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          Този публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за децата 
в риск по света  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“  
                                                                            

http://www.activecitizensfund.bg/
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НОВИНИ   
  
Фондация за децата в риск по света (ФДРС) започна изпълнението на проект „Сигурен 
рестарт в условията на пандемия от COVID-19“ с финансова подкрепа, предоставена 
от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 
чрез Фонд Активни граждани България. 
 
Проектът се изпълнява в Тематичен приоритет 6 на Схема за малки инициативи 
оперирана от ФРГИ. 
Основната цел на проекта е да подкрепи организациите членове на мрежата на ФДРС 
в условията на кризата с COVID-19 и последствията от нея, които поставиха 
предизвикателства пред пространствата за учене по програмата „Елементът Игра®“ 
по места. Те са свързани, както с необходимостта от развитие на дейности, 
осигуряващи безопасност и благополучие на уязвимите семейства с малки деца, така 
и с промяна в организацията и съдържанието на програмите и практиките ни. 
Подкрепата ни се състои във възстановяване на доверието със семействата и 
общностите и придобиване от тяхна страна на умения за самоорганизиране, които да 
гарантират здравето и благополучието на децата им. Постигането на проектната цел 
ще осигури възстановяване на практиките за учене в безопасни условия и с активното 
участие на семействата и общностите, което да доведе до устойчивост. Тези резултати 
ще бъдат постигнати чрез разработване на подходи и процедури за работа на 
организациите със семействата; разработване на програма за развитие на социални 
умения за родителите; обучение за обучители от 13 НПО; пилотиране на програмата 
за развитие на социални умения за родители в 5 уязвими общности; мониторинг и 
оценка на пространствата за учене по програмата "Елементът Игра®". 

 

Вече са факт онлайн срещите с 11 организации-членовете на мрежата на 
пространствата за учене в подкрепа на работата им със семействата с малки деца в 
условията на пандемия от COVID-19 като част от дейностите по проекта.  

Работните срещи целят да идентифицират, както актуалната ситуация на  

функциониране на пространствата за учене, така и наличието на политики и 

процедури на организациите за работа в условия на пандемия. Съществена част от 

https://www.facebook.com/activecitizensfund.bg/?__cft__%5b0%5d=AZW2ijg_dTRs03d0xS217BFzFeaYaEofFEseMlbUWqJHNuqQifMo_wGbX-orEet6TC-hEfR0FpCbUvLEV4R3Hvs8jiNr3D9GhFpGa-Uj2W-qjphz792Yc19hgtYQ9KVHzfmUozl2VxSjF0MWjxmcj23eJlc76qgl5l7Rl79xduZG83cwyBQQTDct-62EZi09UBo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/activecitizensfund.bg/?__cft__%5b0%5d=AZW2ijg_dTRs03d0xS217BFzFeaYaEofFEseMlbUWqJHNuqQifMo_wGbX-orEet6TC-hEfR0FpCbUvLEV4R3Hvs8jiNr3D9GhFpGa-Uj2W-qjphz792Yc19hgtYQ9KVHzfmUozl2VxSjF0MWjxmcj23eJlc76qgl5l7Rl79xduZG83cwyBQQTDct-62EZi09UBo&__tn__=kK-R
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обсъждането е свързано с необходимостта от промяна и готовността на 

организациите да адаптират работата си към новите условия.  

 
Развитие на проект „Стъпки за устойчиво развитие“ реализиран с финансова 
подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на 
Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани.  
 
След ползотворното обучение по фондонабиране вече работим по изработване на 
стратегията ни за фондонабиране. Благодарение на участието на нашите партньори и 
водени от външни консултанти вече имаме анализ на актуалната ситуация и сме в 
динамичен процес на изготвяне на документа, който да ни води през следващите 
години в набиране на  средства за подобряване и разширяване на нашите програми.  
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ФДРС В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИ ДЕЦА  ОТ УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ   

 

В този брой бихме искали да ви представим работата ни в подкрепа на семействата с 

малки деца.  

Хуманитарна подкрепа  

Опитът ни  в различни населени места и услуги през последните години ни увери, че 
възможностите за ранно детско учене, които създаваме, са ефективни и в същото 
време недостатъчни, за да се осигури дълготраен ефект върху детското развитие, ако 
не подкрепяме развитието на умения у родителите за пълноценна грижа. Това е 
валидно особено в случаите на интервенции с уязвими общности в отдалечени райони  
с крайно ограничени услуги на семействата с малки деца. В условията на пандемия от 
COVID-19 избрахме да подкрепим семействата с хигиенни, хранителни продукти и 
образователни материали за децата,  които да им  помогнат да преодолеят кризисния 
момент с липса на доходи за много от тях.  
 

 
 
 
Подкрепа за здравословно хранене 
Опитът ни увери, че в усилията си да подкрепим семействата е добре да се обърнем  
към здравните потребности на децата от 0 до 3 години, които по-късно влизат в 
пространствата за учене. Още повече, когато се отнася за първите 1000 дни на живота 



5 
 

на децата, при които храненето на бременните и децата е от съществено значение за 
здравословния растеж. Това определи желанието ни да добавим към пространството 
си за учене с. Петревене програма за здравословно хранене за бременни и малки деца. 
С подкрепата на проект “Как да отглеждаме здрави и умни деца“ на мрежата РЕЙН 
и Тръста за социална алтернатива (ТСА) и финансовата подкрепа на Националната 
мрежа за децата (НМД), вече имаме подготвен обучител за работа с майките и  
специално оборудвано  пространство  за обучителните сесии, които ще стартират през 
април.  

  
 
Съществено за успешното пилотиране на програмата е съдействието на местната 
администрация и общност, които не само предоставят помещение, но и участват в 
ремонтните дейности.  
 
Обучителни програми за родители 
ФДРС развива и предоставя със своите партньори обучение за родители насочени към 
повишаване техните знания за потребностите на децата в периода на ранното детство 
и осигуряване на пълноценна грижа. 
Обучителната програма за родители е насочена към запознаване на родителите с 

всички области на детското развитие и как те могат чрез своята ежедневна грижа за 

децата да го подкрепят. Форматът е съобразен с добрите световни практики за работа 

с родители, според които обучението на родители повишава техните родителски 

умения, подобрява връзките в общностите и има ползи за децата и тяхното ранно 

развитие. Индивидуалната консултация осигурява лично пространство за родителите 

да поставят своите въпроси и да изразят притесненията и тревогите си в защитена 
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среда. Темите се представят в групи в няколко последователни срещи. В хода на 

обученията родителите получават информация, дискутират, играят и обменят опит.  

От 2020 година Фондация за децата в риск по света предоставя специално адаптиран 

вариант на програмата, наречен „Елементът Игра® вкъщи“ в подкрепа на 

семействата в грижата за децата в условия на карантина, боледуване и други 

наложени ограничения. Структурирана е така, че да предлага на родителите различни 

типове игри в подкрепа на детското развитие, позитивното общуване и забавлението. 

Тя е лесно приложима и предлага игри с наличните у дома вещи и материали, така че 

да достигне дори до най-бедните домакинства, за да може и там децата да играят. 

Програмата е подходяща и съдържа ресурси за партниращите организации при 

създаването и изработването на версии за контакт със семействата през различни 

технологии - групи във Фейсбук, Скайп конференции, през телефон и други. 

 

  

 

Желанието ни да доразвиваме  програмите си  ще доведе до развитие на Програма за 

развитие социални умения за родителите, която ще бъде пилотирана през 2021 с 

подкрепата на фонд Активни граждани в рамките на  проект “Сигурен рестарт в 

условията на пандемия“ 
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ПОСЛАНИЦИ НА ПРОГРАМАТА „ЕЛЕМЕНТЪТ ИГРА“® 

От началото на 2021 г. програмата „Елементът Игра®“ има своите посланици. Това са 

специалисти, представители на пет от нашите партньорски организации, които 

ежедневно достигат до най-уязвимите семейства с малки деца. 

Повече информация за инициативата можете да намерите на сайта ни 

https://wwo.bg/nashiq-ekip/  

Представяме ви Ралица Попова от сдружение „Знание“, която работи по програмата 
„Елементът Игра®“ от 2019 г. в читалища и детски градини в област Ловеч от 2019 г. 
Нейната отзивчивост, диалогичност и отлично познаване на нуждите на хората са 
причината за бързото разпространяване на програмата в областта и вече 
постигнатите успехи на децата. Рали постоянно предизвиква екипа ни с нови идеи и 
предложения, за което сме ѝ много благодарни, защото тя е истински двигател на 
промяната в нашата професионална общност. 

  

Ето какво споделя Ралица за своята работа: 

„Детската бедност, ограничените ресурси за образование, неглижирането на процеса 
на учене и игра, както и нарастващото неравенство сред децата, ме огорчават, но и 
мотивират да работя за това повече деца да получават качествени услуги за 
образование и грижа. В малките населени места, особено в отдалечените бедни 
райони, тези проблеми са още по-осезаеми. Там, в още по-голяма степен, са нужни 

https://wwo.bg/nashiq-ekip/
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качествени образователни програми като „Елементът Игра®“, креативни решения и 
подготвени специалисти. От почти 20-годишния ми опит в неправителствения сектор 
знам, че усилията си струват и дори да не е видима днес, положителната промяна 
постигната утре е още по-ценна и удовлетворяваща“. 

 

ИСТОРИИТЕ, КОИТО НИ ВДЪХНОВЯВАТ    

Първи стъпки  

Изи се ражда в семейство, в което въпреки 

ежедневните трудности и бедността 

възрастните са  привързани едни към друг и 

се посвещават на грижата за децата. 

Търсенето на прехраната изпраща мъжете в 

семейството далече от дома и затова майка ѝ 

споделя  грижата за Изи и брат ѝ Камен с баба 

си и прабаба си. За шестмесечната Изи 

участието в групата за игра в село Петревене 

започна като мълчалив наблюдател  от скута 

на баба  ѝ на  игрите на  Камен и другите деца  

на двора през лятото. С идването на есента 

игрите продължават в обновеното място за 

учене и вече едногодишната Изи е силно 

привлечена от книжките, играчките и децата 

наоколо. Някак неусетно тя се отделя от 

ръцете на баба си, за да проучва шарения 

свят на играчките и да се опитва за 

контактува с другите деца. и да ни направи 

съпричастни на един от най-вълнуващите моменти от развитието на малките деца, а 

именно своето прохождане. Ежедневните ни срещи с децата ни затрудняват да 

преценим колко бързо се променят и развиват децата. Всеки ден те научават нещо 

ново, преодоляват трудност, изпробват умение, намират приятел или просто се 

забавляват. Има дни, в които обаче забелязваме израстването – първата дума, първото 

изречение, първата шега, първата стъпка.…За нас, работещите в пространството за 

учене в село Петревене това напомняне за порастването бяха първите стъпки на Изи 

които тя направи през февруари. Тези моменти ни носят  удовлетворение  от работата 

и ни мотивират да продължим. 

  
 


