
 

 

www.activecitizensfund.bg 

1 

Конференция  
„България расте с децата си:  

Изграждане и развитие на професионални компетентности на работещите с деца  
в ранна възраст в България“ 

  
София, 25-26 февруари 2021 

Дневен ред 
 

25 ФЕВРУАРИ 2021 г. 
9:45 УЧАСТНИЦИТЕ ВЛИЗАТ В ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

ОТКРИВАНЕ И ПРИВЕТСТВИЯ 

10:00-10:05 Д-р Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор, 

Фондация „За Нашите Деца“ 

Приветствие от домакина 

10:05-10:10 Елиза Ферейра, Европейска комисия, Комисар по 

въпросите на кохезията и реформите 

Приветствие 

10:10-10:15 Красимир Вълчев, Министър на образованието и 

науката 

Приветствие 

10:15-10:20 Деница Сачева, Министър на труда и социалната 

политика  
Приветствие 

10:20-10:25 Светлана Йорданова, Заместник министър на 

здравеопазването  

Приветствие 

10:25-10:30 Д-р Елеонора Лилова, Председател на Държавната 

агенция за закрила на детето  

Приветствие 

10:30-10:40 ПАУЗА 

 
ОСНОВЕН ДОКЛАД 

 

10:45-11:15 Д-р Наталия Михайлова, ръководител на 

изследователския екип по изследването на Фондация 

„За Нашите Деца“ на работната сила 

Състоянието на работната сила в сферата на ранното 

детско развитие в България. Резултати, заключения и 

препоръки. 

11:15-11:40 Дискусия 
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ПАНЕЛ 1: РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ В СФЕРАТА НА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

 
Модератор: Галина Маркова, Ръководител на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет  

11:45-12:00 Доц. Д-р Велина Тодорова, Заместник-председател 

на Комитета на ООН по правата на детето 

 

Задълженията на държавата, произтичащи от Конвенцията 

за правата на детето и ролята на професионалистите в 

сферата на ранното детско развитие за реализирането на 

тези права. 

12:00-12:15 Д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ за 

България 

 

Компетентностната система на УНИЦЕФ за развитието на 

професионалистите, работещи с деца в ранна детска 

възраст и прилагането на подходи, основани на правата на 

детето. Поуки от работата в България и препоръки за 

развитие на ефективна работна сила. 

12:15-12:30 Проф. Йохана Ейнарсдотир, Университет на 

Исландия 

 

Правото на мнение на децата за образованието и грижите 

в ранна детска възраст и въздействието на мнението на 

децата върху професионалното развитие на хората 

работещи с деца в ранна възраст.  

12:30-13:00 Дискусия 

13:00-13:40 ОБЕДНА ПОЧИВКА 

ПАНЕЛ 2: ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 
 

Модератор: Ваня Кънева, Фондация „За Нашите Деца“ 

13:45-14:00 Д-р Ян Петерс, старши изследовател, 

Изследователски и ресурсен център за иновации в 

ранна детска възраст, Гентски университет, Белгия 

Системните измерения на компетентностите на работната 

сила в сферата на ранното детско развитие през призмата 

на актуалните Европейски политики  и практики.  

14:00-14:15 Проф. Пол Лизман, Утрехтски университет, 
Нидерландия 

 

Професионализацията на работната сила за подобряване 

на качеството и приобщаващия характер на образованието 

и грижите в ранна детска възраст. Данни от научни 

изследвания. 

14:15-14:45 Време за въпроси и отговори 

14:50-15:05 Доц. Д-р Росица Симеонова, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“  

Формиране на компетентности в академичното 

образование на социалните работници. Баланс на теория 

и практика. 
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15:05-15:20 Д-р Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор на 

Фондация „За Нашите Деца“  

 

Формиране на умения при професионалистите за работа с 

родители на деца в ранна детска възраст – заключения от 
изследователска дейност. 

15:20-15:50 Дискусия 

15:50 Край на първи ден на конференцията 
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26 февруари 2021 г. 
ПАНЕЛ 3:  ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ, НАЕМАНЕ НА РАБОТА И ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ РАБОТЕЩИ С ДЕЦА 

В РАННА ВЪЗРАСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

Модератор: Пламен Сивов, Фондация „За Нашите Деца“ 

9:45 УЧАСТНИЦИТЕ ВЛИЗАТ В КОНФЕРЕНЦИЯТА 

10:00-10:20 Джералдин Либро, 

Eвропейска комисия, 

Генерална дирекция 

„Образование“, 

координатор на Работната 

група по образование и 

грижи в ранна детска 

възраст /до м. юни 2020 г./  
 

Томас Прицков, 

Европейска комисия, 

Генерална дирекция 

„Подкрепа за структурни 

реформи“ 

Развитие на политиките в рамките на Европейския съюз за създаване на 

привлекателна, устойчива и компетентна професия. Основни характеристики на 

успешните политики ОГРДВ. Плановете за подкрепа на държавите членки от страна 

на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

Структурна подкрепа от ЕК за Рамка за качеството на образованието и грижите в 

ранна детска възраст в България 

10:20-10:50 Дискусия 

10:50-11:00 ПАУЗА 

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ 
(участниците се разделят в отделни сесии) 

11:00-11:45 Паралелна сесия 1 
 
Тема: Развитие на компетентности за интегрирана 

практика на работната сила в образованието, 

социалните услуги и здравеопазването: Кои секторни 

политики и подходи имат потенциал да допринесат за 

по-голямо интегриране на работната сила? 

Паралелна сесия 2: 
 

Тема: Устойчиво развитие на работната сила: Какви 

съвместни усилия на заинтересованите страни са 

необходими в образованието, продължаващото 

професионално развитие и условията на работа? 

 



 

 

www.activecitizensfund.bg 

5 

 

Модератор: Георги Богданов, Изпълнителен директор 

на Национална мрежа за децата 

 

Модератор: Д-р Елена Кабакчиева, Фондация „Здраве и 

социално развитие“ 

 

11:45-11:55 Модераторите на двете дискусии правят кратки обобщения за цялата аудитория 

 

ПАНЕЛ 4: ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ РАБОТЕЩИ С ДЕЦА В РАННА 
ВЪЗРАСТ 

 
Модератор: Мариана Тасева, Фондация „За Нашите Деца“ 

12:00-12:15 Д-р Ариана Лазари, Болонски университет, Италия 

 

Професионалните общности за взаимно учене като 

инструмент за развитие на работната сила. 

12:15-12:30 Юлия Ушовска, Фондация „За Нашите Деца“  

 

Развитие на компетентностите на професионалистите в 

социалните услуги – опитът на фондация „За Нашите 

Деца“. 

12:30-12:45 Снежана Радева, отговорник по програмите за ранно 

детско развитие на УНИЦЕФ България  

Формиране на умения на професионалисти в интегрирани 

услуги в България – предизвикателства и добри практики.  

12:45-13:00 Д-р Даниела Величкова, Югозападен университет 
„Неофит Рилски“, Благоевград 

Нови подходи в образованието на медицинските сестри 

през практиката на ЮЗУ. 

13:00-13:30 Дискусия 

13:30-13:45 Ваня Кънева, Фондация „За Нашите Деца“  Заключение. Поглед към бъдещето: промените, които 

искаме да реализираме.  

13:45 КРАЙ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 

Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 

по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на услугите и мерките за 

насърчаване на ранното детско развитие в страната. 

 

Този документ 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 

Нашите Деца“ 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.  


