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Годината накратко 

 

 

Скъпи колеги и приятели, 

През изминалата 2019 Фондация за децата в риск по света навърши 10 години. За това 

време разширихме партньорствата си, достигнахме до хиляди деца и семейства, 

изградихме и първи въведохме модели на работа през световно утвърдени практики като 

Библиотека на играчките, Музика в действие, Разкажи приказката в едни от 

най-уязвимите общности, допринесохме за налагането на играта като основен елемент в 

подкрепа на ранното детско развитие.  

Годината беше изпълнена с трудности и събития, поставящи под въпрос основни ценности 

свързани с правата и благосъстоянието на децата в България. Сложната ситуация на 

национално ниво свързана с оттеглянето на Стратегията за детето, отлагането влизането 

в сила на Закона за социалните услуги и постоянните протести на хора, отричащи 

автономността на детето и настояващи то да е поставено в уязвима зависимост, логично 

ни въвлече в множество застъпнически дейности. Те имаха за цел да върнат дебата в 

полето на нормалния дискурс и правата на децата, и да заострят общественото внимание 

към необходимостта от решителни действия в защита на тези права. 

Целенасочените усилия на организацията да развие и усъвършенства авторската си 

програма Елементът Игра в модели основани на игра, които да са естествено приложими 

на различни места, с различни целеви групи и партньори, доведоха до започването на 

два ключови проекта. Единият, „Качествено образование за равен старт“ цели да въведе 

устойчиви практики по подобряване на качеството на услугите за ранно детско развитие 

на ниво детска градина и в бъдеще да допринесе за националното прилагане на 

Европейската рамка за качество. А другият, „Игра за възможности“ има за цел да развие 

практики в малки населени места в подкрепа на деца, семейства и общности през фокуса 

на ранно детско развитие и да създаде устойчив модел на използване на читалищата като 

естествен център и за развитие за услуги по ранно детство.  

Като организация подкрепяща развитието на своите партньори проведохме редица 

обучения на повече от 79 специалисти, работещи с деца и семейства по програмата 

Елементът Игра. През изминалата година разширихме основния обучителен пакет за 

специалисти, като разработихме специален модул за превенция на насилието над деца и 

допълнихме програмата за обучение на родители с тема за доброто родителство и 

превенцията на насилие над деца. Подготвихме наръчник за обучители по програмата за 

работа с родители. 

Приключихме работата по промяна на визията и съдържанието на референтните карти 

към играчките по Библиотека на играчките, като ги адаптирахме спрямо стандартите за 

РДР и социо-културните особености за страната. 
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В национален план организацията продължава да подкрепя функционирането на 33 

места, на които се прилага Елементът Игра и така достигна до 1 205 деца и техните 

семейства през изминалата година. Сред успешните резултати в периода е увеличеният 

брой на родители на деца от уязвими общности, които участват в програмите и показват 

повишена ангажираност към развитието на своите деца.   

Започна пилотирането на нова система за мониторинг и оценка ECD QUAT с участие на 

заинтересованите страни, което да даде основани на данни доказателства за ползите на 

програмата. Тя дава възможности за насърчаване на инициативи на местните хора, които 

да подобрят състоянието на програмите и да работят за тяхната устойчивост и високо 

качество. 

Годината беше наситена и с промени в организационен план. ФДРС разшири и обнови 

състава на Борда на настоятелите си и започна планирането на дейности по 

фондонабиране.  

Целите за 2020 година са свързани с разработването на Пътеводител, който да представя 

програмите, подходите и практиките на работа на ФДРС. Предстои извършването на 

мащабна оценка на ефективността и въздействието на програма Елементът Игра, както и 

нейното надграждане с нови теми и подходи за работа насочени към специфични групи 

деца и родители.  
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Контекст и за кого работим 

 

 

Фондация за децата в риск по света вече 10 години работи в подкрепа на ранното детско 

развитие в България като развиваща капацитета организация с партньори от различни 

сфери на грижата за деца и семейства. 

Преди едно десетилетие разкрихме първата Библиотека на играчките в Дом за 

медико-социални грижи за деца в гр. Дебелец. След това продължихме и в други домове 

за бебета в страната, където усилията ни бяха насочени към намаляване последиците от 

институционализацията в първите и най-важни години от живота на детето. Днес, 10 

години по-късно, процесът на деинституционализация продължава. Проведената в София 

през 2019 година международна конференция по темата даде различни гледни точки към 

този процес и повдигна множество въпроси и опасения, свързани с качествената промяна 

в положението на деца и младежи настанени в резидентни услуги. В края на годината 

бяха изнесени обезпокоителни данни и свидетелства за състоянието на тези деца и 

липсата на напредък по отношение на крайната цел на процеса, а именно поставяне на 

бариера на входа към институциите, подкрепа към семействата и повишаване качеството 

на услугите в общността. 

Днес у нас продължават да живеят деца и семейства в риск от бедност, изолация и 

лишения. Едно от големите предизвикателства пред семействата е достъпът до услуги за 

образование и грижа в ранна детска възраст. От друга страна е важен и въпросът за 

качеството на образователните услуги за най-малките деца, свързано с техния обхват, 

гъвкавост, адекватност на учебната програма и развиване у децата на умения отговарящи 

на нуждите на съвремието. 

Достъпът и предоставянето на качествено здравеопазване за всички деца, но най-вече за 

живеещите в отдалечени и непривилегировани общности е гореща тема. Тя кулминира в 

дебата за изграждане на модерна и високотехнологизирана детска болница. 

Намаляването на педиатрите, почти изчезналото съсловие на медицинските специалисти 

и отсъствието на патронажната грижа като национална програма, са все фактори, които 

утежняват положението на най-малките пациенти и техните семейства. 

В този контекст Фондация за децата в риск по света работи с цел да: 

 създава условия за изграждане на среда за игра и учене през игра; 

 обучава професионалисти, ангажирани в грижа за деца; 

 предоставя на партньорските си организации програми и ресурси за директна 

работа с деца и семейства; 

 обучава родители за значението на ранното детско развитие; 

 участва активно в изграждането на система за ранно детско развитие в България. 

 

Годината в цифри показва следните резултати: 

o Брой деца и семейства до които програмата е достигнала - 1 205  
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o Брой партньори - 26 

o Брой места (в т.ч. и мобилни центрове), на които се работи по програмата - 33  

o Брой професионалисти по места - 144 

 

 

Усилията на организацията са насочени към следните целеви групи: 

 Деца от уязвими общности  

 Деца в резидентна грижа   

 Деца в болнично заведение  

 Деца на семейства-бежанци от война 

 Възрастни - специалисти, родители 
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Програми, интервенции и въздействие 

 

 

Играта е основно право на всяко дете. На милиони деца по света обаче правото на игра е 

отнето от войни, бедност, насилие и болести. Програмата Element of Play® (EOP) 

„Елементът Игра“ е разработена да доведе до психосоциални промени и да подкрепя 

общностите в райони на крайна бедност, бедствия, кризи и маргинализация. 

Програмата е създадена с разбирането, че неблагоприятните детски преживявания 

причиняват травма при децата. Тази травма ги кара да пропускат важни етапи в 

развитието си и създава трайни негативни последици в живота им, което има кумулативен 

ефект върху техните общности. 

Програмата е базирана в общности с различна култура, различни нужди и обикновено при 

силно ограничени ресурси. Тя се адаптира към различните условия с основна цел да 

предоставя достъп до преживявания, базирани на игра и обучение за подкрепа на 

детското развитие, за развиване на готовност за училище и други, за да може общностите 

да функционират сплотени и здрави.  

В България програмата „Елементът Игра“ се развива от 2009 година и се състои от 

компонент „Ранно детство“ и „Обучение за възрастни“. В първия компонент влизат 

Библиотека на играчките, Музика в действие и Разкажи приказката, а във втория – 

обучение за професионалисти и за родители.  

 

 Мониторинг и оценка на въздействието на програмата 

През изминалата година организацията проведе мониторинг на въздействието на 

програмата си в центровете по програма „Силата на семейството и общността“ на 

Фондация „Лале“, в която партнира с предоставянето на играчки и обучение за екипите. 

През изминалата година организацията проведе мониторинг на въздействието на 

програмата си в центровете по програма „Силата на семейството и общността“ на 

Фондация „Лале“, в която партнира с предоставянето на играчки и обучение за екипите. 

Приложена бе системата за мониторинг - Инструмент за оценка на качеството на услугите 

за ранно детско развитие за момчета и момичета: ОГРДВ кътове за игра (ECD QUAT) 

International Child Development Initiatives (ICDI). Проведени бяха шест срещи в 

Търговище,   Варна,  София,  с. Горно Черковище (община Казанлък), с. Калитиново 

(община Стара Загора) и читалище с. Давидово, в които разговаряхме с над 60 участника. 

Сред тях родители, представители на местната власт,  образователни.  

 

През 2019 година завърши първи цикъл от проследяване на ефективността на програмата 

прилагана при деца на 3 годишна възраст, посещаващи услуга за РДР. Използван бе 

инструмента „Рейтинг скала за оценка на детското развитие DP3“ с който се замерват 

резултати на входа и на изхода от услугата, в случая една учебна година. Проследени 



 

7 

 

бяха 24 деца. Започна и замерването на нова група от 22 деца в началото на новата 

учебна година, като резултатите на изходно ниво ще бъдат замерени отново през 2020 г. 

 

Организацията проведе дейности по проучването и превода на нов за скринингов 

инструмент „The Early Human Capability Index“ (eHCI) - „Индекс за способностите на 

детето“, който бе приложен спрямо 171 деца в рамките на проект „Игра за възможности“. 

Това е първи опит за прилагането на този инструмент в България. 

 

 

 Интервенции при деца и семейства от уязвими общности  

Децата и семействата от уязвими общности са най-многобройната целева група. За 

периода са достигнати 855 деца, които са получили индивидуална грижа или са 

участвали в групови занимания по програмата в различни видове услуги като детски 

градини, читалища, социални услуги, центрове и местни инициативи. Това са деца от 

малцинствен произход; деца, живеещи на места, където няма услуги по РДР или достъпът 

до тях е труден, деца със специални нужди и техните семейства. 

 

Как повлияваме и как постигаме резултати:  

 

Адаптираме програмата в подкрепа на ранното детско учене, за да може да се 

отговори на специфични нужди каквито овладяването на български език и придобиването 

на социални умения за децата, които нямат достъп до услуги по РДР. От няколко години 

ФДРС развива уникален модел на работа с деца в малки и изолирани населени 

места, където в местното читалище се провеждат занимания с деца и родители. 

Читалищата могат да бъдат привлекателни места и за услуги за ранно детско развитие, 

учене и игра. През Елементът Игра в работата с децата са активно ангажирани и 

родителите, което има допълнителни ползи и за тях като повишава техните умения и 

знания и повлиява благоприятно местната общност.  

Тази модел се развива в партньорство с Клуб на нестопанските организации в 

област Търговище в читалище „Светлина“ с. Давидово, 

„Когато започнахме да идваме в читалището той не се спираше на едно място. 

Сега вече знае да стои в кръгче, да слуша, да си прибира играчките. И вкъщи си пеем 

песничката за прибиране на играчките; всичко е много е полезно» споделя майка от 

читалището в с. Давидово 

 

ФДРС работи за промяната, прилагането и адаптирането на нови подходи в 

работата с деца от семейства в маргинализирани общности, които се обучават в детски 

градини, като повишава готовността на учителите да посрещат специфичните 
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потребности на децата и родителите свързани с езикова, културални и социални 

характеристики на тези общности.  

Партньори: ДГ „ Пчелица“ с. Вардун, ДГ „Звънче“ Търговище, ДГ „Пролет“ гр. 

Оряхово, ДГ „Слънце“ гр. Луковит, центрове МИР в София и Кюстендил , ЦОП 

гр. Нови пазар 

„За пръв път чух за Библиотека на играчките от колежка, участвала в обучение на 

Фондация за децата в риск по света. След това самата аз преминах няколко обучения. 

Знанията и практическите умения, които получих станаха неразделна част от работата 

ми. Прилагам програмите с удоволствие и увереност, защото за децата те носят огромна 

радост“ помощник - учител от услуга по РДР в общността. 

 

Подкрепяме специалиста в работата им със семейства в дневните центрове за деца със 

специални нужди или специализирани образователни услуги, като предоставяме играчки, 

игри, музикални инструменти и други. Програмата допълва тяхната работа като 

предоставя възможности за социализиращи групови занимания, както и в подкрепа на 

когнитивното и езиковото развитие. За периода по програмата са обхванати 154 деца. 

Партньори: ЦСОП гр. Плевен, Фондация „Карин дом“ гр. Варна - ЦСРИ, ДЦДМУ 

Русе; ЦОП „Света София“ гр. София , КЗСУ гр. Търговище, Общностен център гр. 

Пловдив, ЦСРИ Казанлък, ДЦДУ Велики Преслав и др. 

  „Най-успешно и забавно приложение на програмата „Елементът игра“ постигнах с 

идеята за Коледен театър, който стана традиция в Центъра. Трета година децата очакват 

с вълнение и трепет участието си в постановката, защото това е най-сполучливата форма 

за емоционална публична изява, по време на която всеки артист демонстрира умението 

си да разкаже приказка, да покаже музика в действие и да изрази радостта от играта. 

Наблюдавам с каква лекота и настроение, децата усвояват нови знания, умения, 

изразяват емоции, отпускат се и се чувстват сигурни да изразят себе си. Да учиш децата 

чрез игра е удоволствие за тях и удовлетворение за мен, да виждам напредъка и 

щастието в очите им“ споделя психолог от център за специална образователна подкрепа 

 

Допълваме дейностите в центровете по програма „Силата на семейството и общността“ 

(програмата се реализира от Фондация „Лале“) като предоставяме играчки и книжки, 

музикални инструменти за работа с децата и обучение на екипите. 

Такива центрове се развиват в партньорство със сдружение „Съучастие“ Варна, 

КНСО Търговище, Сдружение „Бъдеще за децата“ Казанлък - ДЦДУ, Сдружение 

„Самаряни“ Стара Загора и Фондация „Здраве и социално развитие“ София 

„Дъщеря ми не говореше много, притеснявах се, но тук като дойдох ми обясниха, че всяко 

дете различно проговаря и това ме успокои. Сега вече говори, тук с децата свикна“ 

„Самият начин, по който те говорят на моето дете ме учи. Детето понякога ме изнервя, а 

тук се научих от тях да се справям - да пея и да танцувам, за танца не съм се сещала ама 

върши работа. Научих се“. 
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Споделят майки от център по програмата в с. Горно Черковище 

 

 Интервенции при деца от резидентни услуги  

Подкрепяме екипите на резидентни услуги да деца и младежи с ресурси и материали за 

работа, както и с адаптиране на програмите към различни нужди и възрастови 

характеристики. За периода са достигнати 322 деца от домове за медико-социални грижи 

за деца и центрове за настаняване от семеен тип.  

 

Как повлияваме и как постигаме резултати 

Програмите Библиотека на играчките и Музика в действие са разработени в модули и за 

деца от 0 до 3 години. В домовете за бебета са предоставени играчки, подходящи за 

ниската детска възраст - низанки и пъзели за вгнездяване, за развиване на фината 

моторика и играчки за бутане или теглене, за да се насърчава общото двигателно 

развитие на детето. 

Партньори: ДМСГД гр. Бургас, ДМСГД гр. Варна, ДМСГД гр. Плевен, ДМСГД гр. 

Дебелец;  

„Библиотека на играчката прави  дейността ми   на  специалист  по-качествена  и  

резултатна. Тя ми предложи  инструменти,   които се  превърнаха  за  мен в 

ежедневна  необходимост за мен, защото  ми  дават  сигурни  възможности  да  съм   

по-ефективна  в постигането  на  поставените   цели с децата».  

Специалист, ДМСГД Бургас 

 

Работата с младежи със специални нужди през програмата е по-различна. Тя е 

организирана през интеракция с настолни игри или участие в групови дейности, за да 

бъдат развивани социални компетенции и самостоятелност.  

Партньор: Фондация „Сийдър“ -  ЦНСТ „Сияние“ гр. Кюстендил 

  „Когато започнахме да играем с „Библиотека на играчките“, тя проявяваше интерес  

само към формите и цветовете. Пипаше плахо кубчетата, показваше с жестове, имахме 

времето заедно да играем.Така постигнахме дългоочакваните резултати. Днес тя разделя 

геометричните фигури по цвят и големина , подрежда правилно матриците с цифрите. И 

най – големия успех – научи се да играе. Нещо, което нейната „присъда“, диагнозата й 

категорично отрича, че може. 

Социален работник от ЦНСТ, Фондация „Сийдър“ 

 

 Интервенции при деца в болници 

Осигуряването на среда за игра в болницата е важно, защото достъпът на децата до 

цветни картини, играчки и книжки улеснят възстановителния процес. През периода 1 877 

деца са преминали през стаите за игра в трите болници 
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Как повлияваме и как постигаме резултати 

Фондацията предоставя играчки, настолни игри и книги в няколко детски отделения на 

три болници в страната, като на някои от местата подкрепя и специалист игра, който 

отива на място, за да организира съвместни забавни дейности за децата. 

Партньори: МБАЛ гр. Търговище, УМБАЛ „Канев“ гр. Русе, МБАЛСМ „Пирогов“ в 

три детски отделения 

„Доволна  съм,  че  в  нашата  болница има Библиотека  на  играчките“ 

                               споделя медицинска  сестра от болницата в Търговище 

„Докато бяхме в болницата той прекарваше много време тук в стаята за игра. И всичко 

беше обърнато в игра - лекарите му вливаха сили (а не антибиотици), рисуваше, смееше 

се. Накрая не искаше да си тръгваме от болницата…“  

споделя майката на 4 годишно момченце, настанено в болницата в Търговище 

 

Интервенции при деца и семейства-бежанци от война 

В сравнение с предходните години броят на семействата, търсещи убежище в България 

намалява. Тези от тях, които са избрали да останат в страната често се срещат с 

трудности в процеса на интеграция, в справянето с предразсъдъци и в справянето с 

травми от война, трафик и други. Работата на ФДРС с тази група деца и семейства е 

насочена към подготовка за постъпването на децата в образователната система, 

както и с процеса на адаптацията на семействата в страната. За периода през 

проекти са подкрепени 28 деца от семейства на бежанци. През изминалата година ФДРС 

работи с деца и семейства, които са със статут на бежанци и с такива, които живеят в 

регистрационно-приемателни центрове 

 

Как повлияваме и как постигаме резултати 

 

През игра децата лесно научават български език, имат възможност да общуват с други 

деца и в среда на приемане и забавления да преодоляват част от травмите, които носят. 

«Хасан е на 3 години, когато идва задено с по-голямата си сестра да играят. Той трудно 

се разделяше с майка си, отказваше да остане в стаята, не се включваше в дейностите, а 

сестра му се грижеше за него и го успокояваше. Хасан нямаше изградени умения да се 

храни сам или да се облича  спроред възможностите за възрастта си. В игрите готвехме и 

хранехме Мечо. В различните дейности подкрепях Хасан да търси и взема решения, да 

определя подхода и правилата (напр. да построим кула само от жълти кубчета, или само 

от правоъгълни форми), като основното ми участие беше да назовам това, което прави, 

да описвам какво ми харесва и да споделям удоволствието си и от съвместната игра. 
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Следваща стъпка беше учене как да държи филията и да отхапва, а след това заедно да 

мажем сиренце и сам да си я аранжира.  

Така стъпка по стъпка Хасан започна да експериментира и да се сдобива с увереност, 

започна да се справя сам с част от ежедневните грижи за себе си. Първите му думи на 

български бяха «Ти сам».  

Споделя специалист игра за работа с деца и семейства бежанци 

 

Значителен стимул за напредъка на децата и майките е общуването с български 

семейства - в парка, детския музей и посещения на театър, където някои от тях 

разговаряха с български си връстници и откриваха знанията и изкуството на новия за тях 

език. В края на участието на  децата в програмата те започнаха да използват отделни 

думи и прости изречения по-уверено, както и да разбират някои изрази и думи в контекст. 

Трудностите да се задържат вниманието на децата и реда в групата, които се наблюдават 

в началото постепенно намаляха и в края те вече  сами  организираха и следяха за 

спазването на правилата.  

 

Специалист игра от екипа на ФДРС няколко месеца посещаваше РПЦ Овча купел, където 

провеждаше дейности с децата и майките им. Дейността допълваше проектна дейност на 

Сдружение „Каритас“ България 

 

Интервенции при подкрепата на възрастни - професионалисти и родители 

ФДРС работи за повишаване капацитета на професионалистите, ангажирани в грижа и 

работа с деца и семейства. За периода са обучени над 79 представители на партньорски 

организации. 

 

Как повлияваме и как постигаме резултати 

 

Като организация развиваща капацитета  на партньори провеждаме обучения за 

прилагането на програма „Елементът Игра“ Подобряваме начините на представяне на 

програмата като въвеждаме модули за обучение по РДР през базови психологични 

теории, изследвания, научни доказателства, опити и практика. 

През изминалата година разширихме основния обучителен пакет за специалисти, като 

разработихме специален модул за превенция на насилието над деца и допълнихме 

програмата за обучение на родители с тема за доброто родителство и превенцията на 

насилие над деца. Подготвихме наръчник за обучители по програмата за работа с 

родители. Приключихме работата по промяна на визията и съдържанието на 
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референтните карти към играчките по Библиотека на играчките, като ги адаптирахме 

спрямо стандартите за РДР и социо-културните особености за страната. 

 

„Обучението беше полезно, водещите представиха информацията по много интересен 

начин и мисля, че програмата е напълно приложима ва работата ми. Не ме попитахте 

само кака се чувствам - чувствам се чудесно и много заредена“ споделя участник в 

обучение по проект „Игра за възможности“ гр. Луковит 

 

Специално разработена авторска програма „Да учим заедно“ въвлича деца и родители в 

съвместна игра и учене. Тя съдържа 10 седмична програма, развита в теми като 

„Транспортни средства“, „Животни“, „Къща“ и др.  Деца и родители имат съвместно 

преживяване от игра, четене на книжка и изработване на тяхно произведение. 

Програмата се прилага успешно в читалищата и центрове в местните общности. 

“И аз взех книга, прочетох я, беше ми полезно. Не мога да му купя такива играчки у дома, 

но от тук мога да взема и после да я върна“ 

„Някои майки от селото казват, че Центърът бил далече и затова не идват. Ама чудя им 

се, те не знаят, че тук ще научат много неща, ще говорят с други родители, ще могат да 

питат и хората от центъра“.  

споделят родители, участвали в програмата от с. Горно Черковище 
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Нови партньорства и проекти 

 

През изминалата година разширихме партньорството си с Фондация „Здраве и социално 

развитие“ в Центъра за обществена подкрепа град Кюстендил. Той е изграден и 

функционира в сърцето на ромския квартал на града и предоставя услуги за уязвими 

семейства. Там вече се прилага програма „Елементът Игра“ и програмите „Библиотека на 

играчките“ и „Разкажи приказката“. 

Партньорството с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ стартирало през 

годината през реализирането на проект, насочен към уязвими общности отвори 

възможности за развиване и прилагане на програма „Елементът Игра“ на нови места - в 

детски градини и читалища. Това е практика, която Организацията започва да налага все 

по-успешно и в нови региони на страната. Така бе поставено началото на нови 

партньорства със  Сдружение „Знание“ Ловеч, Сдружение „Нов път“ Хайредин, 

Детска градина „Слънце“ град Луковит, Детска градина „Пролет“ Оряхово, 

читалищата в село Петревене и село Галово през реализирането на проект „Игра за 

възможности“. 

Партньорството с Фондация „Тръст за социална алтернатива“  подкрепи усилията на 

Организацията в посока надграждане капацитета на педагогическите екипи в детските 

градини за повишаване на качеството на образование и грижа в ранна детска възраст. 

През реализирането на проект „Качествено образование за равен старт“ бе положено 

началото на съвместна дейност с нови партньори - детска градина „Червена 

шапчица“ гр. Луковит, детска градина  „Светулка“ гр. Угърчин, детска градина 

„Тинтява“ гр. София, детска градина „Снежанка“ гр. Търговище, .детска 

градина „Първи юни“ с. Руец, детска градина „Детелина“ гр. Мездра, детска 

градина „Слънчице“ гр. Мездра, както и университетски преподаватели и други 

специалисти.   

 

НОВИ ПРОЕКТИ 

 

“Качествено образование за равен старт“ 

Проектът надгражда дългогодишните усилията на Организацията по посока инвестиране в 

раннообразователни практики. Проектът е на стойност 42 231 лв. и се осъществява в 

партньорство и с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и 

е подкрепен от Министерство на образованието и науката. Неговата цел е да преведе и 

адаптира основния обучителен пакет по Европейската рамка за качество (ЕРК) – “Пет 

стъпки към качество“ за България и да подготви национална група обучители, които да 

бъдат лидери в инициирането и развиването на местни практики основани на рамката. За 

изминалата година по проекта са реализирани следните дейности: подготовка и 

администриране на проекта, преглед на нормативната уредба, отнасяща се до 
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предучилищното образование, спрямо Европейската рамка за качество, обучение на 

обучители. Проектът ще продължи и през следващата година. 

 

„Игра за възможности“  

 

Проектът цели да повиши възможностите за учене и развитие на деца от 

маргинализирани общности чрез подобряване на средата и практиките в  детските 

градини, както и пилотиране на модел за използване на читалищата в малки населени 

места за предоставяне на услуги по ранно детско развитие. Неговата стойност е 37 988 

лв. и се осъществява в партньорство и с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за 

социална алтернатива“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Знание“ град Ловеч в 

детска градина „Слънце“ град Луковит и Читалище с. Петревене и Сдружение 

„Нов път“ град Хайредин в детска градина „Пролет“ град Оряхово и читалище в 

с. Галово. Двете менторски организации подкрепят екипите на двете места: Фондация 

„Здраве и социално развитие“ гр. София и Клуб на нестопанските организации гр. 

Търговище 

В рамките на проекта Фондация за децата в риск по света изпълнява следните дейности:  

обучение на екипите за прилагане на „Елементът Игра“, апробиране на нов инструмент за 

оценка на въздействието „Индекс за способностите на детето“, който се използва за 

първи път в България, както и цялостна подкрепа за постигане на целите на проекта. 

Най-значимата цел на проекта е развиването на модел на услуга по РДР в читалища в 

малките населени места, където няма детски ясли и градини или други услуги за деца.  

 

„Алтернативни образователни услуги за децата от малките населени места на 

община Търговище“ 

 

Проектът се изпълнява в партньорство с Клуб на нестопанските организации и цели да  

пилотира алтернативни образователни услуги в малки населени места, в които децата 

нямат достъп до детски градини. През изминалата година Фондация за децата в риск по 

света партнира в провеждането на регионално проучване на нуждите и изработване на 

стратегия за развиване на услуги за деца в ранна детска възраст. Проектът ще продължи 

и през следващата година. 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ: 

 

Project „Growing Together “ 

The project is a natural continuation and upgrading of the “Growing by Playing“project aimed at 

supporting the development, integration and adaptation of refugee children in the Bulgarian 
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educational facilities funded by IWC. The current project aims at supporting the integration of 

refugee families with young children by providing play-based learning sessions for the children 

and practical Bulgarian language lessons for the mothers. In order to involve the fathers in the 

activities and to increase the opportunities for acquiring social skills and meeting Bulgarian 

families the project provides for specially organized social events (family meetings) with 

Bulgarian families.  

Група от 10 жени и техните 17 деца се събират, за да учат по едно и също време - 

майките в курса по разговорен български и децата в програмите „Елементът Игра“ в 

период от 6 месеца в общностите и в културен център в София.   

 

Project “Playing for learning “. Recreational activities for refuges children 

След процес на дълга подготовка WWO Bulgaria започна работа с една от най-уязвимите 

групи деца бежанци в страната, настанените в Регионалния приемен център в София, 

които очакват получаването на статут в страната.  

Началният етап на проект“ Играем за да учим“ беше свързана с установяване на доверие 

с децата и техните семейства и придобиване на умения за групов  живот чрез сводни 

игри и постепенно въвеждане на водени от специалист структурирани  групови сесии. 

Два пъти седмично децата от 2 до 8 години  постепенно децата приемаха новите за тях 

занимания  и  специалиста игра. В края на година вече се забелязаха първите резултати, 

които за двегодишното момиченце бяха отделянето от по-голямата си сестра в играта, 

първите български песни за групата от 4 годишните. А по-големите деца вече 

по-любопитни,  склонни да  експериментират и следват правилата в групата и се 

договарят с възрастните в постигане на желанията си. 

Трудностите, които семействата срещат в отглеждането на децата в този етап от живота 

си често води до дистанциране от грижата  за развитието на децата.  Това определи и 

нова задача за работа пред екипа на ФДРС свързана с привличането на майките към 

игровите сесии и подобряване на тяхната чувствителност към образователните нужди на 

децата им.  
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Застъпнически дейности 

 

„INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца“ 

 

През изминалата година Организацията партнира в реализирането на проект „INSPIRE: 

Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца“, който се изпълняваше 

от Национална мрежа на децата, като взе участие в експертната група по разработването 

на застъпнически план за включване на България в Глобалното партньорство срещу 

насилието и взе участие в серия от информационни срещи в различни правителствени 

организации. Работата по този проект надгради капацитета на Организацията по 

отношение развиване и интегриране на тема, посветена на превенция на насилието над 

деца като част от основния обучителния пакет по ранно детско развитие. 

Проектът имаше за цел и провеждането на няколко местни и регионални събития за 

представяне на пакета INSPIRE. Фондация за децата в риск по света проведе регионално 

събитие в град Търговище, под егидата на Областния управител на Търговище и с 

подкрепата на Регионална дирекция за социално подпомагане Търговище. В работната  

среща се включиха 41 участници от държавни и неправителствени организации от 

градовете в региона. Основното послание на участниците в срещата бе свързано с 

разширяването на партньорството. Срещата предизвика голям интерес и активна 

дискусия, както и последвало отразяване в местните медии. което е част от 

застъпническата ни роля срещу насилието на деца. 

 

Разпространение на статии от списание Early Childhood Matters 2019 

 

Организацията бе домакин на дискусия по темата за „Ролята на играта в подкрепа на 

ранното детско развитие при работа с деца бежанци“. Проведеното събитие събра 

представители на академичната общност и студенти, представители на неправителствени 

организации, които работят в подкрепа на бежански семейства. То бе част от дейностите 

по проект за разпространяване на статии от списание Early Childhood Matters 2019, който 

се изпълняваше съвместно с Фондация за нашите деца с финансовата подкрепа на 

Международна асоциация „Стъпка по стъпка“. Проектът имаше за цел да представи и 

организира дискусии по статии от списанието в областта на ранното детство.  

Организацията представи статията „От малки вълнички към големи вълни: 

широкоприложима програма за ранно детско развитие за малки деца бежанци“. В 

организираното събитие бе представена практиката за работа с деца и семейства 

бежанци в България, която развива Фондация за децата в риск по света.  

 

Участие в експертна група по проект „Практиката и нормативната уредба за 

ранно детско развитие в Република България в контекста на Препоръка на 
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Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижа в ранна 

детска възраст 

Във връзка с новия проект “Качествено образование за равен старт”, който организацията 

започна през 2019 година и с натрупаната експертиза по Европейската рамка за качество, 

Изпълнителният директор на фондацията беше поканена да участва в експертна група, 

която да консултира провеждането на теренно изследване по темата „Достъп“ от ЕРК, 

проведено от Фондация „За нашите деца“ в няколко детски градини и ясли в станата. 

Поканата за участие освен признание към опита на ФДРС дави възможност да се 

допълнят дейностите по двата проекта и ползите за децата и професионалистите да се 

увеличат. 

 

Участие в работата на мрежи и коалиции – Национална мрежа за децата, 

Коалиция „Детство 2025“ и Алианс за ранно детско развитие 

 

Фондация за децата в риск по света продължава своята активна работа по 

застъпничество на национално ниво посредством членството и участието си в 

гороизброените мрежи и коалиции. През изминалата година темите за децата, 

семействата и социалните услуги бяха обсъждани в ситуация на дълбока конфронтация и 

липса на диалог и това с още по-голяма сила наложи обединение на радетелите на 

правата на децата, така че дълго защитавани ценности да не бъдат загубени и по този 

начин влошено положението на хиляди деца и семейства.  

В тази връзка бяха изпратени редица становища, писма и предложения на представители 

на изпълнителната и законодателната власт в България, като ФДРС се включваше с 

предложения и коментари, както и с популяризиране на тези идеи на свои събития. 
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Организационен капацитет 

 

През изминалата година Организацията се фокусира върху 

 развиване на собствения си организационен капацитет, чрез участия в обучения, 

конференции, проекти и др. 

 изграждане на капацитета на партньорски организации, чрез провеждане на 

обучения, супервизия и предоставяне на ресурси за работа с деца и семейства 

 

Организационен капацитет: 

Организацията продължи работата си по организационно развитие, стартирало още 

през 2018 г. В резултат на вътрешната оценка бяха създадени и подобрени 

организационни политики и процедури. Организацията бе подкрепена от ментор и получи 

консултации по отношение на планирането на дейности, фондонабиране, проучване 

мнението на партньорите за организационното развитие. Резултатите от него показват: 

 високо доверие в екипа на организацията 

 висока оценка за експертизата на организацията като една от водещите в 

страната в областта на ранно детско развитие 

 препоръки към организацията да продължи да се реализира като развиваща 

организация, предоставяща консултации, обучения и подкрепа 

 препоръки към организацията да насочи усилия към групи деца и семейства 

от малки населени, в които няма услуги за ранно детско развитие 

 

В края на годината Организацията избра нови членове на борда. Сред тях са Лоис 

Кам Хейман, говорен терапевт, която е с дългогодишен опит в работа с деца с говорни и 

слухови увреждания в САЩ и Сюзън Нийслос, журналист и медиен експерт, обучител и 

президент на „Media training and crisis management“в САЩ. И двете са дългогодишни 

приятели на екипа в България и са допринесли за развитието на организацията и нейната 

идентичност през годините. 

 

Участия в конференции и обучения: 

 

Участие в международна конференция „Nurting enviornments for the wellbeing of 

yong children and their families“, организирана от Международна асоциация „Стъпка по 

стъпка“ в Лайден, Холандия, в която взе участие изпълнителния директор на Фондацията.  

 

Участие в международна конференция по Ранно детско развитие: наука и 

практика, организирана от Изследователският център по когнитивна наука и Ноу-хау 

центърът за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство с 

УНИЦЕФ България и проведена в София.  

 



 

19 

 

Участие в международна конференция „Деинституционализация на грижата за 

деца: как инвестираме в промяната?“, проведена в София. В рамките на 

конференцията бяха представени научни доклади от световно известни изследователи, 

които извеждат значението на връзката между детето и възрастният, който се грижи за 

него в периода на ранното детство. 

 

Участие в международна конференция „Интелигентни инвестиции в стратегии и 

партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца“ проведена в 

София, като част от представянето на пакета INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване 

на насилието над деца. В конференцията с участието над 140 експерти и от 

правителствени институции, организации от региона и университетски преподаватели  бе 

представена работата на Фондация за децата в риск п освета в постер изложба, 

представяща детското участие, която предизвика голям интерес. 

 

Участие в кръгла маса на тема „С грижа за бъдещето. Изграждане на единни 

препоръки за създаване на Национална програма за проследяване на 

недоносените деца и гарантиране на тяхното оптимално ранно детско 

развитие“, която бе модерирана от изпълнителният директор на Фондация за децата в 

риск по света по покана на организаторите Фондация „Нашите недоносени деца“ 

 

Конференция „Грижа в ранната възраст“, в която изпълнителният директор на 

Фондацията бе презентатор в панелна дискусия на тема „Интегрирани практики и 

подходи за грижа и образование в ранна детска възраст“ с представяне на темата 

„Насърчаване на ранното детско развитие през играта“. 

 

Организацията взе участие в обучение по ранно детско развитие, организирано от 

Алианс за ранно детско развитие, в който ФДРС членува. 

 

Изграждане на капацитета на партньорски организации: 

 

Проведено бе обучение по програма „Елементът Игра“ компонент „Ранно детство“ за 

екипа на Център за обществена подкрепа в град Кюстендил. Екипът получи играчки за 

работа с децата на стойност 1 800  лв., които са предоставени от Фондация за децата в 

риск по света съгласно споразумение за партньорство. Услугата се управлява от 

Фондация „Здраве и социално развитие“, а центърът е единствената услуга в ромската 

махала на града, където се реализират целодневни услуги за деца до 4 годишна възраст. 

В хода на проведеното обучение участниците имаха възможност да практикуват 

програмите в реална среда с деца.  
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Участие в методически семинар по програма „Елементът Игра“, прилагана в 

центровете МИР, управлявани от Фондация „Здраве и социално развитие“. В него бяха 

демонстрирани в реална среда трите програми, след което екипите имаха рефлексивна 

сесия. Член от екипа ни подкрепи участниците с насоки и обратна връзка за работата по 

програмите.  
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Бюджет 

 

 

Основната част от бюджета за 2019 на Фондация за децата в риск по света беше осигурен 

чрез фондонабиране от Worldwide Orphans. 

Други източници на финансиране на дейностите на организацията бяха грантове 

предоставени от Тръст за социална алтернатива и Международния женски клуб. 
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