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преглед на добри практики с оглед превенцията 
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Конференция „Ранното детско развитие –

право и инвестиция с дълготраен ефект“

София, 12 ноември 2014 г.

“Презентацията е изготвена в рамките на проект “Обмен и сътрудничество за подобряване 

благосъстоянието на децата”, договор № BG051PO001-7.0.07-0086-C0001 и се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.“



Защо проект „Обмен и сътрудничество за 
подобряване благосъстоянието на децата“?

Деца, записани в детски ясли и 

градини към края на 

2013 г. - 31 199.

Нетният коефициент на записване в 

детските градини нараства

стабилно.

Нетният коефициент на записване в 

училище на децата от 1-4ти 

клас е 95.5% за 2013/14 г.



Цели на проекта

Идентифициране и обмен на 

добри практики в областта на 

ранното детско образование и 

грижа.

Насърчаване на развитие, 

трансфер и адаптиране на 

иновативни и алтернативни 

услуги в областта.

По-ефективна среда на 

сътрудничество между НПО и 

публичните власти за превенция 

на отпадането от училище. 



• анализ на добрите практики от България;

• анализ на законодателната рамка; 

• събиране и анализ на добри европейски практики в сферата на 

ОГРДВ;

• провеждане на тематичен семинар; 

• изготвяне на независим доклад; 

• организиране на обучителни посещения; 

• провеждане на обучително-дискусионни работни срещи; 

• изготвяне на Наръчник на практиките и политиките в ранното детско 

развитие. 

Какво свършихме дотук?



• осем НПО и едно неформално сдружение

на родители;

• основно насочени към деца

и семейства в риск –

с психични или физически затруднения,

от маргинализирани групи; 

• насочени и към семействата на децата,

с цел повишаване на капацитета и овластяване.

Преглед и описание на добри практики от България



• насочени към деца от 

уязвими групи;

• отворен вход на 

услугата; 

• обучението на детето 

започва още от 

раждането;

• семейно-ориентиран 

подход.

Основни принципи на добрите практики



Основни принципи на добрите практики

• социален вм. медицински подход към увреждането;

• прилагане на подхода на ранната интервенция;

• работа в мултидисциплинарни екипи; 

• междуинституционални отношения и сътрудничество. 

Основни принципи на добрите практики



• създаване на механизъм за сътрудничество 

между институциите;

• развитие на по-гъвкави и

алтернативни услуги,

които да обхващат

повече деца; 

• въвеждане на специализирани тестове за 

откриване на ранни обучителни затруднения; 

• мултидисциплинарни екипи от

специалисти за работа с

децата и семействата. 

Основни изводи и препоръки от практиките



• децата са в центъра на услугата и ролята на играта е решаваща;

• способи за привличане родителите;

• мобилност;

• повишаване на качеството на услугата;

• приобщаване.

Какво ни казват европейските практики?



• цели от Барселона;

• Европейска рамка за качество в сферата на ОГРДВ;

• специфични за България препоръки в областта на ОГРДВ.

Европейски политики в сферата на ОГРДВ



• цялостни интегрирани 

услуги за ранно детско 

развитие още от 

бременността на майката до 

постъпването на детето в 

първи клас;

• програми с подходяща за 

възрастта рамка;

• проследяване на 

качеството;

Внимание към преходните 

периоди.

Как се съотнасят европейските политики и препоръки към 

ситуацията в България?



Какво казват децата?



Благодарим!


