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Проект “Сигурен рестарт в условията на пост пандемия” се изпълнява с финансовата подкрепа на 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект 
“Сигурен рестарт в условията на пост пандемия” е повишаване на капацитета на Фондация за децата в 
риск по света (ФДРС) и организациите, членове на Мрежата за пространствата за учене по програмата 
Елементът Игра® в условията на постандемия.”  

 

Уважаеми колеги, ситуацията след пандемията от Ковид 19 постави пред нашата 

работа редица предизвикателства и нови изисквания  пред нас свързани с 

необходимостта да:  

• надграждаме програмата за ранно детско учене Елементът Игра® с други 

услуги, които да посрещат актуални нужди на децата от уязвими общности и 

техните родители;  

• осигуряваме съпътстващи дейности за децата освен водената игра, които да 

подпомагат справяне със стрес; 

• подкрепяме  родителите  как да се грижат за децата в  безопасно в домашна 

среда;  

• мислим за психо-емоционалното състояние на семействата и начини за  

намаляване на  стреса; 

• сме гъвкави  за начина на работа в различна среда - онлайн, директна работа и 

мобилна в домашна среда; 

• мислим и за собственото си физическо и емоционално състояние за да работим 

добре.                
        

 

Проектът цели да повиши капацитета на организациите-членове на мрежата на Фондация 

за децата в риск по света (ФДРС) за развитие на пространства за ранно детско учене за 
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деца и семейства от уязвими общности в условията на преодоляване на последиците от 

COVID-19. Постигането на целта ще осигури възстановяване на практиките в условията на 

безопасност с водещата роля на организациите членове на мрежата, които да адаптират 

своята работа съобразно новите условия и мерки. Организационният капацитет на 

членовете на мрежата  ще бъдат развит и чрез  специално създадена програма за социални 

умения на родители, с която да подкрепят семейства с малки деца в уязвими общности.  За 

достигане на устойчивост на развитите практиките за ранно детско учене и програмата за 

умения на родители ще бъде приложен мониторинг с участието на местни заинтересовани 

страни - специалисти, родители и представители на местната власт.  

В рамките на проекта ще достигнем заедно до общо разбиране относно политиките и 

процедурите на работа в условията на пост пандемия: 

• защо и как създаваме политики и процедури?  

• кои са необходимите ресурси и кой участва? 

• как запознаваме заинтересованите страни? 

• колко често ги преразглеждаме? 

• специфика на програмата Елементът Игра®? 
 

                      

При реализирането на проекта ще подкрепим вашите усилия да работите със 

семейства с малки деца от уязвими общности като: 

• разработим програма за развитие на социални умения у млади родители; 

• обучим представители на организациите, членове на мрежата; 
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• пилотираме програмата в 5 уязвими общности;  

В края на проекта ще работим заедно за: 

• постигане на устойчивост на новосъздадените 5 пилотни практики на прилагане 

на програмата за социални умения чрез мониторинг и оценка с участието на 

заинтересованите страни 

  

Тази брошура е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани 

www.activecitizensfund.bg България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на брошурата 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 
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