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Проект „Грижа в ранната 
възраст“
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Цел и основни направления

Цел на проекта: 

Намаляване на уязвимостта на децата в ранна възраст (0-7 
години) към всички форми на насилие и подобряване на 

условията за тяхното оптимално ранно развитие

Основни направления:

 Изследване на влиянието на системите около детето върху 
грижата за децата в ранната възраст и тяхната сигурност 

 Застъпничество за приемането на национална стратегия за 
ранно детско развитие и подобряване на политиките, 
насочени към ранното детство

 Работа на терен 6 здравни заведения и социални услуги в 
София  и Пловдив



ИЗСЛЕДВАНЕТО:
„РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Партньорство между Фондация „За Нашите Деца“, Сдружение „Дете 
и пространство“ и Институт за изследване на населението и човека 
към БАН

Изследвани теми:

- Нормативната рамка за ранно детско развитие

- Взаимодействието и взаимовръзките между здравната, 
социалната и образователната системи и степента до която те 
работят заедно

- Практическото приложение на семейно-ориентирания подход в 
системите

- Грижата за децата с увреждания и специални потребности в ранна 
възраст

- Добри практики от България и други европейски държави
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До какви изводи стигнахме?

 Ниска степен на координация между системите и липса на 
интегриран подход и услуги

 Взаимно недоверие между родителите и професионалистите

 Липса на универсални услуги за подкрепа на семействата 

 Липсващи или неработещи механизми за ранно разпознаване и 
адресиране на трудностите и забавянията в развитието

 Необходимост от значителни подобрения в специализираните 
услуги за децата с увреждания и специални потребности

 Основен извод: Необходимост от дългосрочна, междусекторна 
национална политика за насърчаване на ранното детско развитие

 Над 30 конкретни препоръки за промени в здравната, социалната 
и образователната системи
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ 
НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД

 Подкрепа на процеса по разработване на 
интегрирана национална стратегия за ранното 
детско развитие

 Анализ на данни за ранното детско развитие

 3 национални тематични форуми

 Подкрепа за сформиране на Алианс за ранно 
детско развитие: обединение от 50 граждански 
организации и експерти  
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ТЕРЕННА РАБОТА: ПАРТНЬОРИ

Цел: Увеличаване на ресурсите на обектите на теренна работа за 
повишаване качеството на грижата за малките деца и пилотиране на 
иновативни модели и семейно-ориентирани подходи на работа

Партньори:

- СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“

- УМБАЛ Пловдив

- 1 МБАЛ – София

- Център за временно настаняване „Св. Димитър“

- Център за настаняване от семеен тия „Детство“

- Център по приемна грижа
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ТЕРЕННА РАБОТА: ДЕЙНОСТИ

Дейностите са различни във всеки обект и могат да включват:

1. Директни услуги за подкрепа на деца и семейства от мобилен 
мултидисциплинарен екип от специалисти

2. Увеличаване капацитета на родителите и специалистите чрез 
провеждане на обучения, дискусии, курсове и др.

3. Социализиращи дейности с децата

4. Разпространение на информационни материали за родители и 
специалисти

5. Въвеждане или подобряване на политики за закрила на детето

6. Подобрения във физическата среда
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ТЕРЕННА РАБОТА: РЕЗУЛТАТИ

 Достигнати 1472 лица (824 родители, 497 деца и 151 
специалисти) за 2017-18 г.

 50% от децата – на възраст до 1 г.
 26% от децата – с увреждания или трудности в 

развитието
 Проведени 28 обучения за специалисти и родители
 Проведени 10 дискусионни групи за специалисти
 Изготвени 24 информационни материали
 Проведени 3 събития за обмен на добри практики
 Извършени ремонтни дейности за подобрения на 

средата в 4 обекта
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