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ПрегледПреглед   

Рийчаут.БГ започна работата си с децата 

в Дом "Петко Славейков" през 2009 

година. Тогава екипът се състоеше от 

доброволци, с различни професии, 

обединени около идеята да отделят част 

от свободното си време за подкрепа на 

изоставени деца. Тогава идеята ни беше 

да помогнем на децата чрез занимания по 

готварство, шивачество и моделиране да 

изградят умения, които ще им помогнат в 

ежедневния живот. От времето прекарано 

с тях разбрахме, че голяма част от тях не 

притежават необходимото ниво на 

грамотност, имат пропуски в знанията и 

че това, от което най-много се нуждаят е 

образователна подкрепа.  Разбрахме, че за 

да им помогнем да разгърнат своя 

потенциал не са достатъчни единствено 

усилията на доброволци и че, за да 

постигнем целите си трябва да разширим 

организацията като привлечем към екипа 

си учители и други специалисти, които 

имат опит в работата с деца в риск и 

които чрез системна работа могат да им 

помогнат да преодолеят редица пропуски, 

трудности и проблеми. 

Така през 2012 година поставихме 

началото на програмата за образователна 

подкрепа, която продължаваме да 

развиваме и подобряваме и до момента. 

Тогава, по заявка на ръководството на 

Дома нашите учители и други 

специалисти (логопед и психолог) започнаха 

да работят с тези от по-големите деца, които 

имаха сериозни трудности и изоставаха в 

училище. Паралелно нашите доброволци 

продължаваха активно да участват в 

различни дейности, преминаха през няколко 

обучения и придобиха компетентности за 

работа с деца в риск, които им позволиха да 

се ориентират по-добре по отношение на 

поведението на децата. 

Колкото повече напредваше работата ни с 

децата, толкова повече у нас се оформяше 

разбирането, че за да сме полезни  трябва 

да започваме работата си с тях на възможно 

най-ранен етап, тъй като при започването 

на училище, те, въпреки липсата на някои 

знания и умения, необходими за 

постъпването в първи клас, все още нямат 

натрупани големи пропуски. 

Затова през 2013 година стартирахме нови 

дейности, описани в този доклад. 
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Програма за образователна подкрепаПрограма за образователна подкрепа  

 

 

 

През предходните години програмата беше 

ориентирана предимно към по-големите 

деца, тъй като след приключването на 

началния етап на образование в училище 

няма възможност учениците да получават 

подкрепа за подготовката на домашните 

работи. В работата си с тях ние се 

сблъскахме с ниско ниво на грамотност, 

неусвоен учебен материал от предходни 

години и ниска мотивация за учене. Тези 

деца присъстват в училище, но при 

положение, че изпитват трудности с четене 

и писане, не придобиват нови знания, тъй 

като им е трудно да разбират 

усложняващият се с всяка изминала година 

учебен материал. 

За да предотвратим в подобна ситуация да 

попадат децата, които за първи път 

прекрачват училищния праг ние отворихме 

занималня за първокласници, а с по-

големите ученици продължихме да работим 

индивидуално. 
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Занималня  за  найЗанималня  за  най -- малките  ученицималките  ученици     

Постъпването в първи клас и първата 

година в училище е важен преходен етап, 

който е белязан от редица промени в 

живота на децата. Те трябва да започнат 

да заменят досегашната си основна 

дейност играта с ученето, трябва да усвоят 

и нова социална роля, тази на ученик, да 

започнат да формират навици за системно 

учене и самостоятелна работа.  

За децата, които нямат подкрепата на 

значими възрастни, каквито са родителите 

и другите членове на семейството, 

тръгването на училище често е свързано с 

редица адаптационни трудности. Те могат 

да се проявят както като затруднения при 

усвояването на учебния материал и 

справянето с различни задачи и 

упражнения, така и под формата на 

постъпки или специфично поведение като 

несъобразяване и опити за рушене на реда 

в класната стая, странене от другите деца, 

агресия, а понякога дори и пълно 

нежелание и отказ да се ходи на училище. 

Наред с отсъствието на родителска 

подкрепа има още два много съществени 

фактора, които влияят до голяма степен на 

успеваемостта и  адаптацията към 

училищната среда на децата, отглеждани в 

институция.  

Това са преместването на децата от една 

институция в друга малко преди 

започването на първи клас и 

недостатъчните знания, умения и социални 

компетентности за постъпване в първи клас. 

За тези два фактора малко се мисли, рядко се 

говори и почти не се вземат предвид. 

На практика обаче поради разделението на 

институциите за отглеждане на деца, лишени 

от родителска грижа на възрастов принцип (от 

0 до 3 години, от 3 до 7 години и от 7 до 18) на 

седем годишна възраст децата се изправят 

пред това да се разделят с всичко познато - 

мястото, където са израснали и с възрастните, 

които са полагали грижа за тях като биват 

преместени на ново и съвсем непознато за тях 

място.  

От друга страна за  успешното усвояване на 

материала в училище при постъпването си в 

първи клас е необходимо децата да 

притежават различни знания, умения и 

навици, придобити в периода на 

предучилищната възраст, а много от тях не са 

посещавали дори и детска градина.  
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Водени от разбирането, че децата, 

лишени от родителска грижа имат 

огромна нужда от подкрепа в периода на 

началното училище и след 

продължително проучване и задълбочен 

анализ техните обучителни трудности в 

началото на учебната година 2013/2014 

година, Рийчаут.БГ откри занималня за 

първокласници. Тя се провеждаше през 

цялата учебна година, всеки ден от 

седмицата и беше посещавана от всички 

първокласници в Дом Славейков. 

Занималнята се водеше от начален 

учител като през първите три месеца му 

помагаше и един от нашите доброволци.  

Непосредствено след стартирането ѝ 

всяко дете премина през индивидуално 

тестиране за училищна готовност, което 

позволи бързо да преценим нивото на 

придобитите знания и умения в 

предучилищна възраст. Резултатите от 

теста ни помогнаха да организираме 

работата с децата, по начин, съобразен с 

досегашния им опит. Затова през 

първите няколко месеца наред с 

писането на домашните работи, 

следобедните занимания включваха 

образователни игри и задачи, 

предназначени за по-ранна възраст. 

Посредством тези упражнения децата 

успяха да наваксат някои по-

съществените пропуски, което им 

помогна по-лесно да се справят с учебния 

материал. Наред с това започнаха да 

придобиват навици за учене, подобриха се 

и техните концентрация и внимание, 

важни предпоставка за напредък. 
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Образователна подкрепа за учениците от 5 до 12 класОбразователна подкрепа за учениците от 5 до 12 клас  

Повечето деца, които Рийчаут.БГ 

подкрепя са ученици в прогимназиалните 

и гимназиалните класове. Докато са били 

в началните класове, са били 

неглижирани, не са получавали 

допълнителна помощ нито в училище, 

нито извън него, поради което имат ниско 

ниво на грамотност или големи пропуски 

в знанията си. Когато през 2010 година 

започнахме работата си в Дом Славейков 

образователната помощ се предоставяше 

предимно от доброволци. Колкото повече 

работата ни с децата напредваше, 

толкова повече разбирахме, че помощта 

на доброволците не е достатъчна за 

попълването на пропуските в знанията на 

децата. Това ни накара да променим 

някои елементи на програмата за 

подкрепа и да търсим учител, които 

познава методологията на обучение. Така 

през 2013 година водещата роля в 

работата с децата се пое от учител по 

български език, а доброволците 

продължиха да помагат, допълвайки 

работата на учителя.  

Предизвикателството в работата с по-

големите ученици е голямо.  Те имат 

ниска мотивация да учат, имат нагласата, 

че всичко е прекалено трудно и не могат 

да се справят. Изпитват неудобство да 

покажат незнанието си, пред своите 

връстници, както и да потърсят помощ от 

учител или друг възрастен. Не разпознават 

ученето и придобиването на нови знания и 

умения като ценност и не си го поставят за 

цел.  

Взимайки всичко това предвид и 

отчитайки факта, че пропуските при всеки 

ученик са различни, нивото на грамотност 

също, Рийчаут организира работата си с 

големите ученици предимно под формата 

на индивидуални занимания и работа в 

малка група. 



8 

Индивидуалната подкрепа се оказа 

ключова за напредъка на децата, защото 

позволи да се създаде пространство, в 

което учениците да могат да се върнат 

толкова назад в материала, колкото е 

необходимо, за да се ограмотят, да се 

научат да четат и пишат, да разбират 

текст, свободно без да се притесняват и 

срамуват да задават 

въпроси, да правят 

грешки, да се упражняват. 

Паралелно с това 

учителката помагаше на 

децата да подготвят 

домашните си като 

адаптираше учебния 

материал за съответния 

клас, така че те да могат 

да го разберат и научат, 

въпреки все още ниското 

ниво на грамотност. 

В резултат на помощта, 

която им беше оказана децата придобиха 

по-голяма увереност в собствените си 

възможности, повиши се нивото на 

тяхната мотивация да продължат да 

полагат усилия да учат и да напредват. 

Подобри се техният изказ, успяха да 

преодолеят неудобството си да говорят и 

четат пред други деца. Подобряването на 

нивото на тяхната грамотност допринася 

и за тяхната успеваемост по другите 

учебни предмети. 

През 2013 година от нашата образователна 

програма се ползваха и трима младежи, на 

които предстоеше явяване на зрелостен 

изпит и едно момиче, което започна 

подготовката си за външното оценяване 

след 7 клас. С помощта на учителката 

бъдещите абитуриенти успяха да преминат 

през целия материал по 

български език за 

гимназиалния курс, да 

попълнят пропуските в 

знанията по българска 

граматика, да подобрят 

правописа си и уменията си 

да излагат свои мисли 

писмено и да създават текст. 

Двама от младежите се 

представиха успешно на 

матурите и завършиха своето 

средно образование, а 

другите, за които изпитите 

предстоят през 2014 година, продължават 

да се готвят упорито. 
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Специализирана подкрепаСпециализирана подкрепа  

През 2013 година Рийчаут.БГ разшири 

обхвата на грижата за емоционалното 

развитие на децата. Психологическа 

подкрепа получиха четири деца с 

поведенчески проблеми и адаптационни 

трудности. Работата с психолог помогна 

на тези деца да могат да познават по-

добре собствените си емоции и чувства, 

да се ориентират за тези на другите и да 

преодолеят трудностите в общуването с 

възрастни и връстници. Също така 

спомогна за преодоляването на проблеми 

с концентрацията и задържането на 

вниманието върху учебните задачи. 

Продължихме да предоставяме 

ежеседмични индивидуални 

психологически консултации и на трите 

момичета със Синдром на Даун. 

Работата на психолога с тях продължи по 

посока на развитие на комуникативните 

умения, подпомагане на познавателното 

и емоционално развитие. 

Наред с консултативната работа, един от 

нашите психолози беше ангажиран в 

диагностиката на училищната готовност 

на първокласниците. С помощта на 

тестове той определи нивото на тяхната 

подготвеност, което при липсата на 

обективна информация за знанията от 

предучилищната възраст ни помогна 

бързо да се ориентираме какви знания и 

компетентности имат децата. 

През изминалата година психолозите и логопедът на Рийчаут.БГ предоставиха общо 434 

консултации (220 психологически и 214 логопедични). Година по-рано, през 2012 година 

общият брой на контултациите от специалисти е бил 281. 

Психологическа подкрепаПсихологическа подкрепа  
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Логопедична помощЛогопедична помощ  

Този вид специализирана помощ за 

децата със специални нужди Рийчаут.БГ 

продължи да предоставя и през 

изминалата година. За отчетния период 

логопедът на Рийчаут.БГ продължи да 

работи индивидуално с трите деца със 

Синдром на Даун. 

Започнахме да предоставяме 

логопедична помощ и на момче от първи 

клас с цел повишаване на неговото 

езиково и речево развитие. По време на 

логопедичните сесии детето придоби и 

умения за пространствена и времева 

ориентация, подобри своята своята фина 

моторика и научи значението на много 

думи. 

Подкрепа от доброволциПодкрепа от доброволци  

Нашите доброволци се включиха и 

активно помагаха във всички дейности, 

които реализирахме през 2013 година. 

Участваха в редица групови занимания - 

приключенските пътувания сред 

природата, коледната разходка, 

посещенията на Хакидемия.  

Голяма подкрепа ни оказаха при 

стартирането на занималнята.  

Както и предходните години някои от тях 

продължиха да подкрепят конкретно дете 

като му помагат да учи по съответен 

предмет. 
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� Български език – В неформалното 

общуване с нашите доброволци децата 

посягат към книжките по-лесно, тъй 

като не гледат четенето като на 

принуда или изпит, а като на 

забавление и приятно прекарано 

време, през което научават много нови 

неща. 

� Математика – През изминалата 

година нашите доброволци 

продължиха да помагат на децата да 

подобряват знанията си по 

математика. Някои от тях се включиха 

активно в подготовката на едно от 

момичетата за външното оценяване 

след 7 клас.  

� Английски език – Заниманията по 

английски език е дейност, която 

Рийчаут осъществява единствено 

благодарение на усилията и отдадеността 

на своите доброволци. Интересът на 

децата към изучаването на английски 

език все повече се увеличава. Сред 

нашите доброволци има такива, които по 

професия са учители по английски, което 

ни позволява да обхванем повече деца.  

� Персийски език (Фарси)- В началото на 

учебната 2013/2014 година една от 

нашите доброволки започна занимания 

по персийки език с две деца бежанци, 

настанени в Дома. С тези занимания ние 

се стремим децата да съхранят своя 

роден език. Вярваме, че знанието на 

езици, особено по-редки би 

благоприятствало успешната реализация 

на децата в бъдеще. 

През 2013 година нашите доброволци са положили 277 часа доброволен труд: 132 часа 

по български език; 65 часа по математика, 66 часа по английски език и 14 часа фарси. 
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Обучение чрез преживяванеОбучение чрез преживяване  

През 2013 година Рийчаут.БГ и училище 

за приключения Реверсо поставиха 

началото на едно сполучливо 

партньорство. В тази една година заедно 

проведохме две еднодневни занимания 

сред природата и два лагера в планината, 

в началото и  в края на лятото, в които се 

включиха 15 деца. 

Избрахме да поверим летния си лагер на 

Реверсо, защото имат дълъг и богат опит в 

обучението чрез преживяване. 

Те ни заведоха на места с красиви 

природни забележителности, непознати 

до този момент за децата, като ги 

изправиха пред различни 

предизвикателства като построяване на 

палатков лагер, катерене по скали, 

ориентация в пещера и различни 

интересни игри. През цялото време 

децата активно участваха във всички 

ежедневни дейности готвиха, подготвяха 

екипировката, събираха пръчки за огъня и 

много се забавляваха. 

Ние вярваме, че за да напредват в ученето и 

придобиването на умения пред децата 

трябва да се поставят ясни и постижими 

цели, затова единственото условие за 

участие в лагера беше активното участие и 

постиженията в образователната програма 

на Рийчаут. 

Така тези, които бяха постоянни, упорити и 

последователни бяха наградени за труда си. 

Вярваме, че успяхме да дадем на децата 

пример как усилията се награждават и 

освен че имаха много весели и приятни 

моменти в планината, са се почувствали 

горди и доволни от своите успехи. 
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Арт работилничкиАрт работилнички  

 

 

 

Основната ни цел при организирането на 

работилничките беше да съберем децата 

заедно и да им помогнем да развият 

умения за работа в екип. Спряхме се на 

два празника Баба Марта и Коледа като 

им предложихме да изработят 

мартенички и коледни картички. Те сами 

измисляха моделите, използваха 

разнообразни материали, работиха 

съвместно с другите деца, забавляваха се 

и се учеха едно от друго. Благодарение на 

ентусиазмът и желанието, с които се 

включиха и старанието, което проявиха 

децата картичките и мартеничките 

станаха толкова красиви, че се радваха 

на голям интерес сред хората, които ни 

подкрепят. 
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СъбитияСъбития   

��  Хакидемия – През 2013 година 

благодарение на новите ни приятели 

от Сохо децата участваха в две 

издания на Хакидемия. Едното по 

случай Дена на детето и едно 

организирано специално за нас. 

Работилниците на Хакидемия бяха 

прекрасна възможност за децата на 

научат интересни факти от различни 

научни области по забавен, 

интерактивен начин.  

��  За да продължим – За втора поредна 

година през месец ноември бяхме 

поканени на детските представления 

във Военния клуб.  На това 

благотворително събитие децата 

гледаха детски мюзикъл и пиеса 

представени от техни връстници от гр. 

Дупница.  

� Коледно тържество за най-малките – 

То беше организирано съвместно с 

фирма Melexis, които бяха приготвили 

прекрасни изненади за децата. Имаше 

специална празнична програма с много 

игри и песни, лакомства и подаръци за 

децата.. 

� Коледна разходка – За трета поредна 

година тя се на втория ден от Коледа. 

Заведохме децата от Дом "Петко 

Славейков", с които работим на детската 

версия на "Лешникотрошачката" в 

Музикалния театър. След спектакъла 

отидохме на разходка в парка. Накрая 

всички заедно имахме коледен обяд, на 

които много се смяхме и споделяхме 

спомени от изминалата година. 
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През 2013 година съществено разширихме обхвата на нашата програма. Повиши се не 

само броя на децата, с който работим, но се разшири и възрастовата група на 

обхванатите в програмата деца. Разширихме и мрежата от доброволци, които участват 

в реализирането на нашите дейности. 

През изминалата година направените разходи за програмата нарастнаха с 40%  като 

размера на това увеличение е по отношение на предоставяната помощ от 

професионални специалисти (учители, психолози и логопед). Бихме искали да 

подчертаем, че горната таблица не отчита безплатния труд,  положен от нашите 

доброволци, който остойностен възлиза на 3500 лв. 

Продължаваме да се придържаме към философията да правим минимални 

административни разходи, които се свеждат до възнаграждения за координатор и 

счетоводител. 

Финансов отчетФинансов отчет  

Източници на финансиране и реализирани разходи за периода 1 Януари, 2013 – 31 

Декември, 2013 в български лева. 

Финансов отчет за 2013 г. BGN GBP* 

Приходи 27,668 12,037 

Разходи, от които 31,306 13,620 

Психолог 5,701 2,480 

Логопед 4,493 1,955 

Обучение 3,410 1,484 

Лагери и материали за работа с деца 3,715 1,616 

Други 100 44 

Общо директни разходи 17,419 7,579 

Заплати 10,971 4,773 

Обучение на доброволци 380 165 

Счетоводни 1,200 522 

Други 1,336 581 

*Oбменния курс британска лира за български лев 0.4351 
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� Разширяване на обхвата на програмата ни в Дом "Петко Р. Славейков" с 

приоритет предоставяне на повече специализирана помощ на най-малките 

деца; 

� Подобряване на програмата ни за училищна подкрепа чрез изготвяне на 

индивидуални програми за отделните деца; 

� Разработване на индивидуални планове за развитие и подкрепа на големите 

деца, съобразно техните интереси и постижения; 

� Разработване на програма с културно-образователни и спортни дейности за 

свободното време на децата; 

� Пренасяне на модела за образователна подкрепа в училища, където учат 

деца от семейства в тежко социално положение и нисък образователен 

статус; 

� Разширяване на доброволческата ни мрежа чрез идентифициране и 

привличане на нови корпоративни партньори, както и създаване на 

корпоративни програми за Социална отговорност за компаниите в България; 

� Провеждане на обучения за доброволците, ангажирани с различните 

инициативи на Рийчаут.БГ 

� Организиране на работни срещи на НПО-та, чиято цел е да изградят трайни 

партньорства и обмен на добри практики за работа с деца, лишени от 

родителска грижа; 

Плановете на Плановете на Рийчаут.БГ Рийчаут.БГ за за 2014 г.2014 г.  
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Приносът на всеки няма 

значение, колко малък  е той, 

носи промяна в живота на 

децата в риск. 

Можете да подкрепите 

нашата кауза като дарите 

средства с банков превод, 

посредством PayPal или чрез 

платформата Virgin money 

giving 

Благодарим на всички, които 

през изминалата година дариха 

средства или време на нашата 

кауза. Вашата подкрепа 

предоставя на децата, лишени 

от родителска грижа да растат 

по-усмихнати, увеличава 

възможностите им за развитие 

и по-добро бъдеще 

Рийчаут.БГ 

Уникредит Булбанк АД 

IBAN:BG41UNCR70001521790913 

BIC:UNCRBGSF  

http://uk.virginmoneygiving.com/charity-web/charity/finalCharityHomepage.action?charityId=1006564
https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=0irYtrgBXRzGv_OAYc8UH41JXDgwyQn5w0AZdX4wD96ukmOwBSOqzALbvgu&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8dbd0a2170b502f343d92a90377a9956d7
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Рийчаут.БГ  

София, ул.Плачковица 5 

Тел. 0888 77 02 97 

www.reachout.bg 

Facebook.com/reachout.bg 
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