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ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА РАБОТНАТА СИЛА В РДР

Здравните специалисти са в уникална позиция да повлияят на живота на 
всяко дете

• Те се срещат първо със семейството и са и най-доверените професионалисти 
подкрепящи деца в ранна възраст

• Квалифицираният здравен специалист в РДР включва родителите като партньори в 
дейности за пълноценна грижа и развитие в ранна възраст

Образователните специалисти са от решаващо значение за осигуряване 
на приобщаваща и подкрепяща среда за учене на всяко дете

• Те организират средата около детето по начин, който позволява на детето да е водещо 
в процеса на учене

• Квалифицираните образователни специалисти подкрепят родителите и ги насочват да 
подпомагат обучението на детето си чрез игра

Персоналът на социалните услуги предлага подкрепа и ресурси за 
уязвими семейства

• Социалните работници използват своите умения и знания, за да помогнат на своите 
клиенти да преодолеят сериозни социални проблеми

• Квалифицираната лична социална услуга поставя семейните нужди и приоритети на 
първо място



Рамката за компетентност за квалифицирана работна сила за РДР 

следва да включва:

 Разбиране на правата на децата

 Разбиране на развитието на детето и факторите на средата, които му влияят

 Разпознаване на ранните маркери на затруднения в развитието

 Уважение, ангажираност, общуване и взаимодействие с родителите по начин, 

който изгражда техните умения

 Работа съвместно с други специалисти от различни сектори като екип около 

детето и семейството

НОВА РАМКА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА КВАЛИФИЦИРАНА 

РАБОТНА СИЛА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ



Как можем да постигнем това?

 Преразглеждане на програмите за предварителна подготовка на 
работната сила в ранните години, за да се гарантира, че те са 
съобразени с най-новите доказателства и перспективи за РДР, както и 
с ревизираните рамки за компетентност.

 Разработване на нов тип длъжности - например професионалисти 
предоставящи ранна детска интервенция

 Разработване на утвърдени ефективни системи за непрекъснато 
професионално развитие за всички специалисти по РДР, което включва 
и система за поддържаща супервизия.

 Разработване на план с дългосрочна национална стратегия за 
развитие на работната сила на РДР.

КАК МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 

В ОБЛАСТТА НА РАБОТНА СИЛА ЗА РДР



Благодарим 
Ви!


