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 НОВИНИ 

Стартирахме проект СТЪПКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

От началото на месец октомври, 2020 г. Фондация за децата в риск по света (ФДРС) 
стартира проект “Стъпки за устойчиво развитие“  изпълняван с финансова подкрепа в 
размер на 9 031, 30 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия 

на Финансовия механизъм на ЕИП 
https://www.activecitizensfund.bg. 

Основната цел на проекта е да надгради 
надгради капацитета за устойчиво развитие 
на ФДРС и организациите членове на 
мрежата на пространствата за ранно детско 
учене по програмата Елементът Игра® в 
страната. Проектът планира конкретни 

дейности свързани с изграждане на умения за фондонабиране, ефективна комуникация 
и мониторинг. Прилагането му ще осигури условия за устойчивост и утвърждаване на 
подкрепата за ранно детско учене на уязвими групи деца и техните семейства. Тези 
резултати ще бъдат постигнати чрез обучения, създаване на стратегия за фондонабиране 
на ФДРС, мониторинг с участие на развити практики, развитие на уеб страница, издаване 
на он-лайн бюлетин и годишна среща на мрежата. 
 

 
ФДРС в подкрепа на здравословното хранене  

През месец декември с подкрепата на Тръст за социална алтернатива (ТСА)/ Програма 
за малки грантове “Как да отглеждаме здрави и умни деца“ (инициатива на Мрежата за 
ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България) ФДРС стартира 
проект в подкрепа на здравословното хранене на  деца от 0 до 3 години, които живеят в 

уязвими общности. Проектът ще 
допълни работата на организацията в 
село Петревене, община Луковит, 
където в рамките на проект „Игра за 
възможности“ реализиран отново с 
подкрепата на ТСА беше разкрито 
пространство ранно детско учене по 
програмата Елементът Игра®. През 
2021 година обучен представители на 
ФДРС ще съпровожда родителите в 
придобиването на умения за 
приготвяне на здравословна храна в 
специално създадено за целта 

пространство за групова работа с родителите. Проектът се осъществява с подкрепата на 
местните власти и местното читалище. С реализацията на проекта очакваме да 
привлечем вниманието на общността към значимостта на храненето за израстването на 
децата и да обогатим техните умения за приготвяне на здравословна храна.  

https://www.facebook.com/WWOBulgaria/?__cft__%5b0%5d=AZWrGAzONf0fmlVzNCmriGcYjjnID-LuIBzKr1I45_VEcV2EaHTnr346MUscLW0YdlcPlWVKoQ7wzZUaMS_JWFn-Vtu8c_pFVUKjUHeGVy9bSSJWYcj_4OSGO5-XukszWcIp_PQmXuU69UWAqIMh6s_H&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R
https://www.activecitizensfund.bg/
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Обучение по фондонабиране  
 

През месец ноември, 2020 г. се проведе обучението по фондонабиране, в което се 
включиха 25 представители на 12 НПО партньори на ФДРС. Обучението запозна  
участниците с контекста и средата за набиране на средства в България и  механизмите 
за фонодонабиране. По време на обучението  проведено от специалисти от Български 

дарителски форум, участниците бяха 
окуражавани да свързват целите и 
планираните практически дейности за 
ранно детско учене с   набирането на 
средства. Участниците имаха 
възможност да практикуват умения за  
комуникация с потенциални донори. 
Не на последно място обучението даде 
възможност да се  представят 
потенциалните сценарии за развитие 

на дарителството след кризисните дарителски кампании в условията на пандемията от 
COVID-19. Обратните връзки на участниците дават основания да се смята, че те оценяват 
високо полезността на обучението, както за мрежата на пространствата за учене, така и 
за другите техни проекти и дейности.   
 

 

 

ПРОСТРАНСТВА ЗА УЧЕНЕ  

Представяме ви темата за пространства за учене или местата, където се осъществява 

Елементът Игра® - авторска програма на Фондация за децата в риск по света. 

Пространствата за учене надграждат общоприетото в организацията досега място 

познато като Библиотека на играчките. От една страна промяната е свързана с търсене 

на наименование, което да отрази  спецификата на ранното детско ученe и набора от 

игрови програми, включен в Елементът Игра®, а от друга - промяната е свързана с 

нарастващите нуждите на общностите, в които работим , което налага непрекъснато да 

се добавят допълнителни програми и дейности.  

Пространствата за учене по програмата Елементът Игра® са места, обзаведени и 

оборудвани с играчки и материали за работа с деца, които предлагат стимулираща 

детското развитие среда и дейности. В тях се събират деца на различна възраст, 

родители и други възрастни, където те могат да учат през игра и преживяване, през 

взаимоотношенията, през структурата на водената игра и с уважение и разбиране към 

детската личност. 
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Дейностите в тях са организирани в определени стъпки и се провеждат от хора, 

преминали обучение по програмата. В пространствата се осъществяват програми и 

дейности, които са основани на игра, музика и приказки, дейности сред природата, 

спортни занимания и игри на открито и др. В 

допълнение пространства предлагат 

обучения за родителите, които да подкрепят 

тяхното разбиране за ранното детство и 

подобрят ежедневната грижа за децата.  

Дейностите не са ограничени само в рамките 

на Eлементът Игра®, те могат да бъдат 

развивани, надграждани и обогатявани 

според нуждите на децата и родителите в 

общността. Те са пространства, където 

информацията за отглеждането на децата, здравето, ранното обучение и развитие, 

могат да бъдат предадени неформално на родители, баби и дядовци и където те могат 

да се срещнат с други родители с различен произход и участват в творчески и социални 

дейности. 

Пространството за учене може да бъде поместено в сграда или извън нея. 

Минималните изисквания към пространството за учене, което е в помещение са: 

• Да е безопасно място - прозорците, електрическите контакти и отоплителните уреди са 

обезопасени; 

• Да има източник на естествена светлина; 

• Да има възможност за проветряване; 

• Да се поддържа в отлична хигиена; 

• Да е застлано с подходяща постелка - мек килим/ одеяло/ възглавнички или друго, 

осигуряващо добра топлоизолация и комфорт; 

• Достъп до мивка и вода; 

• Достъп до тоалетна; 

• Да има места, където родители или възрастни посетители да седнат комфортно; 

• Да има достатъчно място за игра; 

• Играчките и другите материали за работа с децата и родителите да се почистват редовно 

(след всяко ползване се почистват със спирт или друг подходящ препарат или се измиват със 

сапун, а текстилните се перат редовно); 

• Играчките и другите материали за работа се подредени на обезопасени рафтове или в 

кутии, така че децата и родителите да имат свободен достъп до тях и възможност за избор 
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Минимални изисквания към средата извън помещението, което се ползва за игра: 

• Да има табела, която информира за мястото и неговото предназначение; 

• Дворът или пространството около сградата да е чисто; 

• Тревните площи да бъдат обезпаразитявани редовно; 

• Да бъде гарантирано, че до двора нямат и не могат да имат достъп домашни или 

безпризорни животни; 

• Ако мястото е в близост до улица, да се постави табела, обозначаваща, че в близост има 

преминаващи деца и родители; 

• Да бъде достъпно за деца и възрастни с увреждания; 

• Наличните съоръжения за игра - пързалки, катерушки, люлки трябва да отговарят на 

изискванията на техническа изправност и безопасност и да бъдат редовно контролирани за 

повреди и безопасност. 

 

 

 

ИСТОРИИ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ   

 

Преоткриване  
 

След ежедневната домакинска рабата, Соня нямаше сили и желание да обърне 

внимание на  четиригодишната си дъщеря Мария и тригодишния си син Борис. В бедната 

ромска къща парите не стигат за играчки и децата непрекъснато търсят внимание. Това 

ѝ подсказваше, че те имат нужда от нещо повече, но не знаеше какво да направи. Пък и 

какво толкова си мислеше понякога, нали и тя беше израснала така като тях. В центъра 

на селото имаше къща, за която се говореше, че децата могат да си играят, а майките да 

получават съвети. Соня се страхуваше какво ще кажат свекървата и 
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мъжа ѝ за това и боязливо минаваше покрай 

нея. Докато един ден една усмихната жена я 

покани любезно да влезе вътре. И оттогава 

вече една година сякаш за нея започна друг 

живот. Вече имаше с кого да говори за децата 

и всичко, което се случваше в нелекия ѝ 

живот. От уроците по готвене се научи как да 

храни децата здравословно и дори да  готвят 

заедно. Соня с гордост наблюдава как Борис иска да слуша нови и нови приказки, а 

Мария разпознава все повече цветовете и формите в пространството за учене. Сякаш 

преоткрила себе и децата си, тя върна усмивката на лицето си, а бърборенето на децата 

стана  нейната награда след тежкия ден.  

 

 

Сза игра в болницата в Търговище  

Във време на пандемия бихме искали да ви представим 

пространство за учене в болницата, успешно развито в 

партньорството с Клуб на нестопанските организации 

(КНСО). Играта има изключително въздействие върху 

децата, но то е особено благотворно по време на лечение 

и възстановяване.  

Многопрофилната болница за активно лечение обслужва 

целия регион на област Търговище. Партньорството ни с 

нея датира от януари 2017 г., когато е дадено началото на 

проект “Пътуваща библиотека: Играчки и музика в 

действие“, в рамките на който, в детското отделение на 

болницата е обособена стая за игра. Проектът стартира с 

ремонт и обзавеждане на стая за игра, който бе 

реализирана изцяло със средства на дарителите на WWO. Стаята е обзаведена и 

снабдена с играчки, игри и материали за рисуване, съобразени с деца на различни 

възрасти. Провеждането на организирани или индивидуални дейности с децата от 

представител на КНСО се осъществява с финансиране от Фондация за децата в риск по 

света.  

Целта на проекта е да се подпомогне възстановителният процес на деца, които са 

временно хоспитализирани като се осигурят възможности за образователни и 

развлекателни дейности в самата болнична среда.  

ГОДИШНО ПРЕЗ 

СТАЯТА ЗА ИГРА В 

БОЛНИЦАТА 

ПРЕМИНАВАТ ПО 

200 ДЕЦА ОТ 

ЦЯЛАТА ОБЛАСТ 

ТЪРГОВИЩЕ. 
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Организират се и се провеждат редовни 

занимания с деца и родители, за да се насърчи 

връзката дете-родител. В рамките на проекта 

децата и родителите имат достъп до 

материалите за занимателни дейности 

ежедневно. А два пъти седмично стаята се 

посещава от специалист игра, който 

организира дейности с децата и родителите.  

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ     

Шесто издание на VIVACOM Регионален грант    

Програмата, която 6 поредни години подкрепя обществено значими каузи на 
граждански организации с мисъл и грижа за местни-те общности в малките и големи 
населени места. Регионалният грант се осъществява в партньорство с Български център 
за нестопанско право (БЦНП). За изминалите пет години в рамките на програмата VI-

VACOM е предостави-ла над 313 000 лв. за 68 проектни идеи 
на 64 граждански организации.  
Стойността на един грант, който може да получи всеки 
проект, е до 5 000 лева, а продължителността на проекта 
следва да бъде до 1 година. Няма ограниче-ния нито за 
сферите, в които ще се развиват инициа-тивите, нито за броя 
про-екти, които една органи-зация може да подаде, ни-то за 
това дали е получила финансова подкрепа от Програмата 

през предход-на година. Важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за 
местната общност. 
Проектните предложения се изпращат до 19 януари 2021 г., само онлайн, чрез 
попълване на електронен формуляр за кандидатстване на 
www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply. 
 

 

 

Финансиране на благотворителни каузи за деца  

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк обявиха второто издание на програмата Call 

for Europe за подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца. Банката кани всички 
представители на неправителствения сектор да кандидатстват с най-добрите си 

предложения до 29 януари 2021 г. на callforeurope@unicreditgroup.bg. 

http://www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply
mailto:callforeurope@unicreditgroup.bg
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След тази дата експертно жури, формирано от представители на неправителствения и 
корпоративния сектор, ще определи пет проекта, които ще продължат в надпреварата. 

Директорът на Български дарителски форум Красимира Величкова е част от журито. 

Избраните проекти ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на фондация 

УниКредит, като от тях ще бъдат избрани между един и три проекта за финансиране. 

Проектите трябва да изпълняват следните условия: 

 да са предложени от организации, основани преди 31 декември 2018 г.; 
 да са фокусирани върху потребностите на деца и подрастващи (до 18 години); 
 да се реализират в България. 

Всички заинтересовани могат да се запознаят с пълния регламент и правилата за 

участие, както и да изтеглят всички задължителни документи 

от https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/ustoichivost/fondaciya-unikredit/ 

 

Програма ИРИС   

Програма Ирис подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни 
групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства 
Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им 
потребности, както и намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са 
сред основните приоритети на програма „Ирис“. Програмата ще финансира граждански 
инициативи (на читалища, нестопански организации, инициативни групи), като 
максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лв. 
Кандидатстването за финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на 
всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов ресурс. 
Всички условия за отпускане на финансирането могат да бъдат намерени в на 
страницата на фондация Работилница за граждански инициативи 
 https://frgi.bg/bg/activities/programi/programa-iris 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/ustoichivost/fondaciya-unikredit/
https://frgi.bg/uploads/Iris/Ukazaniya_Iris.pdf
https://frgi.bg/bg/activities/programi/programa-iris


                   ПРОЕКТ „СТЪПКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ 

 

Бюлетинът се издава по проект „Стъпки за устойчиво развитие“ и е финансиран по 
Тематичен приоритет № 6 „Подобряване на капацитета и устойчивостта на 

гражданския сектор“ в рамките на Схема за финансиране на малки инициативи на 
Фонд „Активни граждани“ България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия. 
Цялата отговорност за съдържанието на бюлетина се носи от ФДРС и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Оператора на Фонд Активни граждани България. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                                                        
 

 
 
 
 

Фондация за децата в риск по света 
София, ул. „Екзарх Йосиф“60;  

ел. страница: wwo.bg 
 
 


