
Проект „Ранно учене и развитие“

Програма за въвеждане на елементи в подкрепа

на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи

за детето от 0 до 3 г.



o Недостатъчно адекватни и достъпни услуги, които да предоставят благоприятна
среда за подпомагане на отзивчиво родителство и подобряване качеството на грижа
за деца от 0 до 3 години

o Дефицити при осъзнаването на значението на ранното детско развитие

o Силна доминация на медицинската парадигма и физическите нужди

o Липсва обществено и институционално разбиране за важността на първите три
години

o Ясно заявена необходимост от социална услуга за развитие на родителския
капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда

o Необходимо е създаване на благоприятна среда: политики, програми и услуги, 
които дават на семействата и полагащите грижи знания и ресурси за осигуряване
на пълноценна грижа за малките деца



Настоящото предложение на програма за въвеждане на елементи
включва следните компоненти:

- Подкрепа на бъдещи родители във връзка с раждането и 
грижите за новороденото дете

- Подкрепа за отзивчиви грижи и ранно учене на бебето и 
малкото дете



Целеви групи

Програмата е насочена към всички деца от 0 до 3 г. и техните семейства с 
фокус върху деца от рискови групи:

1. Бременните жени и техните семейства, които живеят в неравностойно
положение; 

2. Децата от 0 до 3 и техните семейства в неравностойно положение и с 
ниски доходи, живеещи в бедност;

3. Деца от 0 до 3 с малцинствен етнически произход и семейства- бежанци и 
мигранти.



Реализиране на предлаганата промяна
1. Подкрепа на бъдещи родители във връзка с раждането и грижите за новороденото

дете.

Дейности:

• Провеждане на информационни дни сред общностите

• Групи за бременни жени и бъдещи бащи

• Изготвяне на програми за групова работа и индивидуално консултиране свързани с 
посрещане на бебето в семейството

• Индивидуално и групово консултиране по отношение на здравословното хранене на 
бъдещата майка

• Индивидуално посредничество и информиране на майката за възможностите на 
социални, здравни и образователни услуги

• Специализирани дейности, свързани с качеството на предоставяните услуги



2. Подкрепа за отзивчиви грижи и ранно учене на бебето и малкото
дете

Дейности:

• Развиване на родителски умения за подобряване на грижата за бебетата и децата; 

• Индивидуално консултиране и подкрепа на младата майка в подкрепа на ранното
детско развитие и развиване на родителския капацитет

• Изготвяне на методология за работа със семейства и малки деца в риск: оценка, зони
на интервенция, честота на посещенията и включване на родителите в подходящи
групови и индивидуални обучителни програми; проследяване на развитието на детето
и ситуацията в семейството

• Изготвяне на обучителна програма

• Консултиране на родителите и семействата по отношение на здравословното хранене на 
децата

• Организиране на ателиета за индивидуална работа, групи за споделяне на опит

• Индивидуално посредничество и информиране на родителите за възможностите на 
социални, здравни и образователни услуги

• Въвеждане на  Спешен финансов фонд за подпомагане на семейства в риск / 
идентифициране на висок риск в семейството



Методи за изпълнение:

• Социална работа със случай и в общност;

• Групова работа;

• Беседа;

• Индивидуална работа - здравна консултация, психологическа консултация;

• Ателиета;

Възможност за реализация:  

В рамките на съществуваща социална услуга в общността /чл. 15 от Закона за 
социалните услуги – общностна работа, информиране и консултиране, обучения за 
придобиване на умения, посредничество и застъпничество/.

Партньорства

- Лични лекари, педиатър, РЗИ; Дирекция „Социално подпомагане“, НПО, здравни
медиатори, Отделения по акушерство, неонатология, .



Ресурси:

• Социална услуга за реализиране на дейностите;

• Обучени екипи от социалните услуги в общността, които да изпълняват
дейностите;

• Разписани програми за обучение и консултиране на бременни;

• Информационни материали на достъпен език;

• Финансиране.

Елементите на настоящата Програма са съобразени с политиките, насочени
към подкрепа на децата в ранна възраст и е необходимост да бъдат
включени в дейностите на вече създадените по ЗСУ услуги. 



Препоръки за развитие на Програма за въвеждане на елементи в 
подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за 
детето

• Провеждане на обучения от АСП за повишаване на 

квалификацията на социални и здравни специалисти за 

прилагане на програми за развитие на умения на 

родителите за отзивчиви грижи и насърчаване на ранното

учене

• Ресурсно обезпечаване за мобилност на услугата и покритие

на населените места в няколко общини

• Услугите прилагат общностен подход и разрабтват методика 

за работа с  уязвими семейства, съобразявайки се с 

общностите, с които работят



• Работещ механизъм за планиране на услуги между няколко общини и 

обхващане на населените места в тях, както и за интегрирано

предоставяне на услуги (чл.131) 

• Създаване на работещ механизъм за координация и взаимодействие с 

други услуги (чл. 130)

Следващи стъпки до края на 2022

• Предстоят срещи в АСП и в МТСП 

• Заключителна национална конференция по проекта 

• Включени услуги в Национална карта на услуги  - семействата с 
деца до 3 г. възраст имат подобрен достъп до услуги с 
интегриран характер с пряко влияние върху развитие на умения 
за отзивчива грижа и ранно учене

• Организиране и осъществяване на представяния в местни и 
национални медии



Постижения 

1. Работен доклад и резюме за услуги за развитие на родителския
капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна
среда за деца от 0 до 3 г.

2. Успешно изградени канали за комуникация – FB кампания Да пораснем
заедно, Youtube, мейлинг листа

3. Визия на кампанията – медийно представяне, видеоклипове, визии, с 
послания, презентиращи целите, дейностите и визията на проекта, 
инфо материали

4. 3астъпнически план и Предложение за програма за въвеждане на 
елементи за услуги за ранно детско развитие

5. 7 регионални застъпнически форума, 1 национална кръгла маса /с 
участие на над 230 лица/



Искана подкрепа 

1. Във всяка една услуга по услугите от чл 15 от ЗСУ да има 
обучени  екипи от специалисти, след изготвяне на методология

2. Повишаване на разбирането сред институциите за важността 
на периода до 3г. 

3. Развиване на политики и условия, подпомагащи създаването 
на среда за родителство, базирано на отзивчивата грижа

4. Мерки за насърчаване на ранното учене на детето



БЛАГОДАРИМ!

Проект „ Ранно учене и развитие“ е част от Проект за подобряване на майчиното и детско здраве

сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация

„Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус”. Подкрепата на Сдружение

„Ларго“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, 

изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение „Ларго“ и не отразяват непременно 

вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.


