Описание на добра практика в областта на ранното детско развитие

Практика на СНЦ „Еквилибриум“ - „Уверени родители за успешни деца“
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Контекст и адекватност спрямо потребностите на целевите групи
Ранното детско развитие се случва в 100 % от случаите между 0 – 7 годишна възраст,
независимо дали родителите и педагозите се занимават целенасочено с него. Важното е и е
научно и експериментално доказано, че тези години са ключови за психиката,
емоционалността и интелигентността за остатъка от живота на всеки човек. Затова
осъзнатото занимание с детето в тази възраст разгръща по най-добрия начин потенциала,
заложен от природата у всеки човек. Ранното детско развитие включва здраве и хранене,
стимулация на сетивата, ранно общуване, контрол над емоциите и ранно учене.
Дейностите по предложената практика са свързани с работа в ромска общност в три от ромските
квартали в Русе – кв. „Селеметя“, кв. „Тракция“ и кв. „Трите гълъба“ . Всеизвестен е фактът, че
често липсата на мотивация и отговорно отношение на родители от ромски произход и други
социално слаби и уязвими семейства, към обучението на децата им е предпоставка за
недостатъчното ниво на образователни знания, умения и навици, изградени у самите деца.
Липсата на знания и умения у родителите от ромски произход или живеещи в сходна на тяхната
ситуация да отговорят на нуждите на децата в най-ранна детска възраст, най-често се дължи на
нивото на бедност на семействата, традиционни (културно етнически) модели на отглеждане на
децата. Това води до социално занемаряване, гетовизация (самоизолация), изоставане на децата в
комуникативно, когнитивно, емоционално и психо-моторното им развитие. Това прави децата
абсолютно неподготвени за образователната система, вкл. незнанието на български език, до
автоматично изоставане и отпадане от системата на образование още в начален етап и съответно
до социална маргинализация и повторяемост на моделите.
Практиките на „Еквилибриум“ за работа с ромските общности, ситуирани в няколко квартала на
Русе е дългогодишна и се базира на „учене чрез преживяване“ или другояче казано – „учене чрез
правене и игра“.
Екипът на „Еквилибриум“ работи на терен – в общността, комплексно – с родители и деца,
заедно, под формата на Play групи (групи за игра).
Описание на конкретните адресирани потребности на целевите групи
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-

-

Развиване на умения, знания и опит у родителите от ромски произход за посрещане на
нуждите на децата в най-ранна детска възраст (0-4 г.), чрез прилагане на игрови/ролеви
модели, които да послужат за улесняване на общуването между родителите и техните деца
- доказали ефективност добри практики (беседа, обучителна ролева игра – на принципа
„учене чрез преживяване на ситуации“; водене на „Личен дневник за майката и детето“).
Формиране на устойчива мотивация у родителите от ромски произход и живеещи в
сходна на тяхната ситуация за стимулиране на когнитивното, социално и емоционално
развитие на децата (5-6 г.) в ранна детска възраст (подготовка за училище) чрез
провеждане на съвмести занимания/клубове – деца в предучилищна възраст и родители в
две училища в гр. Русе (ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“). Подобрен
диалог между семействата от ромски произход и персонала на училищата. Издигане на
образованието като значима ценност в ценностната система на ромите и другите, живеещи
в сходно на тяхното положение.

Основни дейности
Дейностите по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други
уязвими групи на територията на общини от Област Русе – Програма ЗОВ“ надграждат и развиват
дългогодишната работа на «Еквилибриум» в ромска общност с родители и деца на принципа на
групови сесии, домакинствани на ротационен принцип от различни семейства в общността.
Сесиите включват занимания на родители и деца с играчки, книжки и неща, направени от
подръчни материали, които развиват различни области у децата - Двигателно, Социално,
Емоционално, Познавателно, Комуникативно развитие, Автономност и Активност.
Родителите, заедно с децата си (0- 4 години) изработват стимулиращи и занимателни играчки
и книжки от подръчни материали, които се намират и в най-бедните семейства в кварталите.
Например книжки и пъзели от кашон и изрязани картинки от безплатните каталози, които се
разпространяват от големите търговски вериги; въртележки за бебета от цветни хартии, връзки за
обувки, закачалки, гъби за миене на чинии, стари панделки от букети и др., тактилно бебешко
одеяло от стара хавлиена кърпа, калъфка за възглавница, копчета и различни предмети от бита с
разнообразни форми, цветове и повърхности. Работи се и индивидуално със семействата чрез
интензивни домашни посещения, на които екипа проследява и надгражда уменията на родителите
да посрещат базисните потребности на децата – да разпознават различни здравословни проблеми,
да реагират адекватно при такива, правилно хранене на бебета, бременните и кърмещите майки;
стимулиране на кърменето и развиване на разбиране за важността на това да се говори на бебето
от първия миг на неговата поява (независимо на какъв език), тъй като това оказва огромно
влияние върху интелектуалното му развитие.
Работата по тази програма, разработена от „Еквилибриум“, надгражда дейностите, свързани с
пряката социална работа на Центъра за обществена подкрепа като дейностите по нея обхващат и
възрастовата група деца (5-6 г. – предучилищна възраст) и техните родители. Заниманията са в
реновирани учебни стаи (по проект на Община Русе) в училища, които са в близост до кварталите
с концентрирано ромско население.
Принципите и подходите са същите: „Учене чрез преживяване“, съвместни сесии или клубове
(три групи в две училища в град Русе) родители и деца, базирани на силните страни на децата и
родителите и разнообразния набор от интелигентности, които носи всяко отделено дете.
Родителите изработват стимулиращи и занимателни играчки и книжки от подръчни материали
заедно с децата. Учат и разиграват задно приказки, песнички, залъгалки и игри, в зависимост от
потенциала на децата и възможностите на родителите. Чрез различни приложни и арт техники
(рисуване, моделиране, апликиране, музика, танци, игри и др.) деца и родители разглеждат
различни теми (по предварително изготвена програма), значими за осъзнаване на нуждата от
образование и приемането на училището като приятно място, в което може да се учи по забавен и
лесен начин.
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Организираме и провеждаме общности празници (вкл. и календарни – коледни, празник на детето
и др.), посветени на родителството и децата, които преминават с огромно желание и участие от
страна на родители и деца. Те демонстрират с гордост, наученото до момента, с помощта на екипа
– песнички, стихчета и залъгалалки (на български език), които родителите използват в игрите с
децата си; представят попълнените „Лични дневници на майката и детето“. Напредъкът на всички
родители и децата е забележителен.

Участие
Преки ползватели - 52 деца от 0-4 г. години, които са участвали, заедно с родителите си в
игровите сесии (в самата общност) в рамките на 1 година; Косвени бенефициенти обхванати в
същия период са: 126 Това са други членове на домакинствата (вкл. други деца в семействата и
членове на разширеното семейство).
Преки бенефициенти – 45 деца от 5-6 г. и 46 родители, които са участвали в клубовете за деца и
родители в ОУ „Ал Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“, град Русе от началото на учебната
2016 – 2017 г. (до момента).
Непреки/косвени бенефициенти/заинтересовани страни- директори на училища; учители (оказват
подкрепа при идентифициране на децата и родителите за включване в клубовете, учителите се
включват и в груповите занимания – клубовете с деца и родители); близки и роднини на децата,
вкл. братя и сестри; Община Русе – ремонтиране на стаи в двете училища, в които се провеждат
клубовете;

Най-важни постигнати резултати
Краткосрочни резултати
-

-

-

Подобряване
на
взаимодействието
между родители и деца
чрез
игри,
които
разбират, че са важни за
стимулирането
и
развитието на децата;
Възприемане
на
ученето като приятен,
забавен и лесен процес;
Приемане на училището
като
привлекателно
място за децата и
родителите от ромски
произход;

Дългосрочни резултати
-

-

-

По-добро двигателно,
социално, емоционално,
познавателно,
комуникативно
развитие на децата, подобре
развити
автономност
и
активност;
Подобрен
диалог
между семействата от
ромски произход и
персонала
на
училищата;
Намаляване на броя на
отпадналите
в
последствие
от
образователната
система деца от ромски
произход.

Ефекти върху интеграцията
на ромите
- Адекватно включване
на децата в живота в
училище, на улицата и в
последствие
в
обществото;
- Възприемането
на
образованието
като
важна
ценност
в
ценностната система на
ромите
и
другите,
живеещи в сходно на
тяхното положение и
задържането
(неотпадането на децата
от
училище)
дава
възможност за по-добра
реализация
в
професионално
отношение, от там постабилни и по-високи
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доходи, които водят до
излизане от гетото и
интегриране
в
обществото.

Научени уроци и опит в справяне с рисковете
За да се постига устойчив интерес от страна на целевите групи (родители и деца,) дейностите
трябва да са разнообразни, творчески, съобразени с различния потенциал и възможности на всяко
дете, както и на родителите. Дейностите трябва да са в удобно време (договорено с родителите) и
удобно за тях място, където се чувстват спокойни и уверени (най-често в самата общност или в
места в близост до нея).

Необходими предпоставки и фактори за успех
Изградено доверие към „Еквилибриум“ от страна на общността (в резултат на дългогодишната
работа на терен);
Наличие на медиатори от общността – неформални ромски лидери с изградена връзка с
организацията;
Интензивно взаимодействие и еднопосочност на посланията, добра/непрекъсната комуникация
между: екипа на организацията – родителите и учителите

Препоръки за още по-добра реализация от изпълнителите
Практиката ни се развива и надгражда непрекъснато въз основа на анализите, които екипът прави
на годишна база. Оценката и анализът на случващото се в общностите и интересът към
дейностите са ключови за подобряване и развити на практиката.
Другият ключов фактор е добрата подготовка за всяка среща – разработване на дизайн/сценарий,
материали, малка почерпка и винаги – допълнителни игри и занимания („план Б“), тъй като доста
често се налага импровизация на място поради различния брой участници, настроение и нагласи
както на родителите, така и на децата.

Приложимостта на опита в други контексти/общини/общности/държави
Практиката е абсолютно приложима навсякъде в страната, поради ниските финансови ресурси, с
които се осъществява (много от дейностите се обезпечават с подръчни материали, предмети от
бита на семействата, природни материали).
Практиката стъпва на подходи, които са лесно приложими във всички видове контекст – играта,
ученето чрез преживяване на опита и творчески занимания. Всичко друго е въпрос на желание,
креативност и разбиране.

Възможностите за постигане на устойчивост
Тези дейности са по силата и компетенциите на Центровете за обществена подкрепа и други
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социални услуги в общността, като трябва да се предвиди финансово обезпечаване (в Държавните
финансови стандарти) на дейността (за гориво, материали и възнаграждения на екипа);
Дейности по фондонабиране – финансово и в натура са необходими както за обезпечаване на
самата дейност, така и като средство за популяризиране на програма и създаване на мрежа от
съмишленици и поддръжници/промяна на нагласи в общността и в широката общественост.
Тези средства са необходими и за подкрепа и подпомагане на семействата за посрещане на
базисните потребности на децата и справяне с кризисни ситуации.

Други важни наблюдения и коментари
Материалната подкрепа (която може да бъде осъществявана от социална услуга, например ЦОП
или чрез фондонабиране, вкл и на вещи и хранителни продукти в натура) за семействата в
определени кризисни ситуации, свързани основно със здравето на децата и комплексния подход
към цялото семейство, позволява на родителите да развият увереност и умения да се справят с
тези кризисни ситуации. Това има дългосрочен ефект върху семействата – подобряване не само
на чисто битовите аспекти в живота им, но и подобряване на техните меки умения – разбиране за
емоционалните нужди на децата, важността на положителния родителски пример, малките неща,
които трябва да правят ежедневно за децата си, така че те да растат не само здрави, но и посоциално включени и образовани.
Разбира се има и такива родители, на които им е много трудно да се справят с базисните
потребности на децата, трудно им е да развиват нови умения и да надскочат моделите, на които
самите те са продукт. При тях са нужни по-дългосрочни и последователни усилия, интензивна
подкрепа и индивидуална работа. Но работата с родителите от ромска общност, които имат
желание за развитие и преодоляване на общностната традиция, която тласка към самоизолация и
архаични модели на битуване, води до цялостна промяна в общността, тъй като тези ромски
родители и техните деца са носители на новото и с необходимата подкрепа стават двигател и
пример за останалите.
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