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България расте с децата си: Изграждане и 

развитие на професионални компетентности 

на работещите с деца в ранна възраст



Значимостта на изследването „България 
расте с децата си: формиране и развитие на 
професионални компетентности на 
работещите с деца в ранна възраст
• Значение на междуинституционалното сътрудничество и партньорство 

(в здравеопазването, социалния сектор и образованието;

• Съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие, Европейската 
рамка за качество, изследвания по поръчка на ЕК, Заключенията на 
Трансатлантическия форум за приобщаващо развитие в ранното 
детство;

• Акцент върху необходимостта от общи 

компетентности за трите сектора.



• Сътрудничество и взаимодействие между различни 
услуги, работещи в мрежа; или интегриране на услугите 
с общо управление; или интегриране „под един покрив“

• Услуги на базата на географско положение; или услуги на 
базата на население; или универсални услуги;

• Интегриране или синхронизиране и преход;

• Управление на отделен случай (обгръщане) или 
интегриране на управлението;

• Отдолу-нагоре или отгоре-надолу.

Интегрирането на услугите в здравеопазването, 
социалните дейности и образованието е обща 
тенденция в ЕС, с различни подходи



• Опростяване на сложни управленски структури;

• Икономическа ефективност;

• Спестяване на разходи;

• Избягване на дублиране на функции

• Взаимодействия между обществени и частни 
организации;

• Подобряване на качеството на програмите;

• Споделяне на знания и опит;

• По-добро адаптиране към нуждите на съответната 
общност;

• По-плавен преход за потребителите на услугите.

Интегрирането е обща тенденция в ЕС (и отвъд него), 
за разрешаването на общ проблем, с различни 
подходи и по различни причини



Концепцията за „прогресивния универсализъм“ 
като изход от дилемата таргетирани или 
универсални политики,

Но

Чрез подходящи политики в зависимост от 
съществуващите условия (напр. Familjecenter / 
REAAP / Huizen vh Kind / Sure Start)

Интегрирането е обща тенденция в ЕС (и отвъд него)
за разрешаване на общ проблем, с различни подходи 
и по различни причини, в зависимост от различията в 
контекста



• Лидерство или „идентичност“

• Сближаване на културите (напр. в образованието, 
здравеопазването, социалната работа)

• Синхронизиране на професионалния статус (включително 
заплащане, квалификации, …)

• Ефикасност или неприкосновеност (подкрепа или 
контрол)

• Участие на потребителите и общностите в дизайна

Интегрирането е обща тенденция в ЕС (и отвъд него)
за разрешаване на общ проблем, с различни подходи, 
по различни причини, в зависимост от различията в 
контекста и се изправя пред различни въпроси за 
разрешаване



Индивидуални и групови компетентности 
за интегрирана работа

Желание да:

• сътрудничи с другите

• анализира собствената практика

Откритост към:

• взаимно учене; 

• даване на възможности на другите, 

приемане на другите

• подход за участие и включване в работата

Компетентности за:

• включване на семейство и общност;

• изграждане на взаимно уважение;

• създаване на взаимоотношения.



повече общи обучителни курсове;

по-често взаимодействие; 

по-често провеждане на обща практика

Общо обучение за трите сектора:

Първоначално обучение:

Продължаващо професионално развитие:

Развитие на компетентности по основните 

въпроси на взаимодействието между трите 

сектора,

• работа в мрежа, 

• сътрудничество

• работа в интегрирани услуги



Сътрудничество между секторите здравеопазване, социални 
дейности и образование чрез общностите за професионално 
учене= споделена роля

1. Рефлексивен и задълбочен диалог с 
колеги

2. Де-приватизация на практиките

3. Споделена отговорност

4. Споделена визия и ценности,

основани на правата на детето и 
уважение към различията

5.   Лидерство



Учители, здравни и социални работници често участват в 
„рефлексивен и задълбочен диалог“ помежду си по 
образователни, здравни и социални въпроси, във връзка със 
своята ежедневна практика

“Трябва да имаме смелостта да поставим под въпрос 
нашите собствени възгледи и професионална 
практика и да имаме предвид, че равните възможности
са важни за всяко дете и семейство.” (Франция)

“Промених своята практика благодарение на съвместната 
си работа с ромски помощник-учител. Най-голямата 
промяна беше, че аз започнах да слушам и да чувам, 
преди да вземам решения и да правя преценки.” (Сърбия)

1. Рефлексия на практиката и задълбочен диалог



Учители, здравни и социални работници постигат „де-
приватизиране“ на собствената практика чрез взаимно 
наблюдение на своите практики, даване на обратна 
връзка, съвместно планиране, изграждане на връзки 
между отделните сектори.

2. Де-приватизация на практиките

“Когато започнах да работя 

в център за семейства, 

получих възможността да 

посещавам здравни и 

социални услуги за 

семейства с малки деца. 

Научих много от тези 

посещения.” (работещ с деца в 

ранна възраст, Гент) 



3. Споделена отговорност

Loris Malaguzzi: Колегиалност
Célestin Freinet: Сътрудничество



3. Споделена отговорност:

Инвестиране в „споделена 
отговорност“; 
подобряването на 
резултатите вече не се 
свързва с един отделен 
сектор, а със споделената 
отговорност на всички 
сектори.
“Ние постоянно учим един 
от друг и предаваме 
наученото един към друг.
Учим като „крадем“ от 
другите.” (работещ с деца в 

ранна възраст, Брюксел) 



Създаването на пространство за консултиране, обучение и 
продължаващо развитие дава възможност на организацията 
да бъде динамична и да продължи да се развива в посока на 
интегриран център.

5. Мощната сила на лидерството за 
трансформиране на културата в посока 
интегриран център

“Ролята ми е да създам 
среда от приветливи 
професионалисти, които 
знаят какво правят, защо 
го правят и които вярват 
в това, което правят.” 

(Директор, Гент, Белгия)



• Доклад на мрежата NESET за Европейската 
комисия:
• Ролята и мястото на ОГРДВ за интегрирането на 

услугите в полза на уязвими групи като ромите
(2019)

• Общности за професионално учене (2017)

• Трансатлантически форум за приобщаващо 
развитие в ранното детство: Интегрирани 
системи за деца и семейства – приемственост 
и синхронизиране на услугите. (Synthesis 
Report ,2015) 


