални стратегически документи: Национална стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2012-2020), областните стратегии и общинските стратегии и планове за интегриране на ромите, Национална стратегия за намаляване на бед-
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ността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и общинските стратегии за
развитие на социалните услуги. Ето защо „социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ съдържа дейности по няколко направления: направление „Подобряване достъпа до заетост”; направление „Подобряване достъпа до образование”; направление
„Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”; направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”.
Дейностите по тези направления съответстват на стремежа на ОП РЧР за „интегриране на най-маргинализираните общности в обществения живот, като приоритет
са действията за интегриране на ромите”, заради неблагоприятните социално-икономически условия на живот на по-голямата част от представителите на този етнос.
Мярката „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ адресира проблеми
пред ОП РЧР като концентрацията в обособени квартали и райони. Ето защо в духа и
принципите на ОП РЧР „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ се основава на прилагането на интегриран подход, включващ подобряване достъпа до заетостта и различни видове услуги, в т.ч. достъп до образователни, здравни и социални услуги.
В духа на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020
г. и приетата от Народното събрание Национална стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012-2020 г.), като част от цялостната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи“ акцентира върху подобряване достъпа до заетост, обучение, социални и здравни услуги за ромите. В унисон с подхода в Националната стратегия, ОП РЧР прилага целенасочен и интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, което не изключва предоставянето на подкрепа и за лица
в неравностойно положение от други етнически групи. По този начин ОП РЧР допринася
пряко за постигане на целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”, отчитайки и посланието на ЕК от съобщението „Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране
на ромите до 2020”: „Целите на ЕС за интегриране на ромите следва да обхванат, в
съответствие с броя на ромското население, четири ключови области: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилище. (...) Постигането на тези цели
е важно, за да се помогне на държавите членки да изпълнят общите цели на стратегия
„Европа 2020“. Макар че интегрирането на ромите е приоритет за ОП РЧР, това не изключва предоставянето на подкрепа и за представители на други маргинализирани
групи, хора в риск от дискриминация и други форми на социално изключване, бездомни
лица или лица, живеещи в лоши жилищни условия, в т.ч. хора с произход от други държави,
пребиваващи в страната и други хора или групи, нуждаещи се от подкрепа.
За тях „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ прилага целенасочен,
комплексен и индивидуализиран подход, съобразен с конкретните нужди на отделните
хора, който да спомогне за тяхната социално-икономическата интеграция. Този подход
пряко кореспондира с Европа 2020: „Цели са взаимозависими. По-добрите образователни
нива подобряват предпоставките за реализация на пазара на труда, а постигнатият
напредък по отношение на повишаване на нивата на заетост спомага за намаляване
на бедността. По-добри възможности за НРД и за иновации във всички икономически сектори в съчетание с повишена ефективност на ресурсите ще подобрят конкурентоспособността и стимулират създаването на работни места. Инвестициите в по-чисти, нисковъглеродни технологии ще помогнат на нашата околна среда, ще спомогнат
за борбата с изменението на климата и ще създадат нови стопански възможности и
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възможности за заетост. Постигането на тези цели трябва да мобилизира нашето
колективно внимание. За да променим сегашното отношение и практики в ЕС са нужни
силно лидерство, ангажираност и ефективен механизъм за достигане на целите с цел
постигане на резултатите, обобщени в тези цели”.
Тази мярка също попада в обхвата на извършваната в момента финална оценка, която се очаква да бъде готова през следващите месеци. Но от гледна точка на настоящия проект тази мярка включва пренасочване на потребителите към вече съществуващи здравни и социални услуги, а както вече казахме, у нас има изключителен дефицит на
услуги, насочени към ранното детско развитие, които да обхващат децата от 0 до 3 г.
и техните семейства.
Договори на местните инициативни групи
МИГ са насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните
общности, в т.ч. ромите, изпълнени чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР):
BG05M9OP001-2.013 МИГ Поморие - Мярка 9
BG05M9OP001-2.021 МИГ Белово, Септември, Велинград
BG05M9OP001-2.022 МИГ Раковски - МПО2/ИП1
BG05M9OP001-2.023 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово
BG05M9OP001-2.024 МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
BG05M9OP001-2.025 МИГ - общини Момчилград и Крумовград
BG05M9OP001-2.043 МИГ Свиленград Ареал
BG05M9OP001-2.045 МИГ Средец
BG05M9OP001-2.047 МИГ - общини Момчилград и Крумовград
BG05M9OP001-2.070 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица

МИГ Стралджа 2016 г.

BG05M9OP001-2.072

Целта на тези договори е насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на социално изключени роми, хора живеещи
в риск и бедност, защото според обосновката на мярката „близо половината от българското население живее в риск от бедност или социално изключване, има някои групи
и общности, за които рискът от маргинализация е непропорционално висок и без публична подкрепа тяхното положение трудно би се подобрило”. Особено неблагоприятна
е ситуацията за някои етнически общности и най-вече за ромската етническа общност. Мерките по тези договори адресират следните проблеми: Липса на образование
сред ромското малцинство и ранно отпадане от училище на ромските деца и младежи;
Влошени жилищни условия; Трайна безработица и зависимост от социални помощи; Висок риск от бедност и влошен достъп до услуги (в т.ч. социални, здравни и за заетост)
за голям брой от представителите на ромската общност. Ето защо с изпълнението
на тези договори се цели „постигане на по-висока степен на социално включване на
маргинализираните общности” на териториите на съответните общини. Дейностите по договорите съответстват на мярката „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи“ и включват: По направление „Подобряване достъпа до заетост” - Активиране на икономически неактивни лица; Посредничество за намиране на работа; Професионално информиране и консултиране, психологическо подпомагане; Мотивиране за
активно поведение на пазара на труда; Предоставяне на обучение за придобиване на
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професионална квалификация или ключова компетентност; Наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози; Включване в стажуване или чиракуване; Насърчаване на самостоятелната заетост; Включване в заетост. По направление „Подобряване достъпа до образование” - Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане
от училище; Насочване към мерки за интеграция в образователната система на деца и
младежи; Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие. По
направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” - Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите
на целевите групи; Повишаване информираността относно социалните и здравните
им права; Насърчаване на семейното планиране; Повишаване на здравната култура. По
направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” - планиране, управление, наблюдение и инициатива на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани
общности и за общностно развитие; дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване; подкрепа за включване на целевите групи в
процесите на формиране и изпълнение на местни политики; инициативи за преодоляване на стереотипи, в т.ч. организиране на публични събития и дискусии с представители
на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и
медиите за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-маргинализираните групи от сегрегираните райони и идентифициране на
мерки за подобряване социалното им включване и др.
Тези договори също се реализират в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели: Инвестиционен приоритет № 1 „Социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” със специфична цел: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в
заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави” и фокус върху проблеми като ранно отпадане от училище, ниско образование и квалификация, трайна безработица и липса на
трудови навици и здравна култура, ограничени възможности за заетост, лоши битови
условия, нежелание за пълноценно ползване на здравни, социални, образователни услуги.
Обосновката на тези договори, които попадат в обхвата на настоящето проучване,
се корени в стратегията Европа 2020: „27-те икономики в ЕС са взаимозависими в голяма
степен. Кризата подчерта тесните връзки и ефекта на разпространение от една национална икономика в друга (…). Реформите, или липсата на такива в една държава се отразяват върху резултатите на всички останали, както показаха неотдавнашните събития;
освен това кризата и строгите ограничения на публичните разходи направиха по-трудно
за някои държави-членки осигуряването на достатъчно финансиране за основна инфраструктура в области като транспорта и енергетиката, която им е необходима не само
за развиване на собствените икономики, а и за пълноценно участие във вътрешния пазар.
(…) Независимо от постигнатия напредък, нивото на заетостта в Европа от средно 69 %
за лицата на възраст 20—64 години все още е значително по-ниско от това в други части
на света. Само 63 % от жените работят, докато този процент при мъжете е 76 %. Само 46
% от по-възрастните лица (на възраст 55—64 години) работят в сравнение с над 62 % в САЩ
и Япония. Освен това работните часове на средностатистическите европейци са с 10 %
по-малко от работните часове на гражданите на САЩ и Япония”.
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Затова „Европейска платформа срещу бедността“ има за цел да гарантира „социално и териториално сближаване, така че ползите от растежа и работните места да
са споделени в голяма степен и хората, живеещи в условията на бедност и социално изключване, да имат възможност да живеят достоен живот и да представляват активна
част от обществото”.
Казано с думите на Емануел Барозу: „Кризата е предупредителен сигнал. Тя ни кара
да осъзнаем, че ако не променим нищо, ни очаква постепенен упадък и отстъпване на
заден план в новия световен ред.”
Голяма част от проектите по тази мярка все още са в процес на изпълнение към момента на изготвяне на настоящия доклад и затова няма достъпна информация за броя
на реализираните проекти, за броя на лицата, които са обхванати, за фокуса върху
ранното детско развитие и постигнатите резултати.
Наредба 9 на МЗ
От началото на следващата година в сила влиза променената наредба 9 на Министерството на здравеопазването. Наредбата е важна първа крачка по посока на публичните политики за ранно детско здраве. „По дългия път се тръгва с малка крачка“,
гласи поговорка от Изтока.
Наредба 9 предвижда здравна грижа у дома до 14 дни след изписването на бебето от
лечебно заведение. Посещението се осъществява от медицински сестри, акушерки или
лекарски асистенти. Услугата включва оценка на средата от медицинска гледна точка,
консултации и предоставяне на информация по въпросите на кърменето, храненето,
хигиената, закаляването и възпитанието на бебето. При необходимост се измерват,
регистрират и оценяват витални показатели, ако има индикации за застрашаващи
живота състояния. Средствата, необходими за осъществяването на тази грижа са за
сметка на бюджета на НЗОК.
Разбира се, еднократно посещение през първите две седмици след изписването от
болницата е по-добре от никакво посещение. Проблемът е, че колкото и да е продължително това посещение, едва ли може да се очаква за няколко часа да се развият родителски умения и да се усвои информация, необходима за отглеждане на детето през
следващите поне 3 години. Още повече, че наредбата е тясно фокусирана върху медицинските измерения на родителството и изобщо на включва темите за социалната
среда, за емоционалното и интелектуалното развитие на детето, за значението на
игрите, говоренето, пеенето и т.н., и т.н. Точно тези теми обаче са в центъра на вниманието на няколко пилотни практики, които се апробират активно у нас през последните няколко години и дават изключително добри резултати. Нека преминем към тяхното
представяне и анализ.
Успешни пилотни практики
Видно от анализа на публичните услуги в тази сфера, у нас семействата не срещат
значителна подкрепа за изграждане на родителски капацитет и умения за полагане
на отзивчиви грижи в най-ранния период от живота на детето. Частният и неправителственият сектор, ангажирани в работа с децата от 0 до 3, също развиват услуги
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предимно за деца, при които вече е установена някаква патология или най-малкото –
повишен риск. Водеща концепция при тях е, че ранната интервенция води до по-високи и по-бързи резултати при коригиране на отклоненията в развитието. В нишата на
недостатъчните публични политики за подкрепа на РДР не се вижда и разнообразие от
частни услуги. В момента се пилотират два различни модела на безплатна патронажна грижа, адресирани към групи с различни признаци на уязвимост, разработени или
адаптирани от UNICEF и Тръста за социална алтернатива. Съществуват и неуточнен
брой частни практики за подкрепа на родителството в най-ранния етап от живота
на бебето. Те обаче, в най-честия случай, са проблемно ориентирани и ограничени в обхвата и достъпността си. По-долу в това изследване ще разгледаме всеки от тези
три модела, работещи извън публичната система.
УНИЦЕФ
През 2013 г. Министерството на здравеопазването в партньорство с УНИЦЕФ, Агенцията за социално подпомагане и Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи разработва и разкрива модел на Център за майчино и детско здраве
в област Шумен, а след това Сливен и Монтана, като този в Монтана спира работа
скоро след разкриването си. Основният фокус на модела е подкрепа в естествената
среда на детето от медицински сестри и акушерки, които преминават системно обучение за съветите, с които в последствие подкрепят семействата. Моделът е универсален – всяка бременна жена и всяко семейство с дете до 3 години може да потърси
подкрепа от патронажните сестри. Моделът предлага три различни „пакета“ – универсален, разширен и екстра – в зависимост от интензивността на подкрепата, от
която потребителите се нуждаят. Всяка сестра има компетентността да прецени
кой пакет е подходящ за конкретното семейство.
В обобщения отчет за дейността на услугата за периода от 2014 до 2020 г. се посочва, че медицинските сестри и акушерки активно издирват бременните жени и семействата с деца до 3 години на територията на съответната област чрез обхождане на населените места и поддържане на тесни контакти със здравни медиатори,
кметове, кметски наместници, лични лекари и други медицински специалисти, родилни
отделения, отделите за закрила на детето и съществуващите социални и здравни
услуги. Към 2020 г. около 66% от всички семейства, ползвали услугите на двата центъра
в Шумен и Сливен, са открити чрез активно издирване, 19 % са били насочени от други
институции/услуги и 15% - сами са потърсили подкрепа от центровете. От ползвателите на двата центъра 18% са с висше образование, 24% със средно, 24% с основно и 34%
с по-ниско.
Годишно центровете извършват около 16,500 домашни посещения на територията
на двете области. Специфичен акцент се поставя върху здравно неосигурените бременни жени и семействата с различни признаци на уязвимост, като те съставляват
около 10% от общия брой на потребителите, и ползват около 30% от реализираните
домашни посещения. Услугата не предоставя допълнителни материали и материална
подкрепа. Според предоставените данни за годишен бюджет и брой обслужени потребители за 2020 г. средният годишен разход за потребител е малко над 62 лв.
Като основни предизвикателства пред работата си специалистите в програмата
отчитат:
•
Високо ниво на бедност и необходимост от осигуряване на комплексни грижи на
семействата;
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•
•
•
•
•
•

 онцентриране на уязвими групи в трудно-достъпни и отдалечени места, къдеК
то липсват основни здравни, социални и образователни услуги.
Липса на единни стандарти за работа на медицинските специалисти по въпроси, свързани с грижите за децата в ранна възраст, напр. по отношение на изключителното кърмене и захранването на бебетата.
Липса на важни социални, здравни и образователни услуги в общността;
Нормативни ограничения в достъпа до здравни грижи на здравно неосигурените
бременни жени.
Ниско образование и здравна култура на родителите, водещо до слабо сътрудничество с патронажните сестри;
Традиционни вредни практики (напр. ранни раждания, осоляване, стегнато повиване на бебета и др.)

Тръст за социална алтернатива
„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ) е международна програма (известна в
цял свят като Nurse-Family Partnership или NFP) за специализирана патронажна грижа –
обучени екипи от медицински сестри и акушерки правят домашни посещения на уязвими млади майки от началните етапи на тяхната първа бременност до навършване на
2 г. на децата им. Целта е младите жени и техните партньори да бъдат подкрепени в
изграждането на родителски умения, в грижата за здравето и емоционално-когнитивното развитие на техните деца, както и в предприемането на стъпки към икономическа стабилност на семейството.
Моделът на програмата е създаден преди над 40 години в САЩ от проф. д-р Дейвид
Олдс от Университета в Денвър, Колорадо. След множество и продължили десетилетия
проучвания на въздействието при над 1200 американски семейства, ЗЗБЗБ е призната
за програмата в световен мащаб с най-много доказателства за ефективност по отношение положителна промяна на показателите за здраве и развитие на децата и семействата.
Медицинските сестри и акушерките, предоставящи услугата, се наричат семейни
сестри. Всяка от тях работи с до 20-25 семейства в продължение на близо 2 години и половина. За периода на тяхната работа с едно семейство, семейните сестри извършват общо между 50 и 64 домашни посещения като те започват преди 28-та седмица
от бременността. Това е важно, за да може чрез работата си с бременната жена медицинският специалист по програмата да повлияе на развитието на детето още от
пренаталния период.
Моделът на ЗЗБЗБ следва ясно регламентирана структура – семейната сестра
спазва предварително установени 14 основни елемента на модела, направления и препоръки за темата и целта на всяко едно домашно посещение в три етапа от пребиваването на потребителите в програмата (бременност, бебе до 12 месеца и малко дете
от 1 до 2 г.). Семейната сестра обаче съобразява определената стандартна програма
с индивидуалните нужди на всяка потребителка и нейното семейство. Темите, които
се обсъждат, са разпределени в 6 основни области – моето здраве, моето дете, моят
дом, полагане на грижи за детето ми, моето семейство и приятели, и моят живот. Към
всяка от темите в тези области има разработени и утвърдени стотици страници
материали – листовки и помагала, които улесняват възприемането на съответната
материя от майката по време на домашните визити.
Освен задълбочената работа в семейната среда на потребителите, сестрите са
ангажирани и със значителен брой административни задачи, свързани предимно със
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събиране на данни и отчитане на свършената работа. По време на всяко домашно посещение семейната сестра използва набор от формуляри, целящи събиране на информация за документиране на напредъка с всеки потребител като данните се въвеждат
в създадена специално за програмата информационна система. Това е необходимо, за
да се взимат информирани решения за подобряване качеството на работата, а също
и за да се анализират постигнатите резултати както на индивидуално ниво с всяко
семейство, така и на ниво цялостна програма.
Във всяка страна за екипите от семейни сестри отговаря Ръководител екип – отново медицинска сестра или акушерка с лидерски качества и доказан професионален
опит, която управлява административните и клинични въпроси в екипа. Ръководителят
има и ключовата задача да подпомага работата с потребителите, както и да поддържа емоционалния баланс на всяка семейна сестра – това се случва чрез ежеседмични
индивидуални рефлексивни супервизии.
Преди да започне с домашните посещения, всяка една семейна сестра преминава
през три основни обучения за работа по програмата – за всеки от етапите бременност, бебе до 12 месеца и малко дете от 1 до 2 г. Всяко от обученията е с продължителност една седмица и се предоставя от експерт, работещ в мрежата за международно
разпространение на програмата към Университета в Денвър, Колорадо. Обучителният
процес обаче не спира дотук - на всеки 6 месеца всяка семейна сестра преминава през
оценка на нуждите от обучения като в зависимост от констатираните нужди се предоставят допълнителни курсове, уъркшопи и други индивидуални или екипни дейности
за повишаване на капацитета.
Цялостно за изпълнението на програмата във всяка държава отговарят клиничен и
административен лидер, а за управлението на информационната система се грижи
отделен служител – анализатор база данни.
Към момента услугата ЗЗБЗБ (NFP) е въведена в здравните системи на 5 държави (Австралия, Англия, Канада, Северна Ирландия и Шотландия), освен САЩ, и се тества в 2
други (Норвегия и България). Доказателствата в световен мащаб показват, че когато
се изпълнява и финансира от правителствените здравни структури, ЗЗБЗБ е едновременно адаптивна и рентабилна програма, способна да трансформира живота на младите майки и техните деца чрез тези резултати, доказани във всички държави:
-

По-добро пренатално здраве
Успешен изход от бременността
По-малък брой травми на децата от инциденти
По-малко случаи на насилие и липса на грижи
По-дълъг период до следващата бременност
Повишена трудова заетост сред майките
По-добра готовност за училище
По-малка вероятност за въвличане в престъпления
Намалено използване на социални помощи

През 2015 г. фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) започва подготовка за
изпълнението на ЗЗБЗБ като закупува лиценза за въвеждането й в България и започва
работа с медицински експерти по адаптирането на методологията и материалите.
Лицензът включва изпробване и адаптиране на услугата с 200 семейства от екип от
10 медицински сестри и акушерки (семейни сестри), подпомагани от четирима здравни
медиатори за потребителите от ромски произход.
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В България критериите за включване в програмата са:
Бременни жени до 22 г.
Първа бременност, до 28 гестационна седмица
-	Икономически уязвими (доходи под минималната работна заплата за страната)
През август 2016 г. започва работата на първия екип от семейни сестри в гр. София, в партньорство с Втора САГБАЛ „Шейново“. Поради спецификата на критериите за
включване, домашните посещения се осъществяват предимно в кварталите с ромско
население (Факултета, Филиповци и Христо Ботев) с единични бройки потребители в
още 15 района на столицата.
От практиката на екипа бързо става ясно, че очакваните резултати от програмата са немислими в най-бедните общности и сред майките в най-голяма нужда, които
нямат достъп до пренатална грижа или средства да закупят предписаните лекарства
за себе си и за болните си деца. Медицинските съвети и насоките за родителски умения
са възможни чак след като тези базисни здравни потребности са налице. В отговор ТСА
допълва услугата ЗЗБЗБ за българския контекст със заплащане на здравните осигуровки на бременните неосигурени потребители до датата на термина или заплащане на
пълен пакет пренатални прегледи. Програмата започва да предоставя още витамини и
предписани лекарства до определена сума на майките и техните деца.
След 3-годишна успешна работа с над 120 семейства в столицата, ТСА прави втората крачка, предвидена в лицензионните условия за тестване на програмата – репликирането й на втора локация в страната с още 100 семейства. Така през януари 2019
г. патронажната услуга разширява обхвата си до гр. Пловдив, където се изпълнява в
партньорство с УМБАЛ „Свети Георги“. Първоначално ЗЗБЗБ се предлага единствено в кв.
Столипиново, а от септември 2019-а е достъпна за всички млади бременни жени, отговарящи на критериите и живеещи на територията на града.
Поради профила на повечето потребители, решаваща роля за прилагането на програмата и изграждането на доверие към нея имат здравните медиатори в двете
населени места. Те работят активно за повишаване на информираността сред потенциалните потребители на услугата, разясняват за естеството на работата и
подпомагат семейните сестри логистично и в комуникацията им с майките. По тази
причина в края на 2018 г. оригиналният модел на ЗЗБЗБ беше адаптиран за България с още
един основен елемент – назначаването на здравен медиатор в екипите.
За изпълнението на ЗЗБЗБ у нас допълнителна подкрепа осигуряват консултативни
съвети към програмата – национален, домакинстван от Министерство на здравеопазването и местен, който се провежда в общините в София и Пловдив. Съветите събират на едно място експерти на национално и местно ниво, които предлагат и съдействат за качество, устойчивост и интегриране на услугата в системата от здравни и
социални грижи.
Успешният модел и последващите дългосрочни резултати в поколенията, преминали през програмата в цял свят, се дължи най-вече на доверителната трайна връзка,
изграждана между семейната сестра и майката в продължение на 2 години и половина. Благодарение на нея младата жена получава не само медицински указания и напътствия за родителската си роля, но и подкрепа да мечтае, да планира бъдещето си и да
предприеме конкретни стъпки за реализирането му.
В световен мащаб резултатите от проучванията на няколко поколения потребители на ЗЗБЗБ показват следните резултати:
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•  82% повишена трудова заетост сред майките
•  60% по-малка зависимост от социални помощи
•  68% по-голяма ангажираност на бащите в грижата за децата
Предизвикателства:
•  Липса на регистър на бременностите на национално ниво, което затруднява
достъпа до потенциални потребителки от български произход;
•  Липса на система за насочване и проследяване на потребители между различните доставчици на услуги и между различните сектори – здравен, образователен, социален, жилищен;
•  Висока средна възраст на медицинските специалисти, което налага допълнителни обучения поради значителни промени в образованието в медицинските
университети след 2007г. в съответствие с международните стандарти;
•  Липса на безплатен достъп до пренатална грижа за всички бременни независимо от здравно осигурителния им статус, което води до лоши здравни резултати за майката и детето в следствие на нелекувани инфекции;
•  Липса на лекарствена политика за подкрепа на бременните и децата от 0-3
години в уязвимо положение, което води до лоши здравни резултати за майките
и децата вследствие на непровеждане на адекватно извънболнично лечение
Център за деца и родители „Слънчогледи“
Център за деца и родители „Слънчогледи“ е една от множество малки, частни инициативи, предлагащи услуги за подкрепа за отзивчиво родителство в най-ранния етап от
развитието на детето. Спецификата на този тип услуги е, че са ситуирани основно в
София, и още 3-4 големи града в страната; предлагат се от специалисти, които са навлезли в сферата като акушерки или консултанти по кърмене и постепенно са разшили
обхвата на услугите си под въздействието на потребителския интерес.
Конкретната услуга се изпълнява от един специалист – сертифициран консултант
по кърмене към Международния борд по лактация и лекарски асистент.
Услугата обхваща периода от ранната бременност до края на кърменето или периода на хранене на малко дете, което най-често се случва до навършването на 3 години, но в отделни случаи отбиването на кърмачето настъпва в по-късна възраст; включва онлайн консултации, домашни посещения и консултации в кабинет; обхваща около
700 семейства годишно, като най-често семействата се нуждаят от една или две консултации с продължителност около 2 часа. Около 10 семейства годишно се възползват
от целодневни консултации, а 2-3 новозаписани всяка година продължават да ползват
регулярно консултиране в продължение на целия период от включване в услугата до отбиване на кърмачето (между 1 и 3 години).
Домашното посещение струва 60 лв., онлайн консултацията – 30, а целодневната
консултация – 300 лв.
Потребителите са предимно с високо образование и стабилен социален статус.
Консултациите са базирани основно на кърменето, захранването и храненето на бебето и малкото дете, но включват също основни умения (къпане, обличане, създаване
на стимулираща среда), насоки за източници на информация относно ранното развитие, ранното учене, техники за отзивчиво родителство, насоки за подкрепа при майки
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с риск от следродилна депресия, насоки за включване на бащата и др.
Основни предизвикателства:
•  Финансова бариера – потребителите са основно семейства, които могат да
си позволят такъв тип платена грижа;
•  Претовареност, липса на екипна подкрепа и риск от бърнаут;
•  Липса на стандартизиране и качествен контрол над оказваната услуга;  
•  Индивидуалната практика е риск пред устойчивостта.
Общите предизвикателства
Интервюираните в рамките на този проект специалисти, ангажирани в различни
услуги, подкрепящи ранното развитие и отзивчивото родителство, работят в различна среда и с различен фокус. Дълбочинните интервюта обаче показват, че както те,
така и родителите на малки деца, формулират някои идентични предизвикателства и
нужди. Един от основните проблеми, идентифицирани в качественото проучване, е липсата на достатъчно ефективна мрежа от публични услуги – социални, здравни, образователни - които могат да подкрепят семействата в различни ситуации на уязвимост
и несигурност в периодите на бременността и отглеждането на малкото дете. „В другите държави NFP6 стъпва на една база от услуги и подкрепяща мрежа, която в България
не съществува“, разказва клиничният лидер на проект „Заедно – здраво бебе, здраво
бъдеще“. Здравен медиатор, работещ на терен в квартал с преобладаващо ромско население, илюстрира с пример: „Когато нямат лични карти, намираме родителя – ако
майката е непълнолетна – обясняваме му, водим момичето заедно с родителя да извадим документи, или ако е пълнолетна, се свързваме с общината за съдействие. Това не
е наша работа, но няма кой друг да я свърши.“ На въпроса дали получава подкрепа от
някакви публични услуги, една 17-годишна майка от кв. Столипиново отговаря: „Когато
забременях, ме извикаха в Закрилата [Отдел „Закрила на детето“] и ми казаха, че ако не
сключим граждански брак, ще ми вземат бебето. Казаха ми, че всеки ден ще идва полицай да проверява дали го гледам както трябва. Не съм искала помощ от тях, защото се
страхувах.“ Майката на 16-годишна потребителка на патронажна услуга допълва картината: „Тя [дъщеря ми] искаше да учи готварство, но се оказа, че специалните предмети не може да се учат нито вечерно, нито на индивидуална програма“.
Друг път съществуващите на хартия услуги не работят в практиката, или работят
недостатъчно ефективно. Един от специалистите допълва с пример, в който попада услуга, регламентирана в Националната програма за подобряване на майчиното детското здраве: „Бях се запънала, че ще намеря Здравно-консултативния център в Майчин дом.
Два часа обикалях от лекар на лекар, от сестра на сестра. Накрая един много любезен
лекар ме покани в кабинета си, отвори сайта, видя кои са лекарите, които са включени в
екипа на този център, и ме посъветва да не търся повече. Тръгнах си.“
Тези дефицити компрометират както пилотираните услуги, така и другите частни
инициативи в подкрепа на отговорното родителство и ранното развитие, тъй като
в преобладаващия случай семействата, които се нуждаят от системна подкрепа, далеч не изчерпват възможностите и компетенциите на една патронажна сестра или
специалист по ранно развитие. Липсата на ефективни и работещи системни връзки
6 NFP – natural family planning (естествено семейно планиране)
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между различни услуги, на единна и достъпна информация какви са възможностите за
ползване на публични услуги, поставя услугите за подкрепа на ранното развитие в ситуация да се налага да извършват неспецифични дейности – социални, медицински, образователни.
Друг въпрос, който може да се извлече от предложените примери, е именно този за
спецификацията на услугата, която да подкрепя ранния родител. Както сред родителите, така и сред специалистите се обособиха два възможни модела.
1/ Моделът на домашната патронажна грижа, която да оказва подкрепа в естествената среда докато семейството се почувства овластено и развие достатъчни умения за отзивчиво родителство и подкрепа на ранното развитие на детето, се вижда
като добро решение предимно от родители с някакъв уязвим признак, и най-често от
специалистите, работещи с такива родители: „За мен щеше да е улеснение някой да
идва. Наложи ми се всичко да търся сама, а в нашия град [Пещера] за много неща няма
кого да попиташ, освен приятелки, други майки…“ Този модел се основава на изграждането на доверена връзка между специалиста и потребителя: „Питала съм я за много неща.
Със сигурност е по-лесно, когато има някой, на когото вярваш, да те преведе през този
период, в който си несигурен, недоспал, дори и да прочетеш някакви неща е трудно да ги
усвоиш и да ги структурираш в главата си. Особено ако е някой, който инвестира време да разбере ти кой си и от какво имаш нужда“, обяснява майка на двегодишно момиче
от София, клиент на частна услуга. 16годишна потребителка на пилотна патронажна
услуга споделя: „Аз не знаех какво е майчински инстинкт, страх ме беше да я пипна. Тя
[патронажната сестра] ме научи как да се свързвам с детето си, как да общуваме. Тя
ме научи да ѝ бъда майка. Не знам как щях да се справя без нея.“
Има обаче и група сред изследваните лица, които смятат продължителната патронажна услуга в дома на семейството за прекомерно навлизане в личното му пространство, или за недостатъчно комплексна, тъй като в продължителен период от време
детето се среща само с един специалист. Прави впечатление, че въпреки разнообразните си професионални и демографски профили, те имат сходна визия за подкрепяща
услуга под формата на
2/ модел на мултидисциплинарен център, в който родителят може да заведе детето си във всеки един момент от ранното му развитие, да получи комплексна услуга и
подкрепа за различни аспекти и затруднения. „Представям си комплексни звена, в които работим екипно различни специалисти, за да не им се налага на хората сами да
стигнат до знанието от какъв тип помощ се нуждаят“, казва един от интервюираните
специалисти. Според друг трябва да се насърчава родителят да бъде водещ в тази комуникация: „Патронажната грижа не бива да бъде социална услуга, аз не подкрепям посещения в домашни условия. Но трябва да се обяснява на родителя, че има възможност
– по модела на детската консултация от едно време – да посети дадения специалист
и да отнесе към него всякакви питания и тревоги, свързани с отглеждането на детето
във всеки един момент от развитието му“. Същата функция биха изпълнявали и мрежа
от услуги, ако системата комуникира достатъчно добре и може да насочва родителя между различните специалисти: „Представям си съвкупност от услуги, базиран на
нуждите на родителите. В момента гражданският сектор е този, който притежава
знанията, но има нужда от свързаност, институционална подкрепа и осигуряване на
ресурси.“
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Специфично предизвикателство при подкрепата на родителите за развитие на уменията им за отговорно и отзивчиво родителство, както и при проследяването на ранното развитие на детето, е разминаването между вменените на хартия задължения на
проследяващите педиатри и реалния обем и качество на консултациите, които те предлагат. Емпиричните данни сочат чести затруднения както да се получи цялата палитра
от консултативна грижа, която е вменена на тези специалисти, така и да се стандартизират съвременни и базирани на актуални научни данни препоръки. „Все още има разминавания между това, което съветват личните лекари, особено по отношение на храненето, и това, което съветват [патронажните] сестрите. Когато се идентифицират
затруднения, които не са физически, а са по-скоро социално-емоционални, също често
има противоречия между нашите насоки и визията на педиатъра“, разказва един от експертите в пилотните услуги. Тези противоречия могат да имат различни последици, в
зависимост от родителския капацитет и състоянието на детето, става ясно от примерите: „Последният случай, който попадна при нас, беше дете на двегодишна възраст с
изкривена походка. Личният лекар го е забелязал чак сега, на две години. Детето се оказа
с ДЦП. Той обвини родителите, че не са се погрижили по-рано да се диагностицира това
ДЦП.“ Дори когато се изпълнява пълноценно, тази услуга не успява да обхване добре социалните и психо-емоционални затруднения както у майките, така и у децата: „Моите
впечатленията са, че хората, които стават родители на по-късна възраст, имат нужда
дори от повече помощ. Мога да дам за пример майка на 43 г., при която бях наскоро. Тя нямаше никакъв физиологичен проблем. Просто стоеше с празен поглед до креватчето на
детето си и повтаряше „Не си го представях така“.
Тема, която изплува системно в дълбочинните интервюта, е тази за качеството и
квалификацията на специалистите, които оказват подкрепа за ранно развитие. 100%
от специалистите и 6 от 10 от интервюираните ползва израза „специално обучени“,
макар мненията за това кои са подходящите за тази работа специалисти да са разнообразни – от „не е необходима конкретна квалификация“ през „медицински сестри или
акушерки“ до „психолози, логопеди, кинезитерапевти и ерготерапевти“.
И общите нужди
По отношение изграждането на родителски капацитет има и сходства, и различия
сред различните респонденти-родители. Откроява се общото усещане за несигурност и нужда от доверен авторитет, който може да даде отговор и насоки при възникващите въпроси и предизвикателства.
В различните социални групи обаче мащабите на подкрепата, която е необходима за
изграждане на позитивна среда за развитие, са напълно различни.
Сред най-бедните има майки, които по време на бременността „на ден изяждат по
една филия хляб с маргарин, и това е“. При бебета с констатирано забавяне в развитието на фината и грубата моторика се забелязва връзка с крайно тежки битови условия
„подът им е директно на почвата, или пък има печки, други опасни предмети, и няма къде
да ги пуснат да пълзят“. В тези групи ефективността на услугите за ранно развитие
и изграждане на умения за отговорно и отзивчиво родителство е пряко зависима от
наличието на допълваща мрежа от социални услуги, които могат да подкрепят семейството за професионална квалификация на родителите, намаляване на риска от живот
в бедност, семейно планиране, решаване на жилищни и образователни проблеми и други.
Самите майки в уязвими общности обаче формулират нуждите си, свързани с развитието на детето, по друг начин.
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„Искам да дам малкия на ясла, да почне да се учи от малък, но не знам дали мъжът ми
ще позволи“, разказва 17-годишна майка. Тя, 21-годишният ѝ партньор и бебето им живеят в 10 кв. м. колиба, като само той работи. По думите ѝ обаче нямат нужда от материална помощ, а кой да ги учи какво е добре за детето: „Например тук има майки, които
дават на бебетата прясно мляко. Аз знам от М.[патронажната сестра], че това не е
добре, давам само хумана. Знам, че трябва да му говоря, да играя с него, да го слагам по
корем да пълзи – тук не всички правят така“. Друга млада майка споделя „Не знаех какво
е да държиш дете, как да разпознавам чувствата му. Не знаех как да реагирам. Не знаех
и как да му говоря… И си мълчах…“
Аналогични затруднения споделят и родители с друг признак на уязвимост, например
недоносено дете: „Когато имам нужда от нещо, ще обърна света и ще го намеря. Но има
много родители в нашата общност, които се смазват психически от всичко, с което
ранното раждане е съпътствано. Не знаят какво да правят, имат нужда от много конкретни насоки както за проследяването на развитието на недоносеното дете, така и
за всекидневните дейности, с които е свързано отглеждането на всяко едно бебе“.
Невинаги има кой да даде такива насоки. За семействата, които живеят в поотдалечени населени места, едва в последната година пандемията създава по-разнообразен
достъп до онлайн ресурси и до специалисти, които вече консултират дистанционно.
„Тук достъпът до информация, която дават в лечебните заведения е доста ограничен
и човек, който би могъл да консултира семейството ще е много полезен. Аз научих за П.
[частна услуга] от голямата ми сестра, която вече живее в Истанбул. Ако не беше тя,
нямаше кой да ме посъветва и да ми помогне тук.“
Специалистите също забелязват сходства в начина, по който родителите формулират затрудненията си: „културните модели са различни, но в потребностите им няма
никаква разлика. Всеки, който е осъзнал ценността на новия живот, който е създал,
може да бъде приучен към добра грижа.“
Обобщение на резултатите от качественото проучване
Качественото проучване очертава нужда от универсална публична услуга за изграждане на родителски капацитет в подкрепа на ранното детско развитие. Социалните
характеристики на родителите определят различни потребности, а психологическите и културни детерминанти – различни граници на обхват на тази услуга. Тя би следвало да дава гъвкави възможности за достъп до подкрепа
1/ както в пренаталния период, така и до третата година на детето;
2/ както при поискване от родителите, така и при констатиран риск и насочване от
друг специалист или услуга;
3/ както в дома на потребителите, така и в изнесен консултативен център;
4/ както за конкретни допитвания, така и за продължаващи консултации в периода
на развитие на детето.
Ключови за качеството на услугата са фокусираното обучение на специалистите,
които биха я предоставяли, и създаването на условия за изграждане на доверена връзка между тях потребителите.
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Съществуващите в момента пилотни услуги изпълняват тези изисквания. Имплементирането на моделите в публичната сфера обаче не следва предварително определения в договореностите между организациите и правителството график, и към настоящия момент е несигурно, че ангажиментът за масовото им приложение ще бъде спазен
изобщо.
Могат да се очертаят няколко основни тенденции:
•  Липса на достатъчна институционална подкрепа на национално равнище и съответно – обозрим хоризонт за масово покритие;
•  Затруднения в осигуряването на достатъчно на брой и качествено обучени кадри;
•  Липса на хоризонтална мрежа от други услуги и специалисти, допълващи патронажната грижа.
•  Липса на припознаване на ранното развитие и отговорното и отзивчиво родителство като приоритет за общественото здраве.
 ъзможности за развитите на публични политики за родителски капацитет и отВ
зивчива грижа
Нормативни промени
В началото на 2019 г. бе приет нов закон за социалните услуги, който задълбочено реформира условията за планиране, предоставяне, финансиране и контрол на социалните
услуги. Законът регулира и разширява достъпа до услуги на лица от уязвими социални
групи и цели по-ефективно социално включване. Новият закон и правилникът за прилагането му допринасят за създаването на консистентна нормативна среда (заедно със
Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания), така че да се оптимизират всички процеси по интеграция и водене на независим животи. Според новия закон
терминът „социална подкрепа“ е водещ, като идеята е да бъде възприет „холистичен
механизъм за индивидуална подкрепа” през различните инструменти – социални услуги,
интегрирана подкрепа, образование, здравеопазване и др. Термина „интегриран подход“ включва няколко нива за осигуряване на комплексна и мултисекторна подкрепа: общото водене на случай от няколко социални услуги, координационни механизми за реакция, възможност две или няколко системи да работят в общ план и др. За голяма част
от услугите насочването става през общините, което дава възможности за развитие
на капацитета на общините за осигуряване на по-лесен и бърз достъп на хората до
подкрепа.
Съществено измерение на политиката за намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване е гарантирането на ефективно подпомагане на семействата с деца. През 2018 г. са извършени промени в ЗСПД, с които, считано от началото на
2019 г., се въвежда нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от
починал родител, която се предоставя без доходен тест.
Като цяло на нормативно ниво промените в контекста са положителни, но пандемията от COVID-19 изправи всички публични политики, включително и политиките, които са
обект на анализ в този доклад, пред сериозни логистични, финансови и кадрови предизвикателства.
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 оциален и правен профил на здравно–социални услуги с интегриран характер за
С
деца до 3 г. възраст
Целева група
От анализа до тук следва, че целевата група на услугите са децата от 0 до 3 г. и
техните родители, особено от уязвимите групи и децата с увреждания. Услугата работи с родителите, тъй като подкрепата на родителите е съществен елемент от
подкрепата на детето (чл.14, ал.3 ЗСУ). При планиране на интервенциите към родителите, водещи са най-добрите интереси на детето, които са свързани с грижите за
поддържане на адекватен дневен режим, грижи за хранене, сън, хигиена, общуване, създаване на емоционална привързаност, грижи за умственото и физическото развитие
на детето и развиване на интелектуалния му потенциал чрез игри и ранно обучение.
Чрез подкрепата за формиране на родителски умения сред (уязвимите групи) родители и чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната
система и се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Услугата има за цел и предотвратяване на извеждането на детето от семейството и
настаняването му за грижа – т.е. засилване на родителския капацитет като част от
пакета от мерки за предотвратяване на изоставянето на деца, което е категорична
цел в социалната политика и закрилата на детето.
Профил и съдържание на услугите
Основният предмет на дейност на услугите следва да бъде определен според ЗСУ
като се има предвид формата за интегрирано предоставяне на социално-здравни услуги, което позволява в единната услуга да се съдържат дейности с предимно социален
и със здравно-социален профил. Услугата включва комплекс / пакет от социални дейности, насочени към малките деца и техните родители, или роднини и близки, които
полагат грижи за детето. Основната част от пакета са дейности по консултиране и
обучение в рамките на интегрирана услуга с други системи, включително с общ план за
действие за конкретното семейство. По своето съдържание, услугата не е изцяло нова.
До момента са развивани пилотни услуги в рамките на проекти на МТСП и Агенцията
за социално подпомагане. Утвърдените услуги в общността, като Център за обществена подкрепа (ЦОП), Общностни центрове, здравни медиатори и др. предоставят и в
момента отделни услуги към целевата група. Тези услуги трябва да се развият като
интегрирани по смисъла на ЗСУ, като се включат в Националната карта на социалните
услуги.
Дейностите, които изпълват съдържанието на услугата/те в чл.15 ЗСУ, според легално определеното им съдържание в §1, т.1, ДР ЗСУ, адаптирани към целевата група са:
•  „обучение за придобиване на умения“ (чл. 15, т.5 ЗСУ) е дейност, която се осъществява
мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове
на семейството;
•  „информиране и консултиране“ (чл. 15, т.1 ЗСУ) е дейност за изследване и разбиране заедно с детето/семейството на проблеми и затруднения, които то среща за
постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на
възможните решения и действия за преодоляването им;
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•  „посредничество“ (чл. 15, т. 2 ЗСУ) е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги,
със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации
и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности (напр.
медиатор или социален работник прави връзка с личен лекар, общинските служби,
детски ясли и други услуги в общността – детски кухни...);
•  „терапия“ (чл. 15, т.4 ЗСУ) е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване,
комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението,
понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за
труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално
изключване;
•  „рехабилитация“ (чл. 15, т. 4 ЗСУ) е дейност, която има за цел да подобри физическата
сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните
умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.
Работна сила и управлението на услугите
ЗСУ посочва в най-обща норма, че: 1. минималните изисквания за броя и квалификацията на необходимите служители, които осъществяват дейността по предоставяне
на различните видове социални услуги; 2. изискванията към осъществяваната от служителите дейност по предоставяне на различните видове социални услуги; и 3. задълженията на доставчиците на социални услуги за осигуряване на професионално и кариерно развитие на техните служители, се определят от Наредбата за качеството на
социалните услуги (чл. 119 ЗСУ). Тази наредба обаче е още в процес на изработване. При
предоставянето на социални услуги могат да бъдат включвани доброволци. Участието
на доброволците зависи от доставчика на услугата, който трябва да има разработена програма, в която се определят: условията за допускане и вида дейности, в които доброволците могат да осъществяват; правата и задълженията на доброволците,
както и задълженията на доставчика за осигуряване на обучение, методическа подкрепа и супервизия на доброволците.
Отговорност за дейността на доброволците носи доставчикът на социалната услуга (чл. 126 ЗСУ).
На този етап можем да приемем, че изискванията към служителите ще се определят
от общите правила за професиите и длъжностите в България.
Взаимодействие с други системи
Предоставянето на услугата става при спазването на основните принципи, установени в ЗСУ, като: доброволност, достъпност, безплатност, предимство на интересите на детето и отговорност на доставчика за качеството на услугата, според държавните стандарти.
Услугите са изцяло доброволни. ЗСУ не предвижда специална процедура по насочване
към услугата: „финансираните от държавния бюджет социални услуги за подкрепа за
формиране на родителски умения, за консултиране и подкрепа на родители по въпро-
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сите на ранното детско развитие и отглеждането на деца и за ранна интервенция
на уврежданията за деца могат да се ползват от лицата и без насочване от дирекция
„Социално подпомагане“ или от общината (чл. 23 ППЗСУ). Поради това, ключово за търсенето и ползването ѝ е доброто информиране, насочване и доверие към доставчиците.
Родителите трябва да разпознават услугите, което изисква специални действия
за информиране от страна на общините, от доставчиците, от здравните или образователните медиатори, от общностни лидери, и особено от медицинските специалисти при напускане на родилния дом. Насочването към услугата се очаква най-вече
от медицинските специалисти, участвали при раждането на детето или наблюдавали
бременността, както и от здравните медиатори, работещи в общността. Това налага добро информиране и обучение на тези специалисти.
Интегрираната услуга координира работата си по случаи с ДСП, общинската
власт, както и с медицинските практики и здравните медиатори на територията.
Нормативна рамка за интегрираните здравно-социални услуги за деца от 0 до 3
годишна възраст
Политическата готовност за развиване на интегрирани услуги намира отражение
в Закона за здравето, където за първи път, с допълнение от 2015 г., се уреждат интегрирани здравно-социални услуги (чл. 125б-125г.). Практическото развиване на тези услуги обаче беше затруднено, тъй като Наредбата, която трябваше да предвиди реда и
условията за предоставянето им, не беше приета. Със Закона за социалните услуги от
2019 г. уредбата на интегрираните услуги беше развита, а текстовете в ЗЗ, отменени.
ЗСУ разви концепцията за интегриран подход при предоставяне на социални услуги, при т.нар. хоризонталната интеграция, която събира заедно разделени преди това
услуги, професии и организации от различните сектори, за да се предостави по-добро
обслужване на потребителите на услуги с множество проблеми и комплексни нужди (чл.
129-133 ЗСУ). Новата уредба отразява констатирания дефицит в регулирането.
Този подход се проявява чрез три типа взаимодействие на услуги от различни сектори или на повече от една социални услуги:
1)	координация и взаимодействие с други системи (услугите се предоставят от
съответната система и ефектът се получава от координацията между системите);
2)	координация и взаимодействието в рамките на системата за социални услуги
(услугите са по вида си социални и взаимодействието е между доставчиците) и
3)	предоставянето на интегрирани междусекторни услуги, което е най-високото
ниво на координираност, тъй като ефектът е единна услуга, в която са интегрирани дейности от различни сектори (здравни, социални, образователни и др.)
(чл.129 ЗСУ).
Целта на „интегрирането“ е да се въведат ясни задължения и механизми за работа
на институциите и доставчиците, когато имат общ потребител, а не да се очаква от
потребителя да се опитва да координира подкрепа от различните сфери. Задачата е
да бъде постигнат по-голям резултат и по-малко тежест за потребителя при намиране на връзки и решение, както и по-голяма съгласуваност и ефикасност на интервенциите.
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Здравно–социални услуги с интегриран характер за деца до 3 г. възраст могат да се
предоставят в една от първите две форми по чл. 129 ЗСУ. Изборът на форма зависи от
развитите услуги в общината, преценката на доставчика, но и от условията за финансиране на услугата и от възможностите за достъп и достигане до целевата група, при
съобразяване с всички изисквания на ЗСУ, Правилника за неговото прилагане относно.
Институционална рамка за въвеждане на здравно–социални услуги с интегриран характер за деца до 3 г. възраст
Доставчици на социални услуги
Според ЗСУ доставчик на социални услуги е лице, което отговаря за предоставянето
на социалните услуги. Такива са най-вече общините и частните доставчици. Здравно–
социални услуги с интегриран характер за деца до 3 г. възраст могат да се предоставят от всички доставчици.
Общините могат да предоставят всички социални услуги, но отговарят за предоставянето на социалните услуги, когато са финансирани от държавния и общинския бюджет. Тези услуги могат да бъдат предоставени по три начина: 1. самостоятелно от
самата община; 2. от специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица и чрез 3. възлагане на предоставянето на социалните
услуги на частни доставчици на социални услуги.
Частни доставчици на социални услуги могат да са: 1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; 2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство. Юридическите лица, създадени от общината за предоставяне на социални услуги и частните доставчици могат да предоставят социални услуги след издаването на лиценз от изпълнителния директор на
Агенцията за качеството на социалните услуги.
Със Закона за лечебните заведения, за доставчици на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги са посочени и лечебните заведения при условията и по реда
на Закона за социалните услуги. Текстът, който урежда това (чл.2, ал.2) е добавен през
2015 г. във връзка с въвеждането на интегрираните здравно-социални услуги по Закона
за здравето. Текстът остава, въпреки отмяната на уредбата в ЗЗ, но е добавено, че
тези услуги следва да се развиват при условията и реда на ЗСУ, вкл. да получат лиценз
за услуги. Такива услуги вероятно са Здравно-консултативните центрове за майчино
и детско здраве, чието създаване и финансиране е предвидено от Националната програма за майчино и детско здраве.
Със Закона за лечебните заведения (чл.27а) се създават (отново с допълнението от
2015 г.). Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Те също могат да предоставят социални услуги при условията и по реда на ЗСУ и
тъй като се създават единствено от държавата (чл. 5), се превръщат в единственият
държавен доставчик на социални услуги. Центърът предлага, между другите си дейности, и осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични
грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда.
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Въпреки че и двата вида центрове се финансират от държавата, не е ясно по какъв
стандарт работят тези центрове и какви са техните функции (за Здравно-консултативните центрове). За да предоставят социални услуги, те ще трябва да бъдат включени в Националната карта за социалните услуги, както и да получат лиценз. Последното зависи от Наредбата за качеството на услугите, която още не е приета.
Предвид профила на интегрираната здравно-социална услуга за деца до 3 г. възраст
най-подходящи доставчици биха били общината и частните доставчици. И двата вида
доставчици натрупаха опит в предоставянето на услуги.
Финансиране
Според ЗСУ, социалните услуги се финансират от:
1. държавния бюджет;
2. общинските бюджети;
3. частни доставчици на социални услуги.
Социалните услуги и създаването на необходимата за тяхното предоставяне специализирана среда може да се финансират и от други източници като
1. европейски структурни и инвестиционни фондове;
2. европейски и международни програми и проекти;
3. международни финансови институции;
4. физически и юридически лица;
5. други.
Възможността за финансиране от държавния или общинския бюджети по ЗСУ е под
условие услугата да бъде включена в Националната карта за социалните услуги (чл.43 и
сл. ЗСУ). Общините и частните доставчици на социални услуги нямат право да получават приходи от предоставянето на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Средствата от държавния бюджет за финансиране на социалните услуги
се осигуряват на общините, които отговарят за предоставянето на тези услуги и за
тяхното управление и законосъобразно разходване отговарят кметовете на общините.
Всяка социална услуга, включена в Националната карта на социалните услуги, се финансира от държавния бюджет по стандарт за делегирана от държавата дейност, който е предназначен за финансиране на разходи за нейното предоставяне и разходи за
насочване от общината за ползване на услугата. Стандартът за делегирана от държавата дейност за всяка социална услуга, която се финансира от държавния бюджет, се
определя в зависимост от: 1. вида на социалната услуга по чл. 15; 2. начина на ползване на
социалната услуга; 3. средата за предоставяне на социалната услуга; 4. групата потребители на социалната услуга; 5. продължителността на предоставяне на социалната
услуга; 6. стандартите за качество на социалната услуга; 7. изискванията за необходимите специалисти. Общинските бюджети също могат да са източник за финансиране на
интегрираните здравно-социални услуги за деца до 3 г. възраст, когато те не се финансират от държавния бюджет или частично се финансират от държавния бюджет съгласно Националната карта на социалните услуги; или са включени в Националната карта на
социалните услуги, но за тях не е осигурено финансиране от държавния бюджет в закона
за държавния бюджет за съответната година. Не е разумно за тези услуги да се финансират с такси от потребителите. ЗСУ урежда също възможността за смесено финансиране от държавата, общините и частните доставчици.
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Включването на услуга в Националната карта за социалните услуги (чл.43 ЗСУ), като
задължително условие за финансиране на услугата от държавния бюджет, се извършва
при условията и реда на Наредбата за планирането на социалните услуги. Ключово за
тази цел е взаимодействието на доставчика с общината в процеса на планиране на
услугите. Наредбата урежда критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от
държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги,
както и редът за нейното разработване и актуализиране. Изработването на първата Национална карта е обвързано със срокове, предвидени в Допълнителната й разпоредба както следва:
•

•

 оставчиците, предоставяли до момента подобни услуги, трябва да участват
Д
активно в процеса на картиране на социалните услуги на общинско равнище,
така както предвижда ЗСУ, с цел услугата да бъде предвидена в Националната
карта на социалните услуги (участие в процеса на разработване, обсъждане и
одобряване от общинския съвет на потребностите от услугата и включването й в предложението за планирането в общината на социални и интегрирани
здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет). Същата активност трябва да проявят и правозащитни НПО, особено работещи в уязвимите общности.
Доставчикът/ците трябва да поиска и получи лиценз за предоставяне на услугата/услугите по реда и при спазване на условията по ЗСУ и ППЗСУ.

•

Доставчикът следва да извърши предварителните действия по представяне на
услугата пред общинската администрация, лечебните заведения и частни медицински практики на територията на общината (ако се мисли и за областно
равнище – трябва по-широк кръг от институции).

•

 оставчикът следва да настоява за приемане на протоколи за координация с
Д
общината, други доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги, както с лечебните заведения и частни медицински практики.

Този процес приключва в срок до 6 месеца след публикуването на резултатите от
преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (3.10.2021
г. е датата за края на преброяването). Следват действия от АСП и МТСП, които водят
до одобряване на Националната карта, което на практика прави финансиране по линия
на ЗСУ за интегрираните здравно-социални услуги за деца до 3 г. възраст технически
възможно най-рано евентуално от 2023 г.
Изводи и препоръки, свързани с услугата за развитие на родителския капацитет
1. ЗСУ променя реда и условията за функциониране на социалните услуги, което изисква досегашните и бъдещите доставчици на услуги, както и правозащитните НПО
добре да познават закона, както и реда за включване на услугата в Националната карта на социалните услуги.
2.
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Уредбата на интегрираните здравно-социални услуги е усложнена, най-добрата

форма на интегрираност е невъзможна за този тип услуги, тъй като не е предвидена в
ЗСУ. Това ще породи усложнения особено при финансирането на услугата, тъй като ще
се наложи съчетано финансиране от различни бюджети.
3. Съществена част от услугата следва да бъде финансирана като СУ по реда на
ЗСУ, а тъй като това ще бъде комплекс от услуги, ще има потенциал да защити комплексен бюджет за дейности, които могат да бъдат финансирани както чрез СУ, така
и през други бюджета на общината (за здравния медиатор, напр.), или от другите системи (здравна).
4. Не се препоръчва финансиране за услугата в този момент със средства по оперативните програми. Начинът на определяне на финансовите стандарти и модели по
ОП е различен от този, по който се финансират СУ и прилагането на подобен подход
не само ще забави реалната устойчивост с финансиране чрез публични средства, но
може и съществено да я обърка. Ресурсите, които отделят ОП обикновено са свързани
с това да се развият нови модели, да се осигури реформиране на определени системи/
структури, да се подготвят кадрите и пр., а не директно да се предоставят услуги,
които следва да са част от задължителните услуги, които държавата трябва да осигури. Това, което може с ресурса от ЕС да се развие (и съответно на този етап публичният ресурс трудно може да го обезпечи) е следното:
•

Инвестиции в професионализацията на кадрите и обучения (развитие на професионални стандарти, обучения за социални услуги, служители в общини).

•

Развитие на комуникационни кампании за нуждата от подобни услуги, борба със
стигмата, дискриминацията и пр.

•

Анализ на въздействието и социални и икономическите ефекти.

•

Проекти за създаване на хъбове и лаборатории за развитие на знание, университетски и практики.

•

Обмен на опит в България и с други държави от ЕС.
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Заключение
Проведеният анализ позволява да бъде формулирана хипотезата, че у нас съществуват дефицити при осъзнаването на значението на ранното детско развитие за пълноценното физическо, емоционално и интелектуално съзряване на децата. Въпросът е
силно доминиран от медицинската парадигма и фокусът е поставен върху физическите
нужди, децата с увреждания или децата от икономически уязвими семейства. Темите
за емоционалното и интелектуалното развитие на детето, за значението на играта, общуването и забавленията се възприемат по-скоро като екзотика. Въпреки това,
през последните години има развит експертен потенциал, най-вече благодарение на
пилотни програми и проекти, реализирани както чрез публични, така и чрез частни инвестиции. Разбирането за огромното обществено значение на развитието на публични политики за ранно детско развитие е отразено в редица стратегически документи от последните години. Но основното препятствие пред развитието на ефективни
специализирани услуги за ранно детско развитие е липсата на общодостъпна масова
услуга, която да развива капацитета на родителите за пълноценна грижа в семейна
среда. Законът за социалните услуги отваря оперативно пространство за развитието на общодостъпна превантивна работа в общността, насочена към ранното детско развитие. Сама по себе си такава услуга не би имала интегриран характер, но може
да се комбинира с други социални и образователни услуги, които взаимно да се допълват.
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Приложение 1 – изследователски инструментариум
ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА С ЕКСПЕРТИ
(10 души: например - НПО активисти, лекари, логопеди, психолози, ОПЛ, здравни медиатори)
ДЕЙНОСТ №2 ПРЕГЛЕД И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ УСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО СРЕД УЯЗВИМИ СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 3 Г.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА (3 мин.)
Представяне на целите и темите на проекта, участващите организации, донорите,
дейностите; представяне на екипа и на целите на интервюто; искане на разрешение за
аудио запис, който ще се използва само за целите на анализа.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕСПОНДЕНТА (5 мин.)
Точни имена, образование, предишен опит, заемана позиция в момента, възраст; по какви поводи, в какви организации и за колко време се е занимавал с темата за ранното детско развитие и отговорното родителство.
РАЗБИРАНЕ ЗА РАННО УЧЕНЕ (15 мин.)
Какво означава „ранно учене”, „ранно датско развитие”, какво означава „отговорно родителство”/ „отзивчива грижа” – от кога термините се употребяват по света, кога навлизат у нас (конкретни поводи, социални проблеми, парадигми, институционален и правен
контекст).
Кое обратното на „отговорно родителство” и „ранно учене”.
В какви документи тези понятия са дефинирани (стратегии, визии, програми и т.н.).
Какви са различните разбирания за ранно учене и отговорно родителство/отзивчива
грижа; в какво се състоят и на какво се дължат разликите (овластяване на участниците срещу въздействие; централизация-децентрализация; личност срещу съжаление; медицински срещу социален модел; семейства срещу институции; професионализъм срещу
доброволчество и т.н.).
Какви дейности попадат в обхвата на ранното учене и отговорното родителство. Кои
институции/организации/групи са занимават с тези въпроси.
Кои автори пишат по темата.
Има ли проблем с разбирането за ранно учене и отговорно родителство у нас сред експертите, медиите, целевите групи, широката общественост.
НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ (15 мин.)
Кои са адресати на политиките/програмите за ранно учене и отговорно родителство
(целеви групи).
Доколко тези адресати са запознати с темата.
Какви са нуждите на адресатите – информация, обучения, подкрепа…
Има ли промяна в нуждите, каква точно за кои целеви групи.
Кои са най-важните потребности на целевите групи във връзка с ранното учене и отзивчивото родителство.
Какви са препятствията (ценности, бедност, ангажираност, информация, среда, услуги…)
Чрез какви комуникационни канали може да се достигне до различните адресати.
Как би трябвало да се поднесе информацията.
От кога започва подготовката (в училище, преди бременност, след бременност).
Какво е участието на бащите и роднините; какво е участието на бабите и дядовците.
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СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛУГИ У НАС (30 мин.)
Какви са съществуващите политики/инициативи/програми/ проекти по темата у нас.
От кога започва да се работи по тази тема – кой започва, с каква инициатива, по какъв
повод. Какви са постигнатите резултати до този момент (примери за успешни и неуспешни инициативи). На какво се дължат неуспехите (капацитет, финансиране, комуникация, устойчивост, достъпност и т.н.)
Каква е философията на инициативите у нас и има ли проблем на идейно ниво.
Какви важни дейности не се извършват; кои сфери не се покриват; достъпни ли са услугите (географски, от уязвимите групи и т.н.).
Кои са основните субекти в сектора и какви са техните интереси (адресати, доставчици на услуги, публични институции, донори и т.н.)
Подробно описание и анализ на двете основни НПО програми за ранно учене и отзивчива
грижа у нас: „Ранно детско развитие” на УНИЦЕФ и „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”
(първите 1000) на ТСА (какво включват, от къде тръгват като модел, как са адаптирани у
нас, кой ги изпълнява, колко струват (цена спрямо публичните програми на дете/семейство), приложими ли са на национално ниво; имат ли проблеми; съвместими си ли са с нашата институционална структура и законодателство).
Подробен анализ на съществуващите публични програми:
1) „Услуги за ранно детско развитие“ (BG05M9OP001-2.004) с общ бюджет от 30 млн. лв.;
2) „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“(BG05M9OP001-2.018) с общ бюджет от 70 млн. лв. (плюс проекта за социално включване със заема от Световната банка
за 61 млн. лв.);
3) Договори на 11 местни инициативни групи, насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. ромите, изпълнени чрез подхода „Водено
от общностите местно развитие“;
4) Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве с бюджет 129
млн. лв. (плюс актуализираната)
5) Услугата „Майка и бебе” на МТСП и др.
СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО СВЕТА (10 мин.)
Какви са най-добрите модели по света, как те работят, приложими ли са у нас (конкретни примери).
Кой извършва тези дейности и с какво финансиране.
ПРЕПОРЪКИ (15 мин.)
Какво следва да се направи у нас по темата за ранното учене и отзивчивата грижа/
отговорното родителство: какви дейности, от кои субекти спрямо кои целеви групи и с
какво финансиране (публични институции, бизнес, граждански инициативи и т.н.).
Какви са опасностите/предизвикателствата и как да бъдат преодолени.
Кои добри модели трябва да се мултиплицират.
Кои програми са се провали и трябва да се прекратят.
Как ще се гарантира устойчивост на резултатите.
ОБОБЩЕНИЕ (5 мин.)
Обобщение на основните тези и изводи на експерта за потвърждение.
Възникнали важни допълнителни въпроси, кои на се били зададени.
Кога се очаква да бъде готов докладът и къде ще бъде публикуван.
Благодарности и препоръка за други експерти, които да бъдат интервюирани.
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ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
(10 души: родители, роднини, хора от общността, здравни медиатори – жени и мъже)
ДЕЙНОСТ №2 ПРЕГЛЕД И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ УСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО СРЕД УЯЗВИМИ СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 3 Г.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА (3 мин.)
Какво и защо правим и на кого ще бъде полезно. Защо са важни тези интервюта. Искане на разрешение за аудио запис.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕСПОНДЕНТА (5 мин.)
Точни имена, възраст, семейно положение, деца, заетост.
ГРИЖА ЗА БЕБЕТО И ДЕТЕТО (20 мин.)
Колко деца имате, колко са големи, каква зодия са, как се казват, момичета/момчета,
ходят ли на ясла/градина/училище.
На колко години бяхте при първото раждане (колко бременности сте минали); къде се
роди детето, как се роди, имаше ли проблеми/усложнени; дадоха ли ви детето веднага
след раждането; избирахте ли си екип от лекари/сестри.
Бяха ли проследени бременностите от специалист (кой, къде, колко често, какви прегледи и изследвания; имаше ли усложнения; имаше ли проблеми).
Бяхте ли готови за бременност и отглеждане на бебе (емоционално, знания и умение
за гледане на бебе).
От къде и от кого се учехте какво да правите при бременност и раждане; как да се
грижите за бебето; кой ви помагаше, с какво и по какъв начин.
Ако сте имали последващи бременности и раждания, кое беше по различно.
Какво бихте искали да знаете преди първата ви бременност и раждане, което тогава не знаехте, но вече знаете.
Какви съвети имате към младите хора, които тепърва ще стават родители.
Ако можете да са върнете назад във времето, какво бихте променили при бременността, раждането и отглеждането на детето?
Според вас, кои родители се грижат добре за бебетата и децата си и кои не се справят. На какво се дължат трудностите.
Какви са проблемите по време на бременността при жените от вашата общност
(достъп до лекари, възраст на бременните и родилките; тютюнопушене, употреба на
алкохол; недохранване; липса на информация, липса на подкрепа…)
Как хората се справят с тези проблеми?
Какво може да се направи, за да се подобрят нещата?
Какви са проблемите при раждането при жените от вашето обкръжение (близки,
съседи, приятели, роднини): достъп до болница, прегледи и изследвания; отношение в
болницата; цена на раждането и т.н.
За кои хора какви са проблемите, колко чети са тези проблеми.
Какви са проблемите при отглеждането на бебе във вашата общност (какви са практиките за кърмене, захранване, закаляване, масажи, общуване с бебето, доходите, хигиената…)
Подканящи въпроси:
Откога трябва да се говори на бебето (още в корема, след раждането, по-късно); колко често да му се говори; как трябва да се докосва, облича; къде да спи (дали отделно
или пра майката и бащата) и откога; трябва ли да му се пее; с какви играчки да играе;
трябва ли да вижда лица…
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Кое пречи на това.
Как детето да не се разглези прекалено.
ПОТРЕБНОСТИ (20 мин.)
Какво искате да знаете за отглеждането на бебета и деца. Какво трябва да знаят
младите, от кого и по какъв начин да го научат (в училище, при ОПЛ, у дома).
Къде майките и татковците да получават съвети и подкрепа (у дома, при ОПЛ, в поликлиниката, по телефона, през интернет…) От кого да получават подкрепа и съвети
(специалисти, сестри, роднини…)
Кои хора имат най-голяма нужда от съвети и подкрепа при бременност, раждане и
отглеждане (бедни, с по-ниско образование, по-младите и т.н.)
ОБОБЩЕНИЕ (5 мин.)
Обобщение на основните тези за потвърждение.
Възникнали важни допълнителни въпроси, кои на се били зададени.
Кога се очаква да бъде готов докладът и къде ще бъде публикуван.
Благодарности.
ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО
(карта за електронна анкета)
Здравейте! Екипът на сдружение ЛАРГО провежда кратко допитване за нуждите на
родителите от информация и подкрепа. Затова бихме искали да Ви помоли да отделите
5 мин. и да попълните тази кратка анкета, ако сте родител. Тук няма „верни” и „грешни”
отговори – всяко мнение е важно. Анкетата е напълно анонимна, попълването отнема
около 5 мин., а данните ще бъдат представяни само в обобщен вид. Целта на проучването е да помогнем на родителите у нас, които срещат трудности при грижата за бебетата и децата си. Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на имейл: largo_2007@
abv.bg
1. Като цяло, според Вас, как родителите от Вашия квартал се грижат за децата си?
(само ЕДИН отговор)
1. много добре
2. по-скоро добре
3. нито добре, нито зле
4. по-скоро зле
5. много зле
6. без отговор
2. Според Вас, във Вашия квартал има ли родители, които изпитват трудности за
всяко от изброените:
Почти
всички
родители
имат
трудности
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Много родители имат
трудности

Не мога да
кажа

Малко родители имат
трудности

Почти няма
родители с
трудности

1. да изхранват децата си

1.

2.

3.

4.

5.

2. да осигурят дрехи и обувки

1.

2.

3.

4.

5.

3. да осигурят топло жилище

1.

2.

3.

4.

5.

4. да помагат в ученето

1.

2.

3.

4.

5.

5. да възпитават децата си

1.

2.

3.

4.

5.

6. да играят с децата си

1.

2.

3.

4.

5.

7. да къпят редовно децата си

1.

2.

3.

4.

5.

8. д
 а осигурят отдих на море/планина

1.

2.

3.

4.

5.

9. д
 а плащат таксите за ясла/градина

1.

2.

3.

4.

5.

10. да купуват лекарства при болест

1.

2.

3.

4.

5.

3. Според Вас, къде е най-подходящо младите родители да бъдат обучавани как да се
грижат за децата си? (само ЕДИН отговор)
1. в домовете им
2. в училищата
3. в поликлиниките
4. в кабинетите на личните лекари
5. в болниците
6. без отговор
4. Като цяло, според Вас, как се отразява посещението на детска градина върху развитието на децата? (моля, посочете само ЕДИН отговор)
1. много позитивно
2. по-скоро позитивно
3. не се отразява
4. по-скоро негативно
5. много негативно
6. без отговор
5. Като цяло, според Вас, доколко родителите от Вашия квартал са запознати с
всяка една от изброените теми:
Много
запознати
са

По-скоро са
запознати

Не зная

По-скоро
не са
запознати

Изобщо
не са
запознати

1. кърмене на бебетата

1.

2.

3.

4.

5.

2. захранване на бебетата

1.

2.

3.

4.

5.

3. закаляване на бебетата и децата

1.

2.

3.

4.

5.

4. обучение на децата

1.

2.

3.

4.

5.

5. възпитание на децата

1.

2.

3.

4.

5.

6. грижа за бременните жени

1.

2.

3.

4.

5.

7. грижа за болно дете

1.

2.

3.

4.

5.

8. е
 моционално развитие на децата

1.

2.

3.

4.

5.

6. Вие лично, участвали ли сте в обучения по теми за ранното детско развитие?
Да, често
Да, рядко
Не
Без отговор
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7. Вие лично, ползвали ли сте услуги, свързани с ранното детско развитие (например,
подкрепа у дома или в специализиран център за грижа за родилка, бебе, дете с увреждания и др.)?
Да, често
Да, рядко
Не
Без отговор
8. Вие лично здравно осигурен/а ли сте? (само ЕДИН отговор)
1. да 		
2. не 		
3. не зная
9. Имате ли личен лекар? (само ЕДИН отговор)
1. да 		
2. не 		
3. не зная
10. Като цяло, как досега пандемията от COVID-19 се отразява на Вашето семейство?
(моля, посочете само ЕДИН отговор)
1. много негативно			
4. по-скоро позитивно
2. по-скоро негативно			
5. много позитивно
3. не се отразява				
6. без отговор
11. От колко души се състои вашето домакинство? (само ЕДИН отговор)
1. само аз съм				
4. 4 души
2. 2 души 					5. 5 души
3. 3 души 					5. 6 и повече
12. Колко деца имате на възраст под 18 години? (само ЕДИН отговор)
1. едно
2. две
3. три
4. четири
5. пет
5. повече от пет
6. нямам деца (под 18 г.)
13. Какъв е Вашият пол: 1.

мъж 2.

жена 3.

друг отговор

14. Каква е Вашата възраст:
1. 13-17 г. 					4.
2. 18-30 г.					5.
3. 31-50 г.

51-65 г.
над 65 г.

15. Какво е Вашето завършено образование? (само ЕДИН отговор)
1. без образование			
4. средно
2. начално 					5. висше
3. основно
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16. Какви са личните Ви доходи през изминалия месец? (само ЕДИН отговор)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

под 200 лв.
201 – 400 лв.
401 – 600 лв.
601 – 800 лв.
801 – 1000 лв.
1001 – 1500 лв.
над 1500 лв.
през изминалия месец нямам никакви доходи

Благодаря Ви за отделеното време и внимание!
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Съкращения
АСП - Агенция за социално подпомагане
ВОМР - Водено от общността местно развитие
ДАЗД - Държавна агенция за закрила на детето
ДЦП - Детска церебрална парализа
ЕК - Европейска комисия
ЕС - Европейски съюз
ЗЗБЗБ - „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“
ЗКЦ - Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве
ЗСПД - Закон за семейни помощи за деца
ЗСУ - Закон за социални услуги
МВР - Министерство на вътрешните работи
МИГ - Местни инициативни групи
МП - Министерство на правосъдието
МС - Министерски съвет
МТСП - Министерство на труда и социалната политика
НЗОК - Национална здравно-осигурителна каса
НПО - неправителствена организация
НРД - национален рамков договор
НСИ - Национален статистически институт
ОГРДВ - Образование и грижи в ранна детска възраст
ОЗД - отдел „Закрила на детето“
ООН - Организация на обединените нации
ОП - Оперативна програма
ОП НОИР - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ОП РЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ППЗСУ - Правилник за прилагане на Закон за социални услуги
ПСВ - Проект за социално включване
РДР - ранно детско развитие
САГБАЛ - специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение
САЩ - Съединени американски щати
СЗО - Световна здравна организация
СУ - Социална услуга
ТСА - Тръст за социална алтернатива
УМБАЛ - Университетска многопрофилна болница за активно лечение
ЦКОДУХЗ - Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания
ЦСЗСГ за ДУ с ПМГ - Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи
ЦСЗСГ за ДВРП с ПСЗГ - Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с
високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи
ЦОП - Център за обществена подкрепа
NFP - Nurse-Family Partnership
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