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Този продукт е резултат от общата работа, извършена в рамките на проекта 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. Изходът е координиран от Регионалната дирекция за начално и средно 

образование на Тесалия (Гърция), с подкрепата на FISM - Federazione Italiana Scuole 

Materne della Regione Toscana (Италия) Координатор на проекта, Università degli Studi di 

Firenze (Италия), KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Гърция), WUSMED - 

World University Services of the Mediterranean и Blue Room Innovason SL (Испания), 

Asociasa Europanet (Румъния), Сдружение "Знам и мога" (България) като партньори. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Цел на европейския проект F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K: Приобщаващи образователни програми и подкрепа за деца е 

проект по програма KA201 (Стратегическо партньорство в сферата на училищното 

образование), който има за цел да намали социалното изключване на деца на 

възраст 0-6 години, произхождащи от маргинализирани среди, чрез прилагането 

на иновативен модел за ранно детско образование и грижа. 

Участващите организации в европейския проект F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

Проектът обединява следните 8 партньорски организации с дългогодишен опит в 

областта на социалното приобщаване и образованието на деца, които да 

предоставят на домакинствата на деца приобщаваща и всеобхватна услуга: 

✔ FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana организация 

в Италия, която е координатор 

✔ Universita degli Studi di Firenze в Италия  

✔ Perifereiaki Die�hynsi Protovathmias & De�erovathmias Ekpaidefsis Thessalias 

в Гърция 

✔ KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias kai paidiou в Гърция 

✔ WUSMED - World University Services of the Mediterranean в Испания 

✔ Blue Room Innovason SL в Испания 

✔ Asociata Europanet в Румъния 

✔ Сдружение Знам и мога в България 

Целта на "Насоките за управление на модела Hub & Spoke" на F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

"Насоките за управление на модела "Hub & Spoke" са интелектуалният продукт 

на европейската програма F.R.I.E.N.D.E.S.K, който има за цел да предостави насоки 

за управление на публичните структури относно начините за справяне с детската 

бедност и социалното изключване чрез мерки като семейна подкрепа и 

обезщетения, качествени детски грижи и образование в ранна детска възраст. Той 

също така има за цел да даде препоръки относно социалните политики, отнасящи 
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се до центровете за грижи и образование за ранно детско включване 

(административни и финансови системи, правни аспекти), и по този начин да 

предостави ясна рамка за сферите, които трябва да се подобрят. 

Целта на програмата е да се дадат насоки на институциите, за да се подобри 

местният контекст в рамките на социалното включване на децата. 

Очакваното въздействие и преносимост на "Насоките за управление на модела 

Hub & Spoke"  

Насоките за управление на модела "Hub & Spoke" се очаква да осигурят 

ефективност и устойчивост на дейностите, сътрудничеството и инициативите, 

предприети от екипа, работещ в сферата на образованието и грижи в ранна 

детска възраст (ОГРДВ) на проекта Friendesk, като се има предвид, че начинът, по 

който ОГРДВ са организирани, зависи до голяма степен от отговорните органи, 

които могат да бъдат министерства, региони или общини на местно, национално 

и международно равнище.  

В насоките ще бъдат взети предвид силните и слабите страни на местните 

контексти, като се идентифицират общите точки, изхождайки от анализа, изготвен 

в началото на проекта въз основа на сравнителния анализ, направен с цел да се 

обяснят различните системи за ОГРДВ на национално равнище и фокусиран върху 

сравнителния анализ на качествените показатели в местните контексти на 

участващите страни партньори.  

Въздействието може да се гарантира само чрез включване на съответните 

заинтересовани страни и лица, които имат достъп до препоръките, като 

същевременно свободният достъп и свободното предоставяне на препоръките на 

публичните органи ще бъдат лесно достъпни за всички заинтересовани страни и 

ще бъдат поддържани, за да се привлече допълнителен принос. Ще бъдат 

изготвени препоръки за публичните органи в страните партньори, които да се 

използват и след приключване на проекта. 
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ГЛАВА 1 - Описание и обяснение на събирането на данни от международния 
доклад. Използване на резултатите от проучването в първия интелектуален 
продукт 
Сравнителни проучвания на системите за ОГРДВ и насоки за модела Hub & 
Spoke 

РАЗДЕЛ 1: УПРАВЛЕНИЕ  

a. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЦА 

Във всички европейски документи се подчертава, че е важно образованието и 

грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) да се разглеждат като "основа за учене и 

развитие през целия живот" (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019 г., стр. 9).  

Освен това Европейската комисия подчертава, че "инвестициите в здравето и в 

когнитивното, емоционалното и социалното развитие през първите години от 

живота са тези, които гарантират най-висока икономическа възвръщаемост за 

хората и за обществото" (EuCom, 2011).  

В Европейския стълб на социалните права от 2017 г. се заявява, че "децата имат 

право на достъпно образование и грижи в ранна детска възраст с добро 

качество".   

Не на последно място, през май 2019 г. Европейският съвет прие Препоръка за 

висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст, за да 

даде обща рамка по темата за ОГРДВ за всички европейски държави.  

b. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕСП В 5-ТЕ ДЪРЖАВИ - 

ПАРТНЬОРИ    

Анализът на данните за ОГРДВ в европейските държави, участвали в проучването 

FRIENDESK (Италия, Испания, България, Румъния и Гърция), представя настоящата 

ситуация в областта на ОГРДВ в посочените държави.  

Що се отнася до измерението на интегриране на политиката за ОГРДВ по 

отношение на предоставянето на услуги за деца над 3 години, всички държави 

имат еднакво ниво на интегриране, което приема ОГРДВ като "услуги с 

целенасочен образователен компонент за подпомагане на развитието на детето и 

подготовка за началното училище" (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019 г., стр. 12).  

Във всички страни партньори ОГРДВ, базирано в център, се предоставя в два 

отделни вида среди, зависещи от възрастта. В Италия, България и Испания 
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съжителстват отделна среда и единна среда за целия възрастов диапазон. В 

системите за ОГРДВ с отделно обкръжение преходът между двата различни вида 

обкръжение се осъществява на 3-годишна възраст.  

Само в Гърция преходът се извършва по-късно, на 4-годишна възраст.  

В страните, в които моделът е двоен, местните власти отговарят за 

предоставянето на ОГРДВ за деца под 3 години, докато предоставянето на ОГРДВ 

за деца на възраст 3 и повече години е под контрола и отговорността на 

Министерството на образованието. В държавите, в които моделът е единен, 

Министерството на образованието отговаря за всички услуги за ОГРДВ, 

предоставяни в центрове (0-3 г. и 3-6 г.).  

РАЗДЕЛ 2: ДОСТЪП (гарантиране на местата: право на участие, задължително 

присъствие)  

a. ПОЛИТИКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА. 

Измерението на достъпа е основен показател за разбиране на нивото на 

качеството на образователните услуги за деца на възраст 0-6 години. 

Рамката на ЕС за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст 

гарантира, че "достъпът до образование и грижи в ранна детска възраст 

представлява фактор за защита на децата и допринася за тяхното здравословно 

развитие и успех в образованието" (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019 г., стр. 43).  

Предоставянето на услуги по домовете и грижите за деца подкрепят предлагането 

на услуги за ОГРДВ в центрове за деца на възраст 0-6 години, особено в страни, 

където няма гарантирани места и където посещаването на ОГРДВ не е 

задължително.  

В България и Гърция посещаването на ОГРДВ е задължително, а в Испания е 

предвидено законово право на място в ОГРДВ.  

b. МЕРКИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА 

Основните общи за всички страни мерки, насочени към улесняване на 

интеграцията на децата в неравностойно положение в системата за ОГРДВ, са: 

✔ Намаляване на таксите, 

✔ Приоритетен прием, 
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✔ Национална програма за намаляване на бедността и социалното 

изключване и за насърчаване на записването в системата за ранно детско 

образование и грижи, 

✔ Национален план за интеграция на малцинствата и бежанците в 

предучилищна възраст. 

РАЗДЕЛ 3: ПЕРСОНАЛ (първоначално обучение, продължаващо обучение, 

професионално развитие, работно натоварване)  

В Препоръката на Съвета от 2019 г. относно висококачествени системи за ОГРДВ се 

посочва, че "за да изпълняват професионалната си роля в подкрепа на децата и 

техните семейства, служителите в областта на образованието и грижите в ранна 

детска възраст се нуждаят от комплексни умения и компетентности, от 

задълбочени познания и разбиране на детското развитие и от познаване на 

педагогиката на ранното детство" (стр. 3).  

В съответствие с това става ясно, че уменията на персонала са от съществено 

значение за качествената услуга по ОГРДВ.  

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 

✔ Ранно чуждоезиково обучение  

✔ Информираност в областта на цифровите технологии  

✔ Читателска грамотност  

✔ Числено и логическо мислене  

✔ Граждански и демократични компетентности  

✔ Умение за учене 

✔ Здравно образование  

✔ Умения за сътрудничество  

✔ Възприемане на света: Езикови и комуникационни умения; Изразителни 

изкуства и развитие на творчеството  

✔ Физическо развитие и движение  

✔ Емоционално, личностно и социално развитие  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАСОКИ  

Национална учебна програма на Министерството на националното образование. 

ЦЕЛИ 
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✔ Развитие на детската личност 

✔ Развитие на способността за взаимодействие с другите (деца, възрастни, 

околна среда) 

✔ Насърчаване на самостоятелното учене 

✔ Откриване на собствената идентичност, на себе си и на другите,  

✔ Развитие на положителна представа за себе си 

✔ Придобиване на знания, способности, умения и нагласи, необходими за 

постъпване в училище и през целия му живот 

✔ Знания за себе си, другите и света, движения, звуци, цветове, реч и думи 

✔ Език и литература на родната държава 

✔ Математика 

✔ Изкуства, музика (създаване и изразяване) 

✔ Строителство и технологии 

✔ ИКТ 

✔ Емоционално, умствено и двигателно развитие 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕТОДИ 

✔ Свободна и структурирана игра 

✔ Възрастни, които наблюдават играта на децата и насърчават мисленето им 

✔ Баланс между групово и индивидуално обучение  

✔ Дейности, базирани на ИКТ 

✔ Участие на родителите - семейството в обучението на децата 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

✔ Оценка на описанието 

✔ Наблюдение с писмено резюме 

✔ Портфолиа на деца 

✔ Самооценка на децата 

ПРЕХОД КЪМ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

✔ Приемственост между предучилищното и училищното образование и 

началното училище 

✔ Същото или близко местоположение 

✔ Сътрудничество между персонала на ОГРДВ и персонала на началното 

училище 
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✔ Сътрудничество между родители и персонал 

✔ Срещи с родителите относно тяхната роля в преходния етап 

✔ Предаване на информация за развитието на детето в началното училище 

✔ Разработване на общ образователен проект 

✔ Официални посещения на деца от ОГРДВ в началното училище 
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ГЛАВА 2 - Подходи за разбиране на нуждите от грижи за деца 
Как семействата научават, че съществуват програми за ОГРДВ, както и за 
ползите от тях? 

МОДУЛ 1: ИНФОРМИРАНОСТ И ДОВЕРИЕ В УСЛУГИТЕ  

Рамката обединява отделните интервенции в последователна и всеобхватна 

структура, която признава важността на последващите действия/допълването на 

интервенциите между различните партньори, работещи за постигането на обща 

цел, така че всички отговорни части да разберат припокриващите се процеси, 

фактори и етапи, които влияят върху достъпа до ОГРДВ, и да помогнат на 

властимащите да координират усилията си и да увеличат максимално 

въздействието си.  

a.  ПРОФЕСИОНАЛИСТИ (УЧИТЕЛИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ УСЛУГИ 

и др.)  

Професионалистите от системата на здравеопазването и социалните грижи бяха 

определени като потенциално ефективни източници на информация за 

програмите за ОГРДВ.  

b. РОДИТЕЛИ  

Благоприятният ефект от ОГРДВ е, че позволява на майките да се върнат на работа 

и по този начин да повишат доходите на семейството и да насърчат 

икономическото развитие.  

c. ОБЩИНА И МЕСТНИ ОБЩНОСТИ 

Образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) могат да окажат 

значително благоприятно въздействие върху цялостното развитие на децата и 

успеха в образованието на деца в неравностойно положение, което превръща 

ОГРДВ в мощна стратегия за намаляване на неравнопоставеността в развитието 

на децата. 

Кампаниите за повишаване на осведомеността и информацията могат да бъдат 

полезни за насърчаване на доверието в програмите за ОГРДВ, като популяризират 

техните предимства, качества, разходи и процедури за регистрация. 

Публичните политики, които инвестират в ранното детство, са една от най-

добрите инвестиции в човешкия капитал и най-вече в семейства с нисък 
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социално-икономически статус и уязвими хора, имигранти, семейства в 

неравностойно положение, семейства в нужда, деца в риск, бедни семейства.  

МОДУЛ 2: РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

Семействата, живеещи в трудни финансови условия, трудно могат да бъдат 

достигнати по обичайните канали. В този контекст важен източник на информация 

и насърчение са: 

a. ДРУГИ РОДИТЕЛИ  

За да могат семействата да признаят нуждата си от грижи за деца, те трябва първо 

да знаят, че съществуват програми за ОГРДВ, както и да чуят за ползите от тях. 

Затова другите родители от тяхната общност могат да бъдат богат източник на 

полезна информация за програмите за ОГРДВ.  

b.   ОБЩИНА И МЕСТНИ ОБЩНОСТИ   

Препоръчително е те да използват социалните и организационните канали за 

връзка, за да привлекат семейства в неравностойно положение.  

МОДУЛ 3: РАЗНООБРАЗИЕ В КУЛТУРАТА, ЕЗИЦИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ТЕХНОЛОГИИТЕ  

Възможностите за грижи за деца трябва да съответстват и на техните убеждения и 

ценности.  

a. УЧИТЕЛИ  

Общуването на няколко езика също е добра практика за достигане до семействата 

на имигрантите, както и използването на информационните технологии не само 

за достигане до тези семейства, но и за поддържане на връзка с тях след 

записването им в програмите за ОГРДВ. Това може да стане чрез споделяне на 

ежедневна информация за техните деца.  

b. ДРУГИ РОДИТЕЛИ  

Негативното възприемане на грижите за деца и слуховете за лошото качество на 

услугите за грижи за деца могат да подсилят тези убеждения и са значителни 

пречки пред използването на ОГРДВ. Всъщност, според преглед на публичните 

политики за семейството в 31 европейски държави, колкото по-високо е 
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възприеманото качество на ОГРДВ в дадена държава, толкова по-малки са 

неравенствата в достъпа.  

c. ОБЩИНА И МЕСТНИ ОБЩНОСТИ  

Общностните организации могат да достигнат до малките деца и техните 

семейства в тяхната среда чрез домашни посещения от майки от същата култура, 

мобилни библиотеки или чрез интервенции за развитие на езика.  
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ГЛАВА 3 - Приемане и способност за търсене 

МОДУЛ 1: ГЪВКАВОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ  

Важно е да се разработят практики за приветливост чрез адаптиране на услугите 

към нуждите на семействата в неравностойно положение и на имигрантите. 

a. ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

Самите услуги трябва да са приемливи и съвместими с нуждите на семейството и 

да благоприятстват качественото взаимодействие между персонала на ОГРДВ и 

семействата.  

Ролята на социалните мрежи също е важна. Когато семействата чуят за 

откриването на нови места в програмите за ОГРДВ чрез съседи, колеги и 

приятели, те могат да имат по-добра представа за програмите за ОГРДВ, които са 

по-качествени или съответстват на техните ценности.  

b. ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПЕРСОНАЛА НА ОГРДВ 

И СЕМЕЙСТВАТА  

Това може да бъде направено чрез: 

✔ предоставяне на обучение и насоки на персонала 

✔ включване на родителите в процесите на вземане на решения в 

програмата за ОГРДВ 

Гъвкавост и дружелюбност при предоставянето на услугите, например като се 

позволи на родителите да останат в стаята с децата си толкова дълго, колкото 

искат, или като се предложи гъвкаво работно време.  

Тези практики дават възможност на родителите да се запознаят и да се чувстват 

комфортно с рутината, дейностите и функционирането на ОГРДВ, преди да оставят 

децата си редовно.  

МОДУЛ 2: КУЛТУРНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  

Културната чувствителност и езиковата осведоменост са важни за укрепване на 

отношенията между персонала на ОГРДВ и майките имигрантки, за да се развие 

доверие. 
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a. ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПЕРСОНАЛА НА ОГРДВ 

И СЕМЕЙСТВАТА  

Това може да бъде направено:  

✔ чрез предоставяне на обучение и насоки на персонала 

✔ чрез наемане на работници от малцинствени групи, които да се занимават 

с грижите за деца и които да са чувствителни към културните норми на 

съответното население и да дават примери за добри практики, които 

благоприятстват приемливостта на услугите в мултикултурен контекст 

ЕДИНИЦА 3: АВТОНОМНОСТ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА  

a. ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ  

Административната тежест, като например необходимостта да се представи акт за 

раждане, е пречка за записване на деца от семейства в неравностойно 

положение. Поради липсата на документи за самоличност или поради цената и 

сложността на стъпките за получаването им, това може да бъде обезкуражаващо 

за много семейства.  

За да се преодолее тази бариера, се предлага да се приемат по-малко официални 

документи, като например доказателство за местоживеене за доказване на 

правото на ползване на услугите на ОГРДВ или писмо от собственика на 

жилището, официален имейл, изпратен до член на семейството, и/или 

библиотечна карта (Vesely 2013).  

b. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ  

Известно е, че родителите, които са безработни, имат по-малко контакти с 

връстниците си, по-малко са информирани и често са в положение да чакат 

услугите да дойдат при тях, така че те имат особена нужда от подобряване на 

социалната си интеграция.  

Те могат също така да научат за услугите в общността, които могат да помогнат в 

процеса на регистрация на децата за услуги в сферата на ОГРДВ. Следователно 

дейностите за повишаване на социалната интеграция могат да имат положителен 

ефект върху различни характеристики и етапи от континуума на достъпа, като 

например познаване на програмите и услугите за ОГРДВ, повишаване на 

доверието към ОГРДВ и укрепване на социалните мрежи.  
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ГЛАВА 4 - Наличност, настаняване и възможност за достигане до повече хора 

РАЗДЕЛ 1: ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ МЕСТА ЗА СПРАВЯНЕ С ГЕОГРАФСКИТЕ 

НЕРАВЕНСТВА 

Съществува неравнопоставеност по отношение на броя на наличните места за 

ОГРДВ в различните квартали.  

Следователно проблемът с наличността е и проблем на географското 

разпределение на пространствата.  

За това увеличаването на предлагането на качествени места за ОГРДВ в 

кварталите, където има по-малко услуги, трябва да бъде приоритет. 

РАЗДЕЛ 2: СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ 

Трябва да се вземат под внимание следните социални критерии: 

✔ ниски доходи 

✔ етническа принадлежност 

✔ семейно положение  

РАЗДЕЛ 3: СПРАВЕДЛИВ СПИСЪК НА ЧАКАЩИТЕ  

В условия, в които търсенето надвишава предлагането, начинът, по който се 

управляват списъците на чакащите, също може да окаже влияние върху достъпа.  

Управлението по принципа "първи по време- първи по място" може да доведе до 

непряка дискриминация на семействата в неравностойно положение, които са 

склонни да се абонират за услуги по-късно от по-привилегированите семейства. 

Освен това родителите, които имат по-непостоянни условия на работа, изпитват 

по-големи трудности да планират момента, в който ще имат нужда от грижи за 

детето.  

За това трябва да се отдава по-малко значение на критерии като трудов статус на 

родителите и дата на първоначална регистрация и повече значение на социални 

критерии като ниски доходи, етническа принадлежност и семейно положение.  
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РАЗДЕЛ 4: РАВЕН ДОСТЪП, ВКЛЮЧЕН В ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО (въз основа на 

МЕСТНИ КРИТЕРИИ) 

В допълнение към начина на разпределение на местата се предполага, че 

начинът, по който се оценява качеството на услугите, може да повлияе на 

наличието на места за ОГРДВ за семейства в неравностойно положение. По-

специално се предлага в оценката на качеството на услугите да се включи 

критерий, който отразява дали услугите са достъпни за клиенти с разнообразен 

социален статус. 
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ГЛАВА 5 - Достъпност и възможност за плащане 

Разходите за услуги се влияят пряко от публичните и данъчните политики, 

насочени към семействата, и естествено също така оказват влияние върху 

степента, в която семействата в неравностойно положение ще използват ОГРДВ.  

РАЗДЕЛ 1: ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  

a.  ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ  

Наличните данни сочат, че публичното финансиране и управление на програмите 

за ОГРДВ допринася за по-доброто уеднаквяване на качеството и обхвата на 

услугите, както и за намаляване на неравнопоставеността по отношение на 

достъпа (Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, 2003 г.).  

Важен е не само размерът на средствата, които правителствата инвестират в 

ОГРДВ за осигуряване на качество на услугите и равен достъп, но още по-важно е 

как се инвестират тези средства. 

Правителствата, които предпочитат да финансират предлагането на услуги 

(публични мрежи за ОГРДВ), са постигнали по-добри резултати от тези, които 

предпочитат да оставят избора на семействата (страна на търсенето), като им 

предоставят парична сума за покриване на част от разходите за услугите (Bigras et 

al. 2011; Friendly 2013).  

b.  ФИСКАЛНИ ПОЛИТИКИ  

Разходите за услуги се влияят пряко от публичните и данъчните политики, 

насочени към семействата, и естествено също така оказват влияние върху 

степента, в която семействата в неравностойно положение ще използват ОГРДВ. 

c. ДАНЪЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА НОВИТЕ ИМИГРАНТИ  

В детските градини за ранно детско възпитание и обучение могат да се предлагат 

безплатни часове за деца от семейства на новопостъпили имигранти. Установено 

е, че тази практика не само помага за постепенното запознаване с услугите по 

начин, който не ги ограничава, но и ускорява обучението на децата и техните 

родители. 
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Безплатните обяди и закуски увеличават привързаността на семействата към 

ОГРДВ (Piche�e 2013).  

РАЗДЕЛ 2: ПОЛИТИКИ ЗА СЕМЕЙСТВАТА, ПОЛУЧАВАЩИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ  

Сумата, която родителите трябва да платят, за да се възползват от услугите, е 

основен фактор за достъпа до ОГРДВ.  

Дори и намалената вноска може да се окаже твърде висока за някои семейни 

бюджети.  

Също така беше установено, че всяко намаление на разходите трябва да бъде 

относително значително, за да се възползват семействата от него.  

Безплатните публични услуги за ОГРДВ за получателите на социални помощи 

могат да бъдат фактор за вземане на решение от семействата.  
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ГЛАВА 6 - Целесъобразност и възможност за участие 

РАЗДЕЛ 1: КАК ДА АНГАЖИРАМЕ СЕМЕЙСТВАТА  

a.  ПРОГРАМИ И ПРАКТИКИ НА УЧИЛИЩНО НИВО  

Когато родителите са доволни от услугите и те отговарят на техните нужди, 

посещаването на ОГРДВ става по-редовно и продължително. Такава редовност и 

непрекъснатост на посещаването на качествени ОГРДВ е това, което трябва да се 

търси за постигане на по-добри резултати Един преглед показа, че отношението 

на майките към ОГРДВ и възприятията им за въздействието на ОГРДВ се променят 

с течение на времето.                                                                      

Установено е, че в началото майките са по-неохотни да оставят децата си на 

грижите на ОГРДВ, но след като осъзнават положителните ползи от посещаването, 

с течение на времето се чувстват по-спокойни. 

b. ПАРТНЬОРСТВА МЕЖДУ ОГРДВ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЩНОСТТА  

Посещаването на ОГРДВ може да служи и като фокусна точка, която 

благоприятства интеграцията на майките в общността. В този контекст могат да се 

предлагат следните услуги: 

✔ Услуги за интегриране и заетост 

✔ Езикови курсове, свързани с ОГРДВ  

Важно е да се работи за създаване на възможности за интеграция в общността. За 

да се постигне това, се предлага да се създадат партньорства между ОГРДВ и 

обществени организации, работещи за повишаване на грамотността, които да 

предлагат услуги на родителите в ОГРДВ (Vesely, 2013). 

c.  МЕЖДУСЕКТОРНИ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ СЛЕД УЧИЛИЩЕ   

Освен това междусекторните действия (ОГРДВ, програми за извънкласно 

обучение, родители и общности) благоприятстват интеграцията на семействата на 

имигрантите. 

РАЗДЕЛ 2: КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ ДЕЦАТА  

a. ПРОГРАМИ И ПРАКТИКИ НА УЧИЛИЩНО НИВО  
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Училищата трябва да организират проекти и/или да правят цялостни 

интерактивни експозиции в различни области, като "Експериментална 

математика", "Местна история", "Технологии", ИКТ по различни поводи, като 

"забавни научни фестивали". По подобен начин учениците трябва да представят 

математиката, историята, новите технологии в нова, необичайна перспектива, да 

обяснят за ролята на експериментите в математическите открития или за 

значението на местните исторически обекти и да позволят да се почувстват като 

истински културни и исторически изследователи и експериментиращи 

математици.  

Училищата могат също така да организират поредица от проекти - в контекста на 

неформалното образование - основани на пъзели, викторини, магически трикове, 

които показват на учениците, че математиката, историята, ИКТ са забавни, 

интересни, вълнуващи и изключително полезни. Освен това тези проекти 

осигуряват различни приложения и връзки с други области и повишават 

увереността на учениците в собствените им способности. 

b.  ПАРТНЬОРСТВА МЕЖДУ ОГРДВ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ОБЩНОСТТА  

Сътрудничество между центровете за ОГРДВ и заведенията за възрастни хора са 

начин за насърчаване на социалното включване. Разказите на възрастните хора 

пред децата от центровете за ОГРДВ биха могли да подпомогнат 

взаимодействието с местната общност. 

c.  МЕЖДУСЕКТОРНИ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ СЛЕД УЧИЛИЩЕ  

Посещението на музеи, галерии и участието в художествени ателиета в 

изложбени центрове насърчават спонтанната креативност на децата и подпомагат 

приобщаващата процедура. 

Творческият характер на художествените дейности, осъществявани в музеите, 

галериите и художествените ателиета, помага на участниците да оформят своята 

идентичност, подпомагайки процеса на интеграция, докато невербалният им 

характер предлага по-широки възможности за изразяване от устното слово и 

следователно позволява на участниците да се изразяват по по-пряк и 

емоционален начин и да развият "нов" символичен и метафоричен език. 

По време на участието на децата в тези художествени дейности обучителите 

използват своите терапевтични, артистични и преподавателски компетенции, като 
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подпомагат децата да развият самосъзнание, да се справят със стресови и 

травматични преживявания и да открият себе си и света.  

Особено при маргинализираните ученици връзката с другите чрез изкуство е 

начинът да се внесе ред от хаоса на хаотичните чувства, усещания и импулси 

вътре в тях. 

По време на целия творчески процес, осъществяван в пространствата за изкуство, 

вътрешните и външните реалности се смесват в едно ново същество, така че 

учениците, страдащи от травматични преживявания, младите хора, изправени 

пред различни предизвикателства или борещи се с проблеми, свързани с 

изключване или социална тревожност, да могат да развият своите когнитивни и 

емоционални умения и да бъдат подкрепени психически и емоционално, като се 

"освободят от чувството за изолация", споделяйки впечатления и емоции с 

другите. (Ioannides E., 2017).  

РАЗДЕЛ 3: СПОРТ  

Социалното приобщаване на маргинализираните деца е широко признато като 

приоритет, който трябва да бъде постигнат на международно ниво от центровете 

за ОГРДВ. Поради факта, че влиянието на спорта върху тази социална мисия до 

голяма степен се обсъжда, предизвикателството на спорта трябва да бъде 

използвано, когато става въпрос за насърчаване на социалното приобщаване.  

В този контекст въздействието на спортна инициатива с участието на много 

заинтересовани страни, развиваща социалното приобщаване на социално 

уязвими деца, и свързаните с това предизвикателства на проучванията чрез 

задълбочени интервюта с различни заинтересовани страни от програмата може 

да бъде много полезно. Предлага се да се засилят програмите, основани на 

спорта, за да се гарантира социалното приобщаване и да се постигне максимално 

обществено въздействие на такива интервенции (D'Angelo, 2021). 

РАЗДЕЛ 4: ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИГРИ  

Ученето чрез игри все повече се разглежда като съществено в много контексти, 

като например в училищата (напр., OECD, 2017), в условията на неформално учене 

(напр., Huang et al., 2018), в онлайн обучението (напр., Rosen, Wolf, & Stoeffler, 
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2020), във военните среди (напр, Swiecki, Ruis, Farrell, & Shaffer, 2020), бизнес 

услуги (Aarikka-Stenroos & Jaak- kola, 2012) и маркетингови иновации (Heiras & 

Siahsri, 2019), както и като начин да се подпомогне развитието на основни умения 

на децата от 21-ви век, улесняващи екипното взаимодействие между деца с 

различен културен произход (Sun et al., 2022). 

 / 26 30



ИЗТОЧНИЦИ 

1. Bigras, N., Gingras, L., & Guay, D. (2011). UWlisaWon et préférences des familles 

quant à la garde régulière de leurs jeunes enfants selon l'indice de défavorisaWon. 

Montréal: Insstut de la Stasssque du Québec. Извлечено през октомври 2017 г. 

от h�p://www.stat.gouv.qc.ca/stasssques/educason/milieu-garde/index.html   

2. D'Angelo, C.; Corvino, C.; Gozzoli, C. The Challenges of Promosng Social Inclusion 

through Sport: Опитът на една спортна инициатива в Италия. SocieWes 2021, 11, 

44. h�ps://doi.org/10.3390/soc11020044  

3. Friendly, M. (2013). Въпросът за 17,5 милиарда долара: дали универсалното 

обезщетение за грижи за деца е дало на семействата "избор на грижи за 

деца"? Извлечено през октомври 2017 г. от Childcare Resource and Research 

Unit: h�ps://www.childcarecanada.org/   

4. Halperin, V. (2007). Дневни грижи в Квебек: Достъп за всички? Непубликувана 

магистърска теза, Университет Конкордия, Монреал.  

5. Heckman, J.J. (2006 г.). Формиране на умения и икономика на инвестирането в 

деца в неравностойно положение. Science, 312 (5782), 1900-1902. h�ps://

doi.org/10.1126/science.1128898   

6. Isik-Ercan, Z. (2012). В търсене на нова перспектива в образованието на децата 

на бежанците: Застъпничество за "семейството". EducaWonal Sciences (Науки за 

образованието): Theory & PracWce, 12(4), 3025-3038. h�ps://doi.org/

10.1111/1475-3588.00286 .  

7. Johnson, A. D., Padilla, C. M., & Votruba-Drzal, E. (2017). Predictors of public early 

care and educason use among children of low-income immigrants (Предиктори на 

ползването на обществени услуги за ранно образование и грижи сред деца на 

имигранти с ниски доходи). Children & Youth Services Review, 73 (February), 

24-36. h�ps://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.11.024  

8. Le Blanc, M.-F., Raynault, M.-F., & Lessard, R. (2011). Доклад на директора по 

обществено здраве. Social inequalises in health in Montréal (Социални 

неравенства в здравеопазването в Монреал). Напредък към днешна дата. 

Montréal: Direcson de santé publique de Montréal. Взето през октомври 2017 г. 

 / 27 30

https://doi.org/10.3390/soc11020044
https://www.childcarecanada.org/
https://doi.org/10.1126/science.1128898
https://doi.org/10.1126/science.1128898
https://doi.org/10.1111/1475-3588.00286
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.11.024


от h�ps://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publicasons/publicason-

descripson/publicason/2011-report-of-the-director-of-public-health-social-

inequalises-in-healt h-in-montreal-progress-to-1/   

9. Lowe, E. D., & Weisner, T. S. (2004). 'You have to push it-Who's gonna raise your 

kids?' Situasng child care and child care subsidy use in the daily rousnes of lower 

income families (Трябва да го бутнеш - кой ще отгледа децата ти?). Children and 

Youth Services Review, 26(2), 143-171. h�ps://doi.org/10.1016/j.child 

youth.2004.01.011   

10. Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) (2003 г.). 

PoliWque sur les services éducaWfs et de garde à l'enfance; Canada; Note de 

présentaWon. Извлечено през октомври 2017 г. от h�p://www.oecd.org/fr/

canada/33850796.pdf . 

11. Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), (2015 г.). 

Заедно: Защо по-малкото неравенство е от полза за всички. Paris: 

Издателство на ОИСР.  

12. Piche�e, M. P. (2013). Développement langagier des tout-peWts: étude de cas de 

l'arWculaWon problème-SoluWon chez les acteurs de la peWte enfance d'un territoire 

pluriethnique de Montréal. Непубликувана магистърска теза, Université de 

Montréal, Montréal.  

13. Raynault, M.-F., & Côté, D. (2013). Le Bon sens à la scandinave; PoliWques et 

inégalités sociales de santé. Montréal: Presses de l'Université de Montréal.  

14. Raynault, M.-F., & Côté, D. (2014). Services de garde et clientèles vulnérables-

Synthèse des connaissances sur l'accessibilité et l'uWlisaWon des services de garde: 

leçons pour le Québec. Montreal: Изследователски доклад за Министерството на 

семейството на Квебек: Lea-Roback Research Centre on Social Inequalises in 

Health (Изследователски център на Lea-Roback за социални неравенства в 

здравеопазването).  

15. Sibley, E., Dearing, E., Toppelberg, C. O., Mykletun, A., & Zachrisson, H. D. (2015). 

Дали увеличената наличност и намалените разходи за грижи и образование в 

ранна детска възраст намаляват разликите в социалното неравенство при 

използването им? Evidence from Norway (Данни от Норвегия). InternaWonal 

 / 28 30

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publications/publication-description/publication/2011-report-of-the-director-of-public-health-social-inequalities-in-healt%2520h-in-montreal-progress-to-1/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publications/publication-description/publication/2011-report-of-the-director-of-public-health-social-inequalities-in-healt%2520h-in-montreal-progress-to-1/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publications/publication-description/publication/2011-report-of-the-director-of-public-health-social-inequalities-in-healt%2520h-in-montreal-progress-to-1/
https://doi.org/10.1016/j.child%2520youth.2004.01.011
https://doi.org/10.1016/j.child%2520youth.2004.01.011


Journal of Child Care and EducaWon Policy, 9, 1-20. h�ps://doi.org/10.1007/

s40723-014-0004-5 .  

16. Sun, C., Shute, V. J., Stewart, A. E., Beck-White, Q., Reinhardt, C. R., Zhou, G., & 

D'Mello, S. K. (2022). Връзката между поведението при съвместно решаване на 

проблеми и резултатите от решенията в среда за обучение, базирана на игри. 

Computers in Human Behavior, 128, 107120. 

17. Vandenbroeck, M., & Lazzari, A. (2014). Достъпност на образованието и грижите 

в ранна детска възраст: (1): Състояние на нещата. European Early Childhood 

EducaWon Research Journal, 22(3), 327-335. h�ps://www. tandfonline. com/doi/

abs/10.1080/1350293X.2014.912895  

18. Vesely, C. K. (2013). Изборът на грижи и образование в ранна детска възраст 

(ECCE) от африкански и латиноамерикански майки имигрантки с ниски доходи: 

Отчитане на сложността на културните и структурните влияния. Early Childhood 

Research Quarterly, 28(3), 470-486. h�ps://doi.org/10.1016/j.ecresq.2013.02.001   

 / 29 30

https://doi.org/10.1007/s40723-014-0004-5
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350293X.2014.912895
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350293X.2014.912895
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2013.02.001


FISM 
Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 
Viale Europa, 206, 50126 Firenze – Italy 
www.fismservizi.net 
Телефон: +39 055-6821526 
Електронна поща: info@fismservizi.net 

Уебсайт: 
www.friendesk.eu 
 

Тази работа е лицензирана под a  
Creative Commons Признание 3.0 Unported License.

 / 30 30

http://fismservizi.net/
https://www.friendesk.eu/

