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„Ранното развитие е като да строиш фундамент. Необходимо е да 
се укрепва от самото начало, защото не е възможно да започнеш 
да строиш фундамент, когато сградата е вече готова.“

Масару Ибука



Съдържание на доклада

 Цели и задачи на независимата външна оценка на 
проекта

 Методология на независимата външна оценка
 Оценка на ефекта от теренната работа по проекта
 Оценка на изследователската работа 
 Оценка на дейностите по застъпничество
 Изводи и заключения



Концептуален подход на независимата външна 
оценка

 Съответствие на проектната инициатива на 
потребностите на целевите групи

 Съответствие с мисията, целите и капацитета на 
Фондацията

 Иновативни елементи в подхода, прилагане и ефекти
 Добавена стойност
 Количествени измерители на постигането на 

конкретните специфични цели на проекта
 Насоки за бъдеща работа за устойчивост и развитие 

на резултатите



Методология

 Документален анализ
 Посещения в 4 обекта – София и Пловдив
 Наблюдение на провежданите обучения за 

специалисти
 Срещи-разговор (интервю) със служители на 

обектите 
 Срещи-разговор с родители на деца в обектите и/или 

приемни семейства 
 Дълбочинни интервюта с членове на екипа на 

проекта/ мобилния екип



Оценка на ефекта от теренната работа

 Планираните дейности, съобразени със 
специфичните нужди на всеки обект на теренна 
работа, съгласно неговия специфичен профил

 Задълбочен и адекватен подход към 
разработването и прилагането на индивидуалните 
планове на обектите

 Дейности за развитийна грижа, насочени към 
промяна на практиката



Количествени методи за оценка на теренната 
работа – обобщение на резултатите

Анкетно проучване по метода на отзовалите се
Период: юни 2017 – декември 2018
Цел: да регистрира мнението на респондентите за 
дейностите, осигурени от проекта и 
удовлетвореността им от постиганите резултати



Мнението на родителите



Мнението на родителите



Мнението на приемните родители



Мнението на приемните родители



Мнението на здравните специалисти



Мнението на здравните специалисти



Според 61,5% от анкетираните здравни 
специалисти дейностите по този проект са 

довели до положителна промяна на 
практиката в болницата, в която работят.



Оценката на социалните работници

 Осигурена комплексна подкрепа от специалисти
 Разбиране за всички притеснения, възникващи в 

работата
 Формиране на чувство за увереност в собствената 

позиция
 Сигурност, че нуждите на децата ще бъдат 

удовлетворени оптимално
 Осигуряване на актуална информация по всички важни 

въпроси
 Подкрепа за преодоляване стреса и напрежението в 

работата



Дейностите по проекта „Грижа в ранната 
възраст” са довели до положителна 
промяна в качеството на грижата за 
децата за 85,7% от отзовалите се на 
анкетата специалисти.



Научени уроци от теренната работа

 Обръщане на перспективата: оказване на 
подкрепа там, където хората имат нужда от нея –
чрез елемента на мобилността

 Ценен опит в управлението на мобилен екип от 
специалисти

 Нов подход в работата с външни партньори



Изводи от оценката на изследователската и 
застъпническата дейност

Принос към информиран дебат по темата за ранното 
детско развитие 
Принос към процесите на коалиране на сектора от 
заинтересовани граждански организации и изграждане 
на Алианс за ранно детско развитие
Принос към провеждането на така необходимите 
реформи в сферата на ранното детско развитие в 
България чрез иницииране на стратегия за ранното 
детско развитие
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