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УВОД
Описаните практики са разработени в рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за 

интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе”, финансиран по 
програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. За да се даде комплексен и инди-
видуализиран отговор на потребностите на целевите групи,  е необходима работа в широки партньорски 
мрежи. За целта проектът мобилизира ресурсите на множество партньори, които внасят своята експерти-
за и добавена стойност - Общините Русе, Ветово, Борово и Иваново; Сдружение „Еквилибриум“, Център 
„Динамика“, Българо-румънски трансграничен институт по медиация (БРТИМ), Сдружение на общопракти-
куващите лекари – Русе; УМБАЛ „Медика“; Русенски университет „Ангел Кънчев“, които работят активно с 
други важни партньори - Детска градина „Ралица“, Детска градина „Червената шапчица“ – Русе и филиала 
в с. Бъзън, Детска ясла №6 и основните училища „Алеко Константинов“, „Братя Миладинови“, „Никола Об-
ретенов“ и „Ангел Кънчев“, както и училищата в общините партньори.

Многообразието от добри практики показва различните ракурси, от които може да се подходи към 
приобщаването на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна на тяхната ситуация. Споделени с ти-
хия авторитет на професионалната удовлетвореност, те докосват сърцата и вдъхновяват. В същото време 
ясно се открояват общите характеристики на успеха, постигнат от проекта:

• Дейностите са насочени предимно към най-ранния етап от жизнения цикъл на детето – от пренатал-
ния период (включително обучение на по-големи деца като бъдещи родители)  до първите години 
в училище, когато интервенциите са най-ефективни и с най-голяма възвращаемост на вложените 
ресурси; 

• Уважава се и се развива потенциалът на родителите като ключов партньор за гарантиране на благо-
денствието на децата ;

• Дейностите се стремят да обхванат цялото семейство и да подобрят капацитета му да предоставя 
безопасна и стимулираща грижа за децата в контекста на по-голямо социално включване;

• Услугите са мобилни, пространствено и времево са изнесени най-близо до хората от целевата група;
• Услугите са достъпни от гледна точка на тяхната разбираемост, увлекателност и емоционален заряд 

– използва се играта, учене от преживян опит, влизане в роли, музика и приложни изкуства, връстни-
ци обучават връстници; придружаване;

• Дизайнът на услугите изисква работа в широки партньорски мрежи, което дава възможност за ком-
плексен и индивидуализиран отговор на потреб нос тите на дадено семейство; променят се стереоти-
пи, нагласи и поведения към уязвимите семейства като цяло, а промяната на средата  на мнозин ство-
то допринася за по-голяма устойчивост на прилаганите модели.

• Вложенията са пестеливи, като се търси максимално използване на същест вуващите  ресурси в ор-
ганизацията, в целевата общност, в широ ката общ ност от институции и в гражданска активност; 

• От голямо значение е и продължителността на интервенциите, което е заслуга на по-широката вре-
мева рамка на проекта (търсените промени стават бавно и трудно). С времето въздействията и моде-
лите придобиват устойчивост, тъй като се интегрират в институционалната и общност ната култура, в 
семейните норми и мирогледа на личността. 
Оценяването на въздействието от добри практики включва извличане на констатации от историите, 

разказвани от професионалистите, ангажирани с предоставянето на дейностите, реализирани в рамките 
на проект „Интег риран подход за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини 
от Област Русе“. Изводи могат да се правят и от истории на участници в проекта. 

Как могат експертите и партньорите на Община Русе в проекта да подобрят стойността на начина, 
по който представят работата си? Организациите имат нужда от структуриран метод за рефлексия като 
платформа за искрено споделяне и учене, водеща до подобрено разбиране, прозрения и професионално 
развитие. 

Добрите практики, включени в този наръчник, са резултат от аналитичен процес, провокиран от спе-
циално разработена платформа за рефлексия, която дава отговори на въпроса какво прави една дейност 
добра практика. 
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Когато се предоставят интегрирани услуги за деца и семейства,  е много трудно да се определи при-
чинно-следствената връзка между интервенциите на ангажираните специалисти и промените, настъпили в 
благосъстоянието или качеството на живот на потребителите. 

Въпреки това има определени характеристики, които предполагат в голяма степен наличието на ка-
чество на въздействието върху целевата група. Ние ги наричаме стандарти за добра практика, а именно: 

Релевантност: Общината/партньорът ясно дефинира собствени стан дарти и разработва инстру-
менти по критерии, изрично свързани с профилите на потребителите. Моделите са  локализирани -  съо-
бразени са с местния контекст и са съответно адаптирани. 

Възможност за постигане на устойчивост: Дейностите водят до трайни промени и устойчиви мо-
дели на поведение, които се препредават във времето. Практиките могат да се интегрират в рамките на 
действащи услуги и бюджети. Търси се устойчивост чрез промяна на политиките, нормативната база и 
преразпределение на бюджетни средства.

Създадени нови партньорства и работа в мрежа: Общината/партньорът сътрудничи  и формира 
силни коалиции за подкрепа в общността, защото стойността й като социален ресурс се признава. Привли-
ча поддръжници и доброволци. Вдъхновява лоялна подкрепа.

Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на общнос тите: Фокус върху целе-
вата общност и отзивчивост към нея. Община та/партньорът определя ролята си по-скоро чрез взаимо-
отношенията си с общността, отколкото чрез взаимоотношенията си с институционалната рамка.

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и финансови/материални ре-
сурси: Създават се връзки. Организацията функционира като общностен хъб и прави връзки между хора, 
институции и групи, които са били разделени от традиционни практики, бюрокрация, предразсъдъци или 
безразличие.

Финансова ефективност: Икономичност на вложенията. Социална предприемчивост за по-добро 
използване на съществуващи ресурси. В сферата на работа с деца и семейства социалната предприемчи-
вост цели изграждане или възстановяване и укрепване на социална мрежа, преодоляване на социалното 
изключване, устойчиво внедряване на семейството в общността и заздравяване на подкрепящите връзки 
и взаимодействия.

Хората, вземащи решения са налице, когато има нужда от тях: Лидерите са достъпни и силно 
ангажирани. Решенията се вземат от малки, бързо действащи и сплотени екипи. 

Общува се с широката общност: Организацията е прозрачна и общността разбира целите и позна-
ва действията й, защото обичайно са споделяни по подходящ и разбираем начин. 

Настоящият Наръчник има за цел да представи добрите практики реализирани в рамките на „Инте-
гриран подход на община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини 
от област Русе”, които да бъдат разпространени и мултиплицирани в страната.

ОБЩИНА РУСЕ
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РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ  
КЪМ ДЕТСКА ЯСЛА №6, ГР. РУСЕ

Лице за контакт:  
Мариела Личева, водещ координатор на проекта 

тел.: 0882826328, e-mail: mariela_licho@abv.bg

Какво е това?
В разкритите две яслени групи бяха 

идентифицирани и привлечени деца от 10-ме-
сечна до 3-годишна възраст от ромската общ-
ност и деца от рискови групи с цел ран на та им 
социализация.

Защо разработихме тази 
практика?

• Децата изостават в усво я ването на бъл-
гарския език, в из граж да не то на навици 
за автономност, както и в общуването с 
де ца на тяхната въз раст от други соци-
ални групи.

• Лошите битови условия  в семейството 
влияят негативно на здравето и развитието на най-малките.

• Предвид спецификата на ромската общност, а именно ранните раждания, ниската мотивация на ро-
дителите за трудова заетост, както и наличието на много деца в семейството, посещението на децата 
от тази общност в детска ясла не е приоритет на родителите.

Какво се случи?
Екипът за управление на проекта, съвместно със здравните медиатори, наети по проекта, популяри-

зираха обзаведени и разкрити по проекта две яслени групи, в които подбраният  персонал от медицински 
сестри, педагог и детегледачки създадоха условия за интегриран подход за работа с деца на възраст от 10 
месеца до 3 години и техните родители.

Какво постигнахме?
• Включени 53 деца в яслени групи от ромската общност и деца от рискови групи в ранен етап от тях-

ното развитие в социални групи;
• Работа с 50 родители за повишаване на родителския им капацитет и здравословен начин за отглеж-

дане и възпитание на деца в най-ранна възраст;
• Развито междуинституционално сътрудничество – Община, Детска ясла, здравен медиатор, РЗИ, 

ОПЛ.

Защо практиката ни е успешна?  
• Децата пребивават целодневно в детската ясла и се отглеждат в условия, гарантиращи им здраво-

словен живот и оптимално развитие. Голям е приносът на екипа, назначен в детската ясла, който 
участва не само в отглеждането и възпитанието на децата, но и в работата с родители за повишаване 
на техния родителски капацитет.

• В рамките на проекта всички деца от ромската общност и уязвимите социални групи преминали през 
двете яслени групи, продължиха и в детска градина. 

• Наетите здравни медиатори също оказаха подкрепа на родителите при придружаване до медицинско 
заведение за подготовка на медицински изследвания на децата, както и медиация с екипа на детско-
то заведение. 
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• Родителите бяха подкрепени и съпътствани през целия период на проекта, което повиши доверието 
им в институциите и те от своя страна привлякоха други родители с подобен социален статус като 
ползватели на детското заведение.

• Показателно е, че всички родители, включени в проекта, не се възползваха от финансовите стиму-
ли, а единствено мотивацията, дадена им от екипа на детската ясла и здравния медиатор, както и 
цялостната подкрепа по време на предоставяне на услугата, беше водещият фактор децата на тези 
родители да посещават редовно детското заведение.

Може ли да се прилага на други места от други екипи?
Прилагането на описаната добра практика в други общини или квартали на Община Русе е напълно 

възможно, тъй като и в съществуващите детски ясли могат да бъдат привлечени деца от ромската общност 
и от рискови групи с цел ранната им социализация и подкрепа на семействата. 

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики? 
Релевантност:

Дневната грижа и образование на деца 
от 10-месечна до 3-годишна възраст е под-
крепяща услуга за ромски семейства и други, 
живеещи в сходна ситуация. Тя на сър чава 
ранното детско развитие и со циа лизация на 
децата, усвоя ва не то на бъл гарския език. Об-
лекчава ежед не вие то на многодетните се-
мейст ва, съз да ва предпоставки за тру дова 
заетост. Про активната ра бо та на еки па с ро-
ди те лите по доб рява тех ни те нагласи, зна ния 
и уме ния за по-добра гри жа и сти му лиране на 
децата в се мей ната сре да. Изгражда мотива-
ция и навици за включ ване в образователната 
сис те ма.

Възможност за постигане на устойчивост: 
Дейността е реализирана изцяло от Община Русе, като за целта е извършен качествен подбор на 

персонала на детското заведение, както и придружаващ мониторинг на предоставените от него услуги. С 
цел устойчивост на дейностите в детските ясли Община Русе осигури продължаване на работата в двете 
яслени групи с финансови средства на общината и делегиран бюджет - от месец юли 2018 г. дейността не 
се реализира по проект, а като местна дейност при запазване на наетия по проекта персонал.

Създадени нови партньорства и работа в мрежа: 
Създадената организация за работа в мултидисциплинарен екип - включващ Община Русе, Детска 

ясла № 6, здравен медиатор, лични лекари, отдел „Закрила на детето“, РЗИ и родители на деца от целева-
та група, ще продължи. 

Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на 
общностите: 
Назначените здравни медиатори в рамките на проекта са част от мерките за овластяване на ром-

ската общност. Благодарение на тяхната активна дейност са информирани родителите на деца от рискови 
групи, придружени до медицински специалисти за подготовка на документация, необходима за влизане в 
детска ясла, както и последваща работа за подобряване на грижата за децата в семейна среда.

ОБЩИНА РУСЕ



5

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и 
финансови / материални ресурси:

• Община Русе осигури собствена материална база за разкриване на двете яслени групи и осигури 
дофинансиране за обзавеждане и оборудване на помещенията в съответствие с изискванията на 
Регионална здравна инспекция. 

• Децата, ползващи услугите в детската ясла, се възползваха от общия регламент на Наредба № 16 
на Общински съвет Русе за тарифите и таксите, а именно ползване на всички преференции за деца 
с увреждания и за второ, трето и последващо дете в семейството. 

Финансова ефективност:
Родителите на деца от ромската общност и родители от рискови групи показаха отговорно роди-

телстване, като заплащаха всички дължими от тях такси за престоя на децата им в детската ясла в пълния 
им обем и в определения срок. В тази връзка Детска ясла № 6 нямаше несъбрани такси през целия период 
на изпълнението на проекта.

Какво ни казват деца и родители? 
В детската ясла е въведена книга за изразяване 

на мнения, предложения, благодарности от страна на 
родителите, чиито деца ползват услугите на двете яс-
лени групи.  Видно от нея е, че родителите на деца от 
целевата група писмено са изразили своята благодар-
ност към екипа на детската ясла за добрите грижи  и 
отношение както към децата им, така и към тях самите.

Как популяризираме добрата си 
практика?

• Екипът, работещ в детската ясла, служителите от 
различни институции, имащи отношение към ра-
ботата с тези деца и родители, екипите на соци-
алните услуги, които са разкрити в същата сграда, 
както и жителите на квартал „Дружба“, където се 
намира яслата, участват във всички мероприятия 
свързани с дейностите на яслата, както по време 
на нейното официално откриване, така и в дните 
на отворени врати.

• В двете яслени групи към Детска ясла № 6 са на-
сочени деца от различни общности -  българска, 
турска, ромска и др. Възможността да контакту-
ват, да растат заедно и да опознават себе си е до-
бър резултат в полза на ранната им интеграция. 

• Постигнатите резултати текущо са отразявани в сайта на Община Русе, както и в местните медии 
като иновативна и добра практика.

Нашето послание
Бъдете инициативни и постоянни в реализиране на своите идеи. Когато човек твори или създава 

нови блага, е възможно да сгреши в първоначалните си планове, но до края на изпълнението на поставена-
та цел учи нови уроци и подобрява не само личното си развитие, но и приноса към хората, за които работи.
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ОТКРИВАНЕ НА КЛУБ ПО БОРБА

Лице за контакт:  
Община Ветово –  гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, тел. 08161/22-53 

Семра Идиризова – мл. експерт, гр. Ветово 
тел.: 0878 363 742, e-mail: semity_72@abv.bg

Какво е това?
Целта на Клуба по борба е да повиши физическата активност на децата. Спортът има голяма роля в 

развитието на детето. Той е важен за израстването и за изграждането на различни качества – физически, 
емоционални, психологически и социални. Практикуването на спорт от ранна детска възраст несъмнено 
има положителен ефект върху здравето на децата - подобрява гъвкавостта, силата и бързината, координа-
цията и пространствената ориентация. Но освен това допринася и за емоционалното и психологическото 
развитие. Чрез спорта децата укрепват своята психика, преодолявайки различни трудности както от пси-
хологическа и емоционална гледна точка. Усещането за победа над самия себе си допринася за самоува-
жението, удовлетворението, доброто самочувствие на детето и изграждането на неговата индивидуалност.       

Защо разработихме тази практика? 
В Община Ветово няма достатъчно спортни зали и спортни площадки за привличане на децата и ор-

ганизирането на свободното им време.  Практикуването на спорт от ранна детска възраст несъмнено има 
положителен ефект върху здравето на децата - подобрява гъвкавостта, силата и бързината, координацията 
и пространствената ориентация. Изгражда дисциплина и ред, които подпомагат успеха им в училище и 
подготвят за житейски ситуации. 

Какво се случи?
• Клубът по борба бе оборудван със средства по проекта през месец юли  2018 г.
• Идеята да открием Клуб по борба се роди тогава, когато една майка от ромски произход по време на 

възпитателно дело на МКБППМН каза, че ако има клуб по борба щяла да го даде да тренира, а не да 
мисли да прави някакви незаконни неща.

• Интересът от страна на родителите беше толкова голям, че самите родители стояха и гледаха как 
техните деца тренират. 

• В клуба по борба оборудвахме с фитнес уреди, които предизвикаха още по-голямо желание у децата 
да спортуват.

• Наехме треньор по борба,  който е републикански и олимпийски шампион.
• Организирахме срещи с ученици и младежи, на тези срещи той ги запозна с ползата от спорта, а 

също така им разказа истории от своя спортен живот.
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Какво постигнахме?  
• Децата преминали през спортния клуб по борба са 42. Най - малкият е на 6 години. 
• Тренировките  са на две групи:
 - Деца до 14 години.
 - Младежи и мъже до 25 години.
• Участие в 2 Републикански състезания – взети златни, сребърни и бронзови медали.

Защо практиката ни е успешна?
• Най-големият успех е, че децата вместо да стоят пред компютрите и да ходят по барчета спортуват. 

В клуба тренират деца от различни етноси. Спортът сплотява.

Какво научихме? 
Най важното предизвикателство беше да спечелим доверието на родителите и да накараме децата 

да станат от столовете пред компютрите и да спортуват. Може би историите на нашия треньор - олимпий-
ски и републикански шампион, който им разказа през какви затруднения в тренировъчния процес е пре-
минал, но после е изживял най-щастливите си мигове на триумф и възможността лично да се запознаят 
с него, ги накара да тренират.

Само след два месеца тренировки на състезание в град Русе децата спечелиха два златни медала и 
имахме сребърни и бронзови медали. Спортът учи децата да бъдат дисциплинирани.

Може ли да се прилага на други места от други екипи?  
Опитът е напълно приложим в други общности и общини, както и в различни учебни заведения – 

детски градини, начални, основни и средни училища. Необходимо е сътрудничество между община, общ-
ностни медиатори (образователни и здравни) и учебните заведения, осъществен контакт и подобрено 
взаимодействие между учителите, ръководството на училището и специалистите от неправителствените 
организации, наличие на специалисти и подходяща среда за осъществяване на дейностите, търсене на 
варианти за финансиране по различни програми или от общинските и училищните бюджети. 

Сътрудничеството с други организации на местно ниво – читалища, сдружения, дружества и др., 
също би било полезно.

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики? 
Релевантност: 
Всичко изложено дотук демонстрира релевантността на дейността и мотивацията на екипа от спе-

циалисти да работи в полза на общностите и за задържане на всяко дете в образователната система.

Възможност за постигане на устойчивост: 
Клубът може да се финансира по различни програми или от общинските и училищните бюджети.

Създадени нови партньорства и работа в мрежа: 
В процеса на осъществяване на дейността се създадоха добри партньорски взаимоотношения с об-

щините, НПО, общностните лидери, Сдружението на общопрактикуващите лекари и други местни структу-
ри – читалищни, църковни настоятелства, дружества, сдружения и др.

Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на 
общностите: 

• Ролята на общностните лидери, здравните и образователните медиатори е от голямо значение за 
развитието и осъществяването на дейността. Това са разпознаваемите образовани  и уважавани 
хора от местните общности, създали доверие в хората със своите личностни качества и поведение.

• Подобри се отношението на местната общност към училището, към образованието като цяло. 
• Проблемите им се чуват и се вземат адекватни мерки за отстраняването им. Училището се припозна-

ва за център на местните общности.
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Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и 
финансови / материални ресурси: 
Оптимално използване на ресурсите на всички партньори, които се включиха в осъществяването на 

клуба.

Финансова ефективност:
В рамките на проекта дейността получи възможност за финансово обезпечаване, за да се разгърне 

на територията на общини в област Русе. Считаме, че ползите както за местните общности, така и за учи-
лищата, и за самите  общини са безспорни. В бъдеще дейността би могла да продължи, като се финансира 
от общинския бюджет. 

Какво ни казват деца и родители?  
• Организираме и провеждаме неформални срещи за обсъждане на проблеми, които интересуват 

общността.
• Организираме и провеждаме групови и индивидуални срещи с родителите за обратна връзка.
• Срещи с децата и учителите.

Как популяризираме добрата си практика? 
Организираме и провеждаме регулярни срещи със специалисти от различни области - специалисти 

образование, култура, социални и младежки дейности; представители на училищните общности – директо-
ри, учители, ресурсни учители, членове на обществените съвети; представители на социалните услуги за 
деца и специалисти от ДСП и отдел „Закрила на детето“; образователни и здравни медиатори, местни ли-
дери, представители на неправителствени организации  с цел представяне на проблемите на общността.

Нашето послание
„Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“  и  
„Бъдете модел за подражание, като Вие също бъдете активни. Може дори да спортувате заедно!“
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ПЕДАГОГИЧЕСКА ИГРОВА ТЕХНОЛОГИЯ  
ЗА НАЧАЛНО ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ДЕЦА 

БИЛИНГВИ  С ДОМИНИРАЩ МАЙЧИН РОМСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК

Лице за контакт:  
Ивайло Иванов – Управител, Сдружение БРТИМ, гр. Русе 

тел.: 082 820660; 0876 458 448 
e-mail: mediationbg@abv.bg  

www.brtim.com

Какво е това? 
Това, което не може да бъде казано чрез 

думите, може да намери своя адекватен израз 
чрез играта. В играта всичко е възможно, дори 
онова, което се оказва непостижимо и непо-
силно в живота. Играта е източник на чувства 
и емоции, които са водещи в детското мисле-
не и поведение. Обучаващите игри са в полза 
на ученето и научаването. 

Децата, за които българският език не е 
майчин, често срещат сериозни затруднения 
в детската градина и след това в училището, 
тъй като не владеят (добре) официалния език 
-  в семейна среда и в общността той не се го-
вори. Поради липсата на достатъчно контакти 
с носители на официалния език овладяването 
му се оказва невъзможно или незадоволител-
но. Те придобиват българския език като втори, 
след като вече са усвоили майчиния език за нуждите на непосредственото ежедневно общуване. 

Познаването на този проблем ни мотивира да формираме екип от специалисти, който разработи 
иновативен инструмент – педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от 
деца билингви с доминиращ майчин ромски и турски език. Моделът беше апробиран и усъвършенстван, а 
предложените повече от 80 игри (част от които авторски) бяха проигравани с деца в рамките на учебен про-
цес. Чрез педагогическо въздействие и игра беше постигано мотивиране за учене. Децата, с които моделът 
беше апробиран, натрупаха сетивен, познавателен и двигателен опит, което е в основата за развиване на 
умения, включително езикови. В последствие беше проведено обучение на педагогически специалисти в 
детската градина за ползване и прилагане на модела и беше отпечатано учебно помагало. Понастоящем 
популяризираме модела сред заинтересовани педагогически специалисти и разпространяваме учебното 
помагало.

Защо разработихме тази практика?  
Децата, неговорещи български език, имат сериозни проблеми при адаптацията в детската градина и 

при усвояването на основни знания. Емоционалната интелигентност подлежи на обучение, включително и 
при децата. При работа в хетерогенни групи учителите трябва да наблюдават емоционалното състояние на 
децата, което в голяма степен диктува тяхното поведение. Емоционалното неразположение при децата се 
проявява като затвореност, изолираност, потайност, липса на енергия, депресивност, страхове, тревожност, 
проблеми с концентрацията на вниманието и мисловната дейност, склонност към лъжи, неподчиненост и 
др. Децата растат в семейства, където в домашна среда се говори на ромски или турски език или не осо-
бено богат български език. Посещавайки детската градина, изведнъж децата се сблъскват с език, който не 
познават и не разбират. Възможността за съпротива  или отказ на децата да участват в дейности в детската 
градина е голяма. 
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Смисълът на обучаващите игри е да бъдат спечелени все повече деца, които изразяват своите сим-
патии един към друг, както и да се спечели доверието на детето от учителя и групата. В играта учителят е 
модел на поведение и подражание. Чрез игровите технологии се стимулират децата за бързо усвояване на 
нови думи и поведение, учене на български език чрез игра и преживяване и устойчиво натрупване знания. 

В предложената игрова технология се съчетават различни подходи, помагащи на учителя да подобри 
взаимодействието с групата деца, като основен инструмент е играта, която се ползва както за удоволствие 
и забава за децата, така и като средство за запомняне на думи, начин за предаване и изразяване на емо-
ции, изграждане на устойчиви знания.  

Какво се случи? 
Педагогическата игрова технология  за 

начално овладяване на български език от 
деца билингви  с доминиращ майчин ромски 
и турски език, се характеризира със следното:

Основен метод:  игра, основаваща се 
на принципа на максимално доближаване 
между език, познание и забавление. Усвоява-
нето на чужд език от детето протича по начин, 
различен от усвояването на майчиния език. 
Ето защо и методиката на обучение за овла-
дяване на български език от децата с майчин 
език, различен от официалния език на страна-
та, се основава на методиката на чуждоезико-
вото обучение.

Изпълнение -  изпълнението на играта минава през различни етапи: 
1. Етап на планиране: тематичната задача обединява необходимото езиково познание при децата би-

лингви и възможността за неговото усвояване с помощта на игрова дейност. 
2. Етап на усвояване на играта: характеризира се с разпределение на роли и позиции в играта, запом-

няне на правилата, вярно подражание, индивидуално и колективно участие като желание да партни-
раш с останалите участници. 

3. Етап на изпълнение на играта: определя се от вида на играта, интензивността на игровото взаи-
модействие, броя участници, изискванията на учителя. При конкретното изпълнение най-важният 
момент е да се опази желанието за игра от страна на децата. 

4. Оценка: свързана е с корекция на изпълнението, индивидуални и групови критерии за оценка на по-
стигнатото, качествена оценка на изпълнението, която включва слово и визуализация. Детето трябва 
да бъде стимулирано с жест, поглед, дума. Да бъде подкрепяно в случай на затруднение, грешка или 
страх. Да се насърчава с похвала пред родителите или член на семейството.
Приложение на видове игри: игри за развитие на фонематичното възприятие и усъвършенстване 

на звукопроизношението; игри за формиране на граматически правилна реч; игри за усвояване на сло-
вообразуването; игри за усвояването на съгласуването по род и число; игри за развитие на уменията за 
съставяне на изречения; игри за развитие на свързаната реч; игри за активиране на речевата дейност; игри 
за усвояване на речевия етикет; игри за формиране на умения за възприемане и пресъздаване на литера-
турни произведения.

Какво постигнахме? 
Разработената педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца 

билингви  с доминиращ майчин ромски и турски език (за деца на възраст от 3 до 5 години) е иновативна 
както по отношение на въздействието в най-ранна детска възраст, така и по отношение на събраните и 
систематизирани игри, приложими в педагогическата практика в различен етнически контекст. 

За прилагане на разработения игрови модел за ранно усвояване на български език бяха обучени 55 
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учители от 8 детски градини в Община Русе, в които се обучават значителен брой деца, за които българ-
ският език не е майчин. Благодарение на отпечатания наръчник – учебно помагало за педагогически спе-
циалисти, беше обогатен инструментариумът, с който работят педагозите при пряката си работа с деца в 
детската градина. 

Защо практиката ни е успешна?  
Прилагането на игровите технологии в детската градина от обучените педагози показва, че методът е 

приложим, ефективен, полезен и води до бързо усвояване на български език от децата и до обогатяване на 
активния и пасивния запас от думи на български език. Развива се езиковата компетентност на децата, кое-
то е предпоставка за ограмотяването на децата в първи клас и за пълноценно обучение по всички учебни 
предмети. Придобиването на умения за общуване на официалния език е важен фактор за образователната 
интеграция на децата от малцинствените етнически групи и бъдещата им социална адаптация.

Какво научихме? 
Като цяло процесът на изготвяне и първоначално апробиране на педагогическата игрова технология 

премина при изключително добро сътрудничество с детските градини, включени в проекта – ДГ „Червената 
шапчица“ и ДГ „Ралица“. Не срещнахме затруднения и в процеса на провеждане на практическите обуче-
ния за прилагане на модела. Самите педагози, участващи в обученията, изразяваха желание за допълни-
телна квалификация по темата, която те отчитат за ключова в работата си, тъй като всяка година нараства 
броят на децата, записани в детска градина, за които българският език не е майчин.

Може ли да се прилага на други места от други екипи? 
Считаме, че опитът е напълно приложим в общини, където има население от ромски/турски произход 

и необходимост от подобряване на ефективността от ранното езиково обучение с цел по-добра интеграция 
на децата в образователната система. За пълноценно прилагане на модела би било добре да се органи-
зира кратко практическо обучение на педагогическите специалисти, които ще го прилагат. Готови сме да 
предоставим копия на отпечатаното учебно помагало при запитване.

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики? 
Релевантност: 
Напълно навременна и релевантна добра практика, показала добри резултати още в етапа на ап-

робирането й. Добре приета от педагогическите специалисти. Лесна за прилагане, адаптивна, напълно 
съвместима с методите на работа на педагозите в детската градина.

Възможност за постигане на устойчивост: 
Изготвената педагогическа игрова технология и отпечатаното учебно помагало гарантират устойчи-

вост и приемственост на резултатите. Игрите са лесни за прилагане,  изцяло са фокусирани върху практи-
ческата работа, резултатите от прилагането могат лесно да се измерят само в рамките на няколко месеца. 

Създадени нови партньорства и работа в мрежа: 
Идеята и нейното реализиране ни даде възможност да работим в тясно сътрудничество с универ-

ситетски преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Обогатихме практическия инстру-
ментариум на 55 педагози от детски градини в Русе, които бяха обучени да го прилагат. Продължаваме да 
следим процеса на прилагане на иновативния модел и да търсим обратна връзка. Предстои популяризира-
нето на модела и в други общини. 

Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на 
общностите: 
Овластяването може да бъде тълкувано в широк смисъл – когато разбираме и използваме езика на 

доминиращата общност, официалния език, ние ставаме пълноценна част от обществото.  

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и 
финансови / материални ресурси:
Подкрепа по време на изпълнението на дейността получихме от дирекция „Култура и образование“ 

към Община Русе. Благодарение на тази подкрепа и разбирането за важността от прилагането на разра-
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ботения модел успяхме значително за надхвърлим първоначално предвидените брой педагози от детската 
градина, които да обучим за прилагане на игровия модел (при планирани 40 педагози обучихме 55).

Финансова ефективност:
С оглед на икономическите и социални ползи за бъдещето, които повишаването на грамотността 

на децата – бъдещите ученици, работници и граждани, биха донесли, финансовият ресурс, разходван за 
изпълнение на дейността, е нищожен. По данни на УНИЦЕФ България (2015)  страната ни губи ежегодно 
повече от 2 милиарда лева от младите хора, които не учат, не работят и не са в обучение - основно поради 
неграмотност. По данни на МОН през последните години повече от половината от децата, постъпващи в 
първи клас, са с майчин език, различен от българския. Нескромно, но вярно, е твърдението, че е успяхме в 
рамките на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ да изготвим  и апробираме инструмент от стратеги-
ческа важност, който би работил за улесняване работата на педагозите години напред. 

Какво ни казват деца и родители? 
Обратна връзка получаваме на първо място от педагогическите специалисти, обучени за работа с 

методиката. Те получават ежемесечна експертна подкрепа от наши колеги по отношение на прилагането 
на модела. Освен това използваните игри по време на пряката работа с деца се наблюдават с възможност 
за обогатяването им. Провеждаме и разговори с родителите на децата, в чиито групи се прилага моделът, 
по време на които не пропускаме да отбележим постиженията и резултатите им. 

Как популяризираме добрата си практика? 
Процесът на разработване, апробиране и прилагане на игровия модел беше представен както на за-

интересованите страни – педагозите и директорите на детски градини, така и на обществеността. За целта 
бяха проведени работни срещи, обучения на педагози, представяне на модела пред Звеното за управление 
на проекта, информиране на обществеността посредством прессъобщения и публикации в сайта на Сдру-
жение БРТИМ и в социалните медии. Обратната връзка (чрез въпросници, формуляри за обратна връзка 
и от проведен мониторинг на място по време на пряка работа с деца), която получаваме от педагозите, 
прилагащи педагогическата игрова технология, дава убедителни доказателства за улеснена комуникация 
с децата в детската градина, за които българският език не е майчин, по-лесна адаптация, улеснено усвоя-
ване на речта и знанията.

Нашето послание
„Детето разбира доста отвъд това, което може да каже, отговаря много отвъд това, което би 

могло да дефинира“, Морис Мерло-Понти
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КУЛИНАРОТЕРАПИЯ 
TEENKITCHEN

Лице за контакт:  
Ивайло Иванов – Управител, Сдружение БРТИМ, гр. Русе 

тел.: 082 820660; 0876 458 448 
e-mail: mediationbg@abv.bg  

www.brtim.com

Какво е това?
Кулинаротерапията представлява вид трудотерапия, чрез която  децата придобиват теоретични зна-

ния и практически умения в сферата на кулинарията и здравословното хранене. Тя оказва многостранно 
възпитателно въздействие у подрастващите, изгражда меки умения и освен това чрез нея могат да се иден-
тифицират случаи, нуждаещи се от интервенция.  Провежда се под формата на групови сесии, ръководени 
от специалисти - трудотерапевт и психолог. 

Ние разработихме своя програма, озаглавена „TeenКitchen“, като адаптирахме съдържанието така, 
че да отговаря на нуждите на ученици от начален образователен етап (1-4 клас) и ученици от 5 до 7 клас. 
Сформирахме групи в 4 училища в Русе (ОУ „Ал. Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Братя Ми-
ладинови“ и ОУ „Ангел Кънчев“), в които се включиха общо 87 деца от уязвимите групи. Дейността се про-
вежда под формата на теоретични и практически занятия. Оборудвахме професионална учебна кухня в 
Сдружение БРТИМ, в която предстои от средата на февруари 2019 да се провеждат кулинаротерапевтични 
занятия с практическа насоченост. 

Защо разработихме тази практика?  
• В посочените по-горе училища има голям процент деца от уязвимите групи, затова преценихме, че 

там ще сме особено полезни. Те произхождат от семейства с ниски доходи, които често не умеят да 
организират ефективно бита и бюджета си и не се стараят да научат децата си на това. 

• Участвайки в програмата, децата имат възможност да се запознаят със здравословното хранене, да 
се приучат към самостоятелно приготвяне на храна, но също и да осъзнаят предимствата на това 
умение. 

• Кулинаротерапията носи удовлетворение от творческия процес и личното постижение, с което допри-
нася за изграждане на самочувствие и мотивация за по-нататъшно развитие. Това е изключително 
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важно, особено за деца от уязвимите групи, защото им дава шанс за положителна промяна и визия 
за бъдещето. 

• Участниците в заниманията се научават да внасят естетика в бита си и да бъдат грижовни към близ-
ките си хора. 

• Съществен принос на програмата е затвърждаването на хигиенни навици и привикването към опре-
делен вид култура на поведение в обществото. Освен всичко друго при провеждането на занимани-
ята експертите имат възможност да контактуват с децата в непринудена среда, което им помага да 
идентифицират тези от тях, които се нуждаят от специална подкрепа, и да им въздействат. 

Какво се случи?  
Работата ни започна с разяснителни срещи в четирите училища. Необходимо беше да убедим педа-

гозите в ползата от кулинаротерапията и да получим тяхното съдействие. Предложението ни предизвика 
голям интерес сред педагогическите специалисти, като те дори пожелаха да се измисли форма на кулина-
ротерапия и за учители. На следващ етап се срещнахме с децата. В различните училища те бяха на въз-
раст от втори до седми клас. Малките бъдещи кулинари откликнаха на идеята с неподправен ентусиазъм, 
който не спадна до края на първия етап на дейността. Организирахме работата под формата на групови 
занимания, включващи теоретична и практическа част. В теоретичната част обсъждахме различни теми, 
свързани с храненето. Практическата част се провеждаше по следната методика: обяснение и демонстра-
ция на технологията на приготвяне на определено студено ястие; след това децата самостоятелно го при-
готвяха, а накрая консумираха резултата от труда си. Наложи се да се придържаме към ястия от студената 
кухня, които могат да бъдат изработени и извън специализирано помещение - това даде възможност на 
малките участници да се подготвят постепенно и да имат нагласа за по-сложни бъдещи постижения. 

Успоредно с това се работеше и по дългосрочни задачи. Възложихме на децата да издирят тема-
тични рецепти, след което експертите ги систематизираха и ги включиха в диплянки,  раздадени на всички 
участници. За желаещите деца имаше допълнителна задача: да си изработят самостоятелно тефтерче със 
семейни рецепти, които да представят на съучениците си. В края на 2018 г. проведохме няколко събития: 
по-малките ученици участваха във  викторина, а големите имаха възможност да посетят Професионална 
гимназия по туризъм в Русе с цел подпомагане на професионалното им ориентиране. 

По проекта беше оборудвана професионална кухня, в която ще продължим занапред работата си. 
Поставихме една добра основа, но това е само началото. Най-вълнуващото предстои.  

Какво постигнахме?
Изпълнението на първия етап на програмата продължи 4 месеца. За това време в нея участваха 87 

деца, разделени на 5 групи. Бяха разгледани 8 теоретични теми и проведени практически занятия на 6 
теми. Изработени бяха две диплянки с рецепти. В три групи се проведе викторина. Една група беше заве-
дена на посещение в учебна кухня. Бяха проведени индивидуални консултации с 10 деца. 
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В подготвителния етап постигнахме следното:
• Повишаване на кулинарната и здравна култура на учениците;
• Сплотяване на групите;
• Предизвикване на интерес към кулинарията като ежедневна и професионална дейност;
• Усвояване на знания за съдържанието и технологията на изпълнение на няколко готварски рецепти;
• Усвояване на някои умения за работа с продукти и кухненски инструменти;
• Промяна на нагласите към храненето и готвенето;
• Стимулиране на самостоятелността;
• Стимулиране на стремежа към творчество;
• Постигане на емоционален комфорт от съзидателна дейност;
• Приучаване към търсене, анализ и използване на информация;
• Идентифициране на проблеми при конкретни деца и оказана психологическа и експертна подкрепа.

Защо практиката ни е успешна?  
• Дейността кулинаротерапия промени нагласите на децата. Тя даде възможност децата от етнически 

разнородната група да работят екипно и да се сплотяват, създава им чувството за принадлежност 
към една общност. 

• Привлякохме добре подготвени специалисти с креативно мислене. 
• Оборудвахме подходящи помещения в училищни условия и специално оборудвана професионална 

кухня в сградата на Сдружението.
• Осигурихме с донорска подкрепа хранителни продукти за практическите занимания. 
• Кулинаротерапията беше успешно презентирана в началния етап, което доведе до голям интерес и 

мотивация за участие от страна на децата. 

Какво научихме?
• В процеса на изпълнение на дейността стана ясно, че интересът на децата се задържа много по-лес-

но чрез практическите занимания или комбинация от теория и практика. Те искат всеки път да науча-
ват по нещо ново. 

• Когато подобна дейност се изпълнява с ученици, е необходима много добра координация с училищ-
ните ръководства, предвид целодневната заетост на повечето от децата и организационните изиск-
вания при извеждане извън училище. 

• Изнасянето на дейността извън училище в оборудваната учебна кухня засили интереса на децата и 
подобри практическата възможност за реализиране на идеята.

Може ли да се прилага на други места от други екипи? 
• Опитът е приложим от други изпълнители. 
• За ефективността при изпълнение на подобни дейности е необходим подготвен екип от специалисти, 

който да адаптира програмата за конкретните нужди на учениците.
• Необходимо е съдействие от страна на училищните ръководства и осигуряване на материални ре-

сурси: подходящи помещения, консумативи и продукти.

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики? 
Релевантност: 

• Ангажирането на ученици от уязвимите групи в разнообразни дейности извън задължителната учеб-
на програма ги обогатява и им създава трайни интереси, устойчиви знания и изгражда редица меки 
умения. 
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Възможност за постигане на устойчивост: 
Поставена е теоретичната основа на кулинаротерапията и има много възможности за по-нататъшно 

развитие. Устойчивост е възможна при осигуряване на хранителни и материални ресурси. Разработената 
програма, адресирана към ученици на различна възраст, мотивираният екип, както и наличието на оборуд-
ваната професионална учебна кухня са предпоставка за устойчиво продължаване на дейността.

Създадени нови партньорства и работа в мрежа:  
• Междуинституционално партньорство – Сдружение БРТИМ,  ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Ангел 

Кънчев“, ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Братя Миладинови“, Община Русе, Българска хранителна 
банка.

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и 
финансови / материални ресурси: 
В рамките на изпълнение на програмата се създаде добро партньорство с Професионална гимназия 

по туризъм – Русе, с Българска хранителна банка и с веригата магазини „Пацони“. Планираме намирането 
и на други партньори, най-вече сред местните зеленчукопроизводители и фермери, които да ни подкрепят 
с малки количества от продукцията си.

Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на 
общностите: 
У участниците в заниманията се изгражда активно и отговорно отношение както към собственото 

тяло и здраве, така и към начина на задоволяване на потребностите. Познат факт е, че който се учи да 
готви от детска възраст, в зрелостта ще приготвя домашна храна за семейството си много по-често. Това 
означава грижа за близките, поемане на отговорности, балансиран бюджет.

Финансова ефективност:
За реализиране на дейността е осигурен бюджет от 25 352 лв.
Предстои оценката на финансовата ефективност на програмата, тъй като тя се намира едва в на-

чалния етап на изпълнението си. Предвид на потенциала и интереса, демонстриран от целевите групи, 
към които е насочена тя, вярваме, че усилията ни за организиране и  системно провеждане на занятия по 
кулинаротерапия, оборудването на учебната кухня и финансовата подкрепа, която получихме в рамките на 
Програма ЗОВ, не са напразни. 

Какво ни казват деца и родители?
• Одобрителни изявления, споделяне на позитивни чувства по отношение на участието в дейността, 

постоянен интерес, нетърпение за провеждане на следващи занимания, желание за продължение. 
Тази реакция продължава да се наблюдава и в момента, в очакване на занятията в учебната кухня.
• Положителна обратна връзка дават и учителите на децата, както и някои родители, с които сме 

имали контакт.

Как популяризираме добрата си практика? 
Широката общност е информирана за дейността чрез медийни публикации, които разясняват съдър-

жанието и целите на програмата по кулинаротерапия и разказват за конкретни моменти от дейността. Те са 
придружени със снимков материал.

Нашето послание
„Вместо веднъж да нахраниш някого с риба, научи го да я лови.“ 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ  
„СКРИНИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДЕЦА ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС” И  

„АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЖЕНИ ОТ РОМСКИ 
ПРОИЗХОД И ТАКИВА, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА С ТЯХНАТА СИТУАЦИЯ”

Лице за контакт:  Светлина Колева, e-mail: zkm@abv.bg

Какво е това?
Посредством своите медицински специалисти в областта на педиатрията, офталмологията и кинези-

терапията Медицински Център „Медика Експерт” реализира своята добра практика по време на изпълне-
ние на  дейност „Скринингови изследвания на деца от първи до четвърти клас” за подобряване на  здраво-
словното състояние на обхванатите деца чрез скринингови изследвания за очни заболявания, белодробни 
заболявания и гръбначни изкривявания. Специалистите в областта на акушеро-гинекологията от Медицин-
ски център „Медика Експерт” допринесоха за това жените от ромски произход и такива, живеещи в сходна с 
тяхната ситуация, да получат по-добър достъп до специализирани и висококачествени медицински услуги. 
Това спомага за ранното диагностициране на различни гинекологични заболявания при жените, както и за 
подобряване на тяхното репродуктивно и майчино здраве. 

Защо разработихме тази практика?
През дългогодишният си опит специали-

стите от Медицински център „Медика Експерт” 
често се срещат с пациенти от различни насе-
лени места в рамките на област Русе, с които са 
провеждани разговори и е установена нуждата 
от подобряване на достъпа на ромите и други-
те уязвими групи до основни и специализирани 
здравни услуги. 

Все по често се срещат деца, носещи очи-
ла, с неправилна стойка или белодробни про-
блеми, което кара специалистите от Медицински 
център „Медика Експерт” да се опитат да достиг-
нат и до по-голям брой деца в ранна ученическа 
възраст от малцинствените групи и живеещи в 
сходна с тяхната ситуация, за да им предоставят 
специализирана медицинска помощ. Мнението 
на повечето здравни специалисти се споделя и сред широкият кръг на общността, че колкото по-рано се 
установи даденият здравословен проблем, толкова по-бързо ще може той да се овладее или излекува.

Какво се случи?
• Проведени са по график скринингови изследвания за очни и белодробни заболявания в училищата – 

партьори по пректа в Община Русе и скрининги за гръбначни изкривявания в училищата на Общини-
те партньори – Община Борово, Община Ветово и Община Иваново.

• Извършени са 120 АГ прегледи на жени от ромски произход и такива, живеещи в сходна с тяхната си-
туация на територията на гр. Русе, кв. Тракция, община Ветово и с. Тетово в здравната служба,  които 
включват обстоен акушеро-гинекологичен преглед, преглед с видеозон

• Взети цитонамазка от 120 жени;
• Взет материал за микробиологично изследване от 5 жени;
• Поставени 5 вътрематочни спирали;
• Извършен Васерман тест  при бременни жени;
• Извършен вторичен акушеро-гинекологичен преглед при установена необходимост.
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Какво постигнахме? 
Проведени са 12 очни скрининга в резултат на които са прегледани 3515 
деца:

• установени 40 деца с очни заболявания
• Деца с установено ниско зрение, които не носят очила -  79 деца
• Деца с изписани очила – 37 деца;

Проведени са 3 белодробни скрининга, в които са участвали общо1677 
деца:

• Установени са бронхит при 51 деца;
• Бронхиална астма при 15 деца; 
• Ларингит 4 деца.

Проведени  са 9 скрининга за гръбначни изкривявания, в които са 
прегледани 1738 деца:

• Установени са различна степен на гръбначни изкривява-
ния при 122 деца.
Родителите на всички деца с установена патология 

са консултирани и насочени към съответния специалист.
• Изгради се доверие в пациентите към медицинските спе-

циалисти за извършване на акушеро-гинекологични пре-
гледи.

•  Ромските жени споделяха за предоставяните здравни ус-
луги и сред останалата част от тяхното общност.

• Добро сътрудничество със здравните медиатори за дос-
тигане до по-широк кръг от хора.

• Добра комуникация и подкрепа между институциите.

Защо практиката ни е успешна?
• Ранно диагностициране на заболяванията и навременно 

лечение.
• Добри взаимоотношения с екипа за управление на проек-

та в Община Русе;
• Добри взаимоотношения  с всички партньори; 
• Добри взаимоотношения със здравните медиатори;
• Добри взаимоотношения с координаторите по общините
• Отлична екипна работа , ориентирана към целевата гру-

па;
• Предоставяне на висококачествени услуги в сферата на здравеопазването;
• Предоставяне на висококвалифициран екип от специалисти, в т.ч. педиатри, офталмолози, лекари по 

физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевти, акушер-гинеколози;
• Работа на терен;
• Индивидуален подход с всеки пациент;
• Ангажиране на родители, учители, директори на училища;
• Последователност при проследяване на резултатите и сравнителни анализи;
• Реални индикатори.
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Какво научихме? 
Медицински център „Медика Експерт“ срещна доста 

трудности при изпълнение на дейностите, свързани с из-
вършване на АГ прегледи на жени от ромски произход на 
територията на кв. Тракцията в гр. Русе. Жените от ром-
ски произход са изключително недоверчиви по отноше-
ние на репродуктивното здраве. В самото начало жените 
подходиха с недоверие към диагнозата на  акушер-гине-
колозите. За да проверят и за да бъдат сигурни в диаг-
ностицираното заболяване, жените посетиха друг лекар, 
който се слави с голямо доверие сред ромската общност. 
След като получиха второ мнение, ромските жени се до-
вериха на специалистите от Медицински център „Медика 
Експерт“ и продължиха да посещават кабинета, открит по 
проекта. По този начин цялата общност в кв. Тракция се 
довери на нашите специалисти. 

В самото начало жените от малцинствата не желае-
ха да бъдат преглеждани с вагиналния трансдюсер на ви-
деозона. Жените бяха убедени, че трябва да се прегледат, 
но при посещение в АГ кабинета, много от тях се отказва-
ха да бъдат прегледани (АГ прегледът включва: преглед с 
видеозон и вземане на цитонамазка). Много благоприятна 
роля за убеждаване на жените изиграха акушер-гинеко-
лозите на Медицински център „Медика Експерт“. Благода-
рение на тяхната работа, индивидуалния им подход и умения за работа с хората от малцинствените групи 
Медицински център „Медика Експерт“ успя да реализира поставените цели в дейност „Провеждане на АГ 
прегледи“. 

Може ли да се прилага на други места от други екипи?
Ключовите фактори, които трябва да са налице, за да се постигнат подобни успехи, са:  капацитет, 

мотивация, умения за работа с хората от малцинствените групи  и отлични партньорства. 

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики?
Релевантност: Работата по изпълнение на дейностите в проекта на  Медицински център „Медика 

Експерт“ е от изключително значение за успешната интеграция на ромската общност. Благодарение на ви-
сококачествените услуги в областта на здравеопазването, които малцинствата от целевата група получиха, 
успяха да разберат колко важно е човек да получи адекватна помощ и подкрепа при необходимост; колко 
е важно да си платят здравните осигуровки, за да получат успешно лечение на различни диагностицирани 
заболявания; колко е важна превенцията на различните заболявания и начините за превенция.

Възможност за постигане на устойчивост: 
Успешно разкритите АГ кабинети биха могли да продължат своята работа и след приключване на 

проекта с цел устойчивост. Ако хората от малцинствата в кв. „Тракция“ в гр. Русе и на територията на общи-
ните партньори по проекта ежемесечно заплащат своите здравни осигуровки и се регистрират при личен 
лекар, те биха могли да получават същите висококачествени услуги и извън рамките на проекта.

Създадени нови партньорства и работа в мрежа:  
Медицински център „Медика Експерт“ създаде устойчиви партньорства със сдруженията и общините, 

които участваха в проекта. Тези контакти биха били полезни за бъдещи партньорства и по други проекти 
или при възможност за  надграждане на  проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция роми и 
такива, живеещи в сходна с тяхната ситуация на територията на общини от Област Русе“.
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Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на 
общностите: 
Изградиха се добри взаимоотношения със здравните медиатори и координаторите по общините. Ра-

боти се на терен и се прилагаше индивидуален подход. Изгради се доверие и благодарение на тези, които 
бяха доволни от услугите и споделиха това в общността си.

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и финансови/материални ресурси: 
Работи се в мрежа с другите организации партньори на Община Русе по проекта за  максимално използ-
ването на ресурсите.

Финансова ефективност: 
Инвестициите в профилактиката и ранния скрининг са много по-малко от разходите за лечение в на-

преднал етап на заболяването. Инвестициите в детското здраве са с най-голяма възвращаемост.  

Как популяризираме добрата си практика?
Чрез форумите за споделяне на опита, организирани по проекта и на сайта на УМБАЛ „Медика“.

Нашето послание
Скринингите са част от добрата грижа, свързана с профилактична дейност за добро здраво-

словно състояние на подрастващите.  Редица заболявания могат да бъдат коригирани, ако се откри-
ят навреме.  Активната роля на родителите е изключително важна за ефективната профилактика.  
Умения на специалистите за работа с хората от малцинствените групи са ключови за изграждане на 
доверие, а продължителността на интервенциите – на здравна култура.
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“ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ”

Лице за контакт: Деана Димова – управител на Сдружение „Център Динамика” 
гр.Русе, ул. „Панайот Хитов” №9, ет.І, тел./факс: 082/82 67 70, 0878493503 

е-mail: centre_dinamika@abv.bg,  
facebook: Сдружение “Център Динамика”/ Dinamika Centre Association

Какво е това?
Практиката е реализирана при изпълнение на  приоритетна линия Здравеопазване, поддейност „Кам-

пания за разясняване на рисковете от ранните раждания, аборти и необходимостта от контрацепция чрез 
провеждане на групови кампании сред ромската общност”. По подхода „Връстници обучават връстници” 
доброволци от клуб Д.О.М.И.Н.О. към Сдружение „Център Динамика” (ученици на възраст между 15-18 г.) 
разясняваха сред връстници теми, свързани с първите признаци за настъпване на пубертета, промените в 
тялото и отражението им върху емоциите, менструация и менструален цикъл, първи полови контакти и др. 
Въпреки първоначалните реакции на девойките (притеснение, скрит смях) бяха провокирани дискусии по 
темата за ранните сексуални контакти и бракове. Поднесена по този начин, темата провокира учениците 
да споделят свои преживявания и да търсят информация, за която се срамуват да попитат родителите си. 
Самите те проявяват изключителен интерес и желание за последващи срещи, свързани с теми за здрав-
ното образование. 

Подходът „Връстници обучават връстници” беше използван и при реализирани на поддейност „Про-
веждане на информационни срещи с дискусии в училищата за разясняване сред децата на потенциалния 
риск от трафик на бебета и ромски момичета с цел сексуална експлоатация, с акцент върху човешките им 
права и правото им на закрила”. Младежите представиха по заинтригуващ начин актуална информация за 
видовете трафик и начините за предпазване от капаните на експлоатацията и отнемането на личната сво-
бода. От последвалите дискусии и коментари стана ясно, че темата е близка до съзнанието на учениците, 
които пожелаха нови срещи с връстниците им от гр. Русе.  

Защо разработихме тази практика?
Дейностите бяха насочени към ученици 5-7 клас. Предвид ранното съзряване и липсата на открит 

диалог по темите в семейна среда, учениците от 5 и 6 клас видимо бяха „жадни” за информация. Бяха 
предоставени нагледни обучителни материали, както и информация в достъпен формат, тъй като беше 
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наблюдавано слабо познавателно развитие. При учениците от 7 клас бяха наблюдавани начални знания, 
но изпитваха нужда от разясняване на някои неясни за тях сигнали. Близкият до тяхното ниво език и въз-
растта на представящите, които създадоха условия за диалог извън средата на формалното образование, 
благоприятстваха възприемането на чувствителната информация и предразположиха подрастващите към 
открита дискусия и задаване на въпроси, които биха си спестили в присъствието на учители и други въз-
растни в ролята на обучаващи.

Какво се случи?
Бяха проведени 6 информационни кампании с продължителност от 16 дни (всяка) за  разясняване 

на рисковете от ранните раждания, аборти и необходимостта от контрацепция. Бяха обхванати общо 12 
училища от общините Русе, Ветово, Борово и Иваново. Груповите дискусии и индивидуалните сесии обхва-
наха над 1400 ученика. 

За разясняване сред децата на потенциалния риск от трафик на бебета и ромски момичета с цел 
сексуална експлоатация, с акцент върху човешките им права и правото им на закрила бяха осъществени 7 
информационни кампании с продължителност от 16 дни (всяка). Проведени бяха в 7 училища от общините 
Русе и Ветово, а в груповите дискусии участваха над 1100 ученика.

Дейностите бяха осъществени в дух на партньорство и добра комуникация
Основни ресурси:
- Изключителна подкрепа на кметовете на малки населени места, които познават общността и се полз-

ват с авторитет и доверие сред нея;
- Активна роля на директорите на училища;
- Ангажираност и съдействие на здравните медиатори и координаторите в общините партньори.

Какво постигнахме?
- Провокиран интерес сред учениците и родителите им по темата за ЗСО и трафика на хора;
- Обогатени знания за начините за набиране и въвличане в трафик, за промените в тялото през пу-

бертета, за спазване на лична хигиена, за предпазване от полово предавани инфекции, нежелана 
(ранна) бременност;

- Мотивиране за продължаване на образованието и разчупване на традициите, свързани с встъпване 
в ранни бракове;

- Със заповед на директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Семерджиево за учебната 2018/2019 
г. е сформиран клуб „Аз не рискувам”, в който ученици обсъждат актуални и значими за тях теми по 
здравно и сексуално образование.

- Мотивиране на млади момичета и майки да търсят трудова заетост, за да са икономически независи-
ми.

Защо практиката ни е успешна?  
Целенасочените действия и използваният подход към целевите групи от страна на доброволците от 

клуб Д.О.М.И.Н.О. и експертните екипи доведоха до разчупване на стигмата, табутата и предразсъдъците, 
които са характерни за ромската общност. Процесът на опознаване и обучение създаде предпоставки за 
преодоляване на социалните, половите и културните различия при дейностите, свързани със здравното 
образование. Подготвените доброволци бързо скъсиха дистанцията, участниците твърдяха, че усвояват 
информацията много по-лесно, защото връстниците им обучители споделят техния музикален вкус, ин-
терес към популярни личности, начин на изразяване, семейни проблеми (взаимоотношения с братята и 
сестрите, стремеж към независимост и т.н.) и задължения като ученици и членове на екипи.  Младите обу-
чители на връстници рядко биват възприемани като хора, облечени във власт, които наставляват и крити-
куват останалите. Обучението чрез връстници се възприема повече като обстановка, в която младите хора 
получават съвети от приятел. Този приятел е компетентен и знае какво е да си млад, защото е изправен 
пред същите проблеми като връстниците си.
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Моделът на работа разглежда здравното поведение изчерпателно и ясно, по начин, който може да 
бъде прилаган към най-различни култури. Той е насочен предимно към установяване на информацията 
(какво), мотивацията (защо), поведенческите умения (как) и ресурсите (къде), за да се въздейства върху 
млади хора.Затова обучението чрез връстници трябва да бъде част от един цялостен подход и от дейност, 
която обхваща цялата общност. Така например обучението чрез връстници може да допълва училищното 
здравно образование, насочено към развитие на умения и осъществявано от учители.

Ангажирахме специалисти с експертиза в хуманитарните науки, с опит в работата с уязвими групи; 
наличие на добър микроклимат в организацията (екипност, добра координация, гъвкавост на екипите).

Какво научихме? 
Предизвикателство е постигането на подходяща обучителна атмосфера, но въпреки известни прово-

кации  и съпротиви по отношение на участието от страна на групата, доброволците преодоляха вътреш-
ното си напрежение и отговаряха спокойно и компетентно на зададените въпроси. Създаде се приятелска 
атмосфера, в която след изчерпване на темите, представителите на целевата група споделиха житейската 
си философия, стремейки се да получат одобрението и уважението от връстниците си. 

Може ли да се прилага на други места от други екипи?
Необходимо е споделяне на работещи практики по отношение на използването на подхода и специ-

фиките при прилагането му в целевата група. Доброто познаване на особеностите на общността е ключово 
за планирането и прилагането на стратегии за работа с връстници.

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики? 
Релевантност: 
Това е образование, целящо промяна – едновременно личностна и социална. То се стреми да раз-

вие компетенциите на младите хора да бъдат граждани, които участват активно в своите общности като 
утвърждават и защитават своите права и участват в процесите на вземане на решения. Фокусът на обра-
зователния процес е върху развитие на знания, умения, ценности и нагласи, които мотивират позитивни 
поведения в подкрепа на сексуалното и репродуктивно здраве.

Възможност за постигане на устойчивост: 
При изпълнение на основните задачи по проекта усилията на екипа са насочени към повишаване на 

образователното ниво и професионалната подготовка чрез реализиране на нов индивидуално ориентиран 
подход към нуждите на всяко дете и улесняване на психологическата интеграция на децата и младежите 
чрез развитие на умения за живота, менторство и прилагане на позитивни подходи към младежите.

Създадени нови партньорства и работа в мрежа: 
В рамките на проекта бяха създадени и затвърдени партньорски отношения с РИО на МОН, РЗИ, 

както и с организации-партньори на Община Русе по проекта.

Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на 
общностите: 
Екипът от професионалисти и експерти успяват да създадат усещането у младите хора за свобода и 

отговорност. Подготовката се базира изцяло на подхода “умения за живот” и използване на интерактивни 
методи за обучение. На младежите се предостави възможност за личностна изява при усвояване на темите 
по промоция на сексуално и репродуктивно здраве.

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и 
финансови / материални ресурси:
В работата с целевите групи се използват материали, брошури, плакати и др., с които организацията 

разполага в големи количества или има постоянен достъп.
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Финансова ефективност: 
Дейността се реализира с деца доброволци. Доброволческият клуб постига устойчиви резултати вече 

повече от 10 г.

Какво ни казват децата?
„Най-полезната част беше тази, в която научих как точно протича месечният цикъл”
„Беше много интересно и забавно. Научих много неща”
„Хареса ми водещата, защото не е учителка...разговорите бяха забавни...”
Как популяризираме добрата си практика?
Постигнатите резултати от реализирането на добрата практика на Сдружение „Център Дина-

мика” споделяме по време обществени дискусии, кръгли маси, семинари и   конференции на областно и 
национално равнище, насочени към обсъждане и обмен на опит при работа в мултикултурна и мулти-
етническа среда.

Нашето послание
Обучението на връстници е процес, при който предварително обучени и мотивирани млади хора се 

ангажират с провеждането на неформални или организирани образователни дейности с връстниците си 
(сходни по възраст, образование или интереси) за определен  период от време, насочени към развитие и 
промяна на знания, нагласи, убеждения и умения в сферата на здравното сексуално образование. Обуче-
нието на връстници може да се осъществи в малки групи или чрез индивидуални контакти и в най-различни 
общности като класна, извънкласна или извънучилищна дейност.
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„УВЕРЕНИ РОДИТЕЛИ ЗА УСПЕШНИ ДЕЦА” 
ГРУПИ ЗА ИГРА И СЪВМЕСТНИ КЛУБОВЕ ДЕЦА – РОДИТЕЛИ 

Лице за контакт:  
Елена Петкова – Председател на УС на СНЦ „Еквилибриум”;  

тел. 0884 716 557, e-mail: e.petkova@eq-bg.org

Какво е това?
Провеждане на групови сесии в клубен 

формат с деца и техни родители или близки в 
училища и детски градини, които са в близост 
до кварталите с концентрирано ромско насе-
ление. Подходите са „Учене чрез преживява-
не“, използване на силните страни на децата 
и родителите и разнообразния набор от инте-
лигентности, които носи всяко дете. Чрез раз-
лични игри и приложни техники  деца и роди-
тели разглеждат разнообразни теми, значими 
за осъзнаване на нуждата от образование и 
приемането на училището като приятно мяс-
то, в което може да се учи по забавен и лесен 
начин. Развиват се умения, знания и опит у 
родителите от ромски произход за посрещане 
на нуждите на децата в ранна детска възраст, 
за подобрено общуване с тях, включително на български език, за мотивиране на децата да започнат учи-
лище и да останат в образователната система.

Защо разработихме тази практика?
• Ранното детско развитие се случва в 100 % от случаите между 0 – 7 годишна възраст, независимо 

дали родителите и педагозите се занимават целенасочено с него.
• Науката е доказала, че тези години са ключови за развитието на психиката, емоционалността и инте-

лигентността. Затова осъзнатото занимание с детето в тази възраст разгръща по най-добрия начин 
потенциала му. 

• Липсата на знания и умения у родителите от ромски произход да отговорят на нуждите на децата в 
ранна детска възраст, най-често се дължи на бедност и необразованост на семействата, на тради-
ционни (културно - етнически) модели на отглеждане на децата. 

• Последствията са социално занемаряване, изолиране в гета (самоизолация), изоставане на децата 
в комуникативно, когнитивно, емоционално и психо-моторното развитие. 

• Децата са неподготвени за образователната система, вкл. не владеят български език, а това води до 
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, живеещи в няколко квартала на Русе, е 
дългогодишна и се базира на „учене чрез преживяване“ или другояче казано – „учене чрез правене“, 
на принципа на групови интерактивни сесии за деца и техните родители.

Какво се случи?
Екипът на „Еквилибриум“ работи на терен – в общността и комплексно – с родители и деца заедно, 

с цел:
• 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 групи за игра и водене на „Личен дневник на майката 
и детето“. Групите за игра се провеждат в ромския квартал „Тракция”, в обособени и реновирани по 
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проекта помещения в сградата на детска градина „Ралица”. Тази дейност започна от м. юли 2018 г. 
(нова дейност след удължаване на проекта) и до края на годината в групите за игра в ромския квартал 
„Тракция” са осъществени 12 сесии, в които са се включили 9 родители/грижещи се и 21 деца.

• Формиране на устойчива мотивация у родителите за стимулиране на когнитивното, социално и емо-
ционално развитие на децата в ранна детска възраст (5-6 г., етапа на подготовка за училище) чрез 
провеждане на съвмести занимания в клубен формат – деца в предучилищна и начална възраст и 
родители в три училища в гр. Русе (ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Н. Обре-
тенов”). 

• Проведени са от началото на проекта 192 сесии на съвместни клубове деца – родители в ОУ „Але-
ко Константинов” и ОУ „Братя Миладинови”, в които са обхванати 90 деца и родители. До края на 
проекта ще се осъществя още 80 съвместни сесии. В новите дейности в направление Образование 
от м. юли 2018 г. до края на годината, след удължаване периода на проекта, в ОУ „Н. Обретенов” са 
проведени 11 съвместни клуба деца - родители, в които участват 8 деца и 10 родители.

• Деца и родители заедно учат и разиграват приказки, песнички, залъгалки и игри, в зависимост от 
възрастта и потенциала на децата и възможностите на родителите. 

• Чрез различни приложни техники (рисуване, моделиране, апликиране и др.) деца и родители раз-
глеждат различни теми, значими за осъзнаване на нуждата от образование. Отбелязват се празници, 
в които с огромно желание участват малки и големи. 

Какво постигнахме?
Краткосрочни резултати:

• Подобрено взаимодействие между ро-
дители и деца чрез игри и творчески 
занимания, важни за стимулирането и 
развитието на децата;

• Позитивно отношение към ученето като 
приятен, забавен и лесен процес;

• Приемане на училището като привлека-
телно място.
Дългосрочни резултати:

• По-добро двигателно, социално, емо-
ционално, познавателно, комуникативно развитие на децата, по-добре развити автономност и соци-
ална активност;

• Формирана мотивация у родителите за стимулиране на развитието на децата в ранна детска възраст; 
знания и умения за посрещане на нуждите им в този възрастов период;

• Подобрен диалог между семействата от ромски произход и персонала на училищата;
• Намален броя на отпадналите в последствие от образователната система деца от ромски произход.

Защо практиката ни е успешна?
• Децата и родителите имат възможност да участват в структурирани занимания с други хора, различ-

ни от училищния персонал, в резултат на което родителите получават друга гледна точка за възпита-
нието им, а децата - различен начин да изразят себе си;

• Активните родители, участващи в клубовете, могат да повлияят положително на начина на мислене 
на останалите от общността; 

• Адекватно включване на децата в живота в училище и в последствие - в обществото;
• Възприемането на образованието като важна част от ценностната система на ромите и задържането 

(неотпадането на децата от училище) дава възможност за по-добра реализация в професионално 
отношение, от там по-стабилни и по-високи доходи, които водят до излизане от гетото и интегриране 
в обществото. 
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• Изградено доверие към „Еквилибриум“ от страна на общността (в резултат на дългогодишната съв-
местна работа); 

• Наличие на медиатори от общността – неформални ромски лидери с изградена връзка с организа-
цията; 

• Интензивно взаимодействие и еднопосочност на посланията, добра и непрекъсната комуникация 
между: екипа на организацията – родителите и учителите.

Какво научихме?
• 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 и 
родител.

• Постоянно насърчаване на родителите за включване в дейностите, като им се напомнят ползите за 
тях и техните деца. 

• Материалната подкрепа (която може да бъде осъществявана от социална услуга, или чрез фондона-
биране,. 

• Подобряване на родителските 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 образовани и социално включени.

• С родителите, на които им е много трудно да се справят с базисните потребности на децата, са нужни 
по-дългосрочни и последователни усилия, интензивна индивидуална работа.

Може ли да се прилага на други места от други екипи?
• Практиката е абсолютно приложима навсякъде в страната, и с различни целеви групи, поради ниски-

те 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, уче-
нето чрез преживяване на опита и творчески занимания.

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики? 
Релевантност: 
Придобитите знания за комуникация на български език, приемането на образованието като важно за 

израстването на едно дете, позитивното родителство и стимулирането на силните страни на деца и роди-
тели, водят до повече възможности за реализация, подобряване качеството на живот на ромската общност 
и живеещите в сходна ситуация и тяхната постепенна интеграция в обществото.

Възможност за постигане на устойчивост: 
• Дейностите могат да са част от програмите на Центровете за обществена подкрепа, като се фондо-

набира за подпомагане на семействата да посрещат базисните потребности на децата си и да се 
справят с кризисни ситуации.

• Съвместните занимания деца – родители (групи за игра и клубове) могат да станат част и от обучи-
телната програма в детските градини, тъй като системата за предучилищно образование насърчава 
участието на родители, особено при децата, чиито майчин език не е български и при деца в риск.

• Възможност за постигане на устойчивост е  разбирането на училищното ръководство за необходи-
мостта от съвместни занимания деца - родители, както и учители, които да прегърнат идеята за 
ранното детско развитие. Към МОН има проекти и програми, чрез които училището може да осигури 
възнаграждение за допълнителния труд на учителите.

• Проведеното обучение – семинар от СНЦ „Еквилибриум” с повече от 50 учители ще даде възможност 
педагозите да организират повече съвместни дейности в работата си с родители и деца.
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Създадени нови партньорства и работа в мрежа: 
Добро взаимодействие и подкрепа с образователните институции – училища и детски градини, Об-

щина Русе.
Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на общностите: 

• Съвместните дейности с деца – родители от ромска общност имат успех и поради съдействието на 
неформални ромски лидери, здравни и образователни медиатори, педагози и социални работници от 
общността. 

• Важно е представители на общността да са постоянен пример за интеграция в обществото. Необ-
ходимо е да се подкрепят активно тези, които желаят промяна за себе си и децата си. Те са ядрото 
за овластяване, което ще влияе за формиране на мнения и промяна на навици в останалата част от 
общността.

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и 
финансови / материални ресурси:
За всички деца, участници в проекта, за конкретни празници се закупуват подаръци, чрез дарителски 

акции на СНЦ „Еквилибриум”. При необходимост се предоставят дрехи, обувки и играчки за децата.

Финансова ефективност:
Много от дейностите се обезпечават с подръчни материали и се провеждат в рамките на съществу-

ващи образователни институции. Разходите са свързани с транспорт, комуникация и заплащане на труда 
на специалистите.

В дългосрочен обществен план инвестициите в ранните години на децата от ромска общност, като 
важна стъпка към социалната им интеграция, се възвръщат от реализирани спестявания за социална за-
крила и пълноценно участие на пазаря на труда.

Какво ни казват деца и родители?
Родителите споделят пред специалистите: 
„Искам детето ми да има образование и да има добро бъдеще, а не да е като мен неграмотно.” 
„Участията в клубовете са ми много полезни, припомням си и научавам важни за възпитанието 

на детето неща.” 
„Хубаво и полезно е за детето, но аз не мога да идвам всеки път.”
 „Формата на провеждане на заниманията в клуба много ми харесва – досега не съм участвал в 

подобни дейности.”
 „В резултат на участията в съвместния клуб аз преосмислих възпитателните си подходи към 

детето.” 
Децата казват с усмивка:
 „Забавно е!” 
„Харесвам ден вторник, защото тогава е нашия клуб.” 
„Харесваме игрите!”

Как популяризираме добрата си практика?
• Чрез публикации в уеб-сайта на сдружението и на работните срещи с партньорите.
• При провеждането на съвместните клубове в едно от училищата педагозите присъстват и участват в 

заниманията. 

Нашето послание 
Бъдете интересни, последователни и упорити. Заложете в дейностите си интерактивни методи на 

работа, игри и учене чрез преживяване.
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ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ, РЕПРОДУКТИВНО И  
МАЙЧИНО ЗДРАВЕ И РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Лице за контакт:  
Елена Петкова – председател на УС на СНЦ „Еквилибриум”;  

тел. 0884 716 557, e-mail: e.petkova@eq-bg.org

Какво е това?
• Подкрепа в пренаталния период и просле-

дяване на бременността, а в постнатал-
ния – консултиране и подкрепа за грижи-
те за новороденото, кърмене. Планиране 
на броя на децата в ромското семейство, 
превенция на заболяванията, посрещане 
на нуждите на детето в ранна възраст, ин-
формиране и съдействие за предприема-
не на действия за контрацепция.

• Информиране на жени в репродуктивна 
възраст чрез групови беседи и чрез ин-
дивидуални консултации в неформална 
атмосфера по домовете им или на подхо-
дящи места в общността;

• Подкрепа и придружаване на здравноне-
осигурени бременни за регистриране и проследяване на бременността, както и на жени, направили 
здравословен репродуктивен избор за контрацепция - до медицински услуги на АГ специалист.

Защо разработихме тази практика?
• Нагласите и традициите на ромския етнос и живеещите в сходна на тях ситуация, се променят бавно 

и е необходимо постоянство. 
• Българо-швейцарската програма предлага възможности да бъдат развивани няколко вида дейности, 

които да доведат до това семействата от целевата група да планират, да бъдат информирани, да 
раждат здрави и желани деца, да ги възпитават позитивно, да им отделят индивидуално внимание. 

• Социалните работници са добре приети в кварталите с концентрирано ромско население, хората им 
се доверяват и разчитат на тяхната подкрепа и застъпничество. В много от случаите специалистите 
на „Еквилибриум“ са единствени техни застъпници пред институции, болници, администрация и др.

Какво се случи?
Практиката обхваща кв. Тракция, кв. Селяметя и 13 села от община Русе.

• Осъществени са общо 77 сесии по семейно планиране в ромските квартали „Тракция”, „Селеметя” и 
13-те села от Община – Русе, обхванати са 593  жени в репродуктивна възраст. 

• Оказано е съдействие и подкрепа на 50 бременни здравно неосигурени ромски жени за проследява-
не на бременността им и пренатални АГ прегледи. Осъществени са 82 АГ прегледа.

• Идентифицирани са 50 здравно неосигурени жени, които след направен информиран избор за кон-
трацепция им се постави вътрематочна спирала от АГ специалисти.
Постигнато е следното:

• Подобрено майчино и детско здраве, както и промяна на нагласите на етноса за ранни бракове, раж-
дане на повече деца;

• Подобрено разбиране за важността на проследяване на бременността и предприемане на мерки за 
контрацепция, водене на здравословен начин на живот;
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• Подобрено разбиране на важността на родителството за правилното развитие на децата от най-ран-
на възраст.

Какво постигнахме?
• В резултат на проследяваните бременности са родени здрави бебета, отглеждани в семейната си 

среда, тъй като в пренаталния период се работи и по превенция на изоставянето. 
• Все повече жени се осмеляват да направят своя информиран избор за постоянна контрацепция. Те 

знаят и разбират, че трябва да полагат грижи както за собственото си здраве, така и за здравето на 
децата си, могат да изразяват мнение и да не се съобразяват с някои от традициите на етноса. 

• В резултат и на дългогодишната работа по семейно планиране ромските семейства започват да пре-
ценяват колко деца имат възможност да отглеждат и възпитават, за да могат да бъдат пълноценни 
родители.

• Променят се нагласите у жените, при необходимост да търсят и се доверяват на медицински специа-
листи.

Защо практиката ни е 
успешна?
Предпоставки за успех:

• Една от предпоставките за реализиране на 
добрата практика е познаване на специфи-
ките на целевата група (вкл. спецификата в 
традициите и обичаите на отделните групи 
роми, живеещи на територията на населени-
те места). Благодарение на това успяваме 
да намерим най-ефективния подход за пре-
одоляване на някои стереотипи и суеверия, 
свързани със здравето, особено що се отна-
ся до здравните грижи за бебетата (начини 
на хранене, къпане, осоляване, повиване, 
лечението на различни симптоми и пр.). 

• Другата важна предпоставка за успех са сесиите по семейно планиране в общността, които се про-
веждат като неформални срещи на кафе и сладки. Те се организират и провеждат в домовете на 
жени, които имат влияние в общността. Обсъждат се различни теми, които вълнуват жените от целе-
вата група. 

• Изграденото доверие между специалистите от „Еквилибриум” и жените от ромска общност е друг 
изключително важен фактор. Прилагането на различни подходи - например, индивидуални разгово-
ри, тъй като често дискутираните теми са табу в общността и младите жени не ги коментират пред 
свекървите и майките си. С течение на времето повечето от тях преодоляват бариерите и споделят 
лична информация, както и своите притеснения и успехи. 

• От особено значение е и въвличане в дейностите на неформални ромски лидери, които се ползват с 
доверие и авторитет в общността. 

• Наличните ресурси по проекта за съдействие и подкрепа помагат при възникнали трудности с пред-
ставителите на целевата група. 

• От значение е и продължителността на проекта (почти 4 години). Това дава възможност потребители-
те да се превърнат  в „най-добрата реклама” от една страна, а от друга – с една жена да бъде извър-
вян целия цикъл от дейности – проследяване на бременността, подкрепа в грижите за новороденото, 
информиране и съдействие след направен избор за постоянна контрацепция.

Какво научихме?
Предизвикателствата са свързани с преодоляване на традиционни стереотипи и предразсъдъци в 

ромска общност относно здравето, бременността, родителството и семейното планиране. Това изисква 
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дългогодишна и последователна работа в общността, мобилизиране на вътрешните ресурси на семейства-
та и заобикалящата ги среда. 

Необходима е предимно работа на терен за възможно най-ранно регистриране на бременности, бо-
лести, предавани по полов път, избор на контрацепция. Мотивиране на повече АГ специалисти да работят 
с ромската общност и възстановяване на практиката за т.нар. патронажна грижа.

Безспорна предпоставка за успех е, разбира се, повишаване броя на образованите роми, които да 
работят с общността като здравни и образователни медиатори, както и като професионалисти в социал-
ните услуги.

Може ли да се прилага на други места от други екипи?
• Практиката е абсолютно приложима във всеки контекст като задължително трябва да се съобрази 

със спецификата на конкретните ромски групи, населяващи даден район. 
• Необходима е висока мотивираност без предразсъдъци. 
• Трябва да се стъпва на ресурса на общността, семействата, местни ромски лидери и здравни меди-

атори. 
• Мобилна работа на терен, използване на много визуални материали и конкретни примери. 

Как практиката ни съответства на стандартите за добри практики? 
Релевантност: 
Дейностите са важни за цялото общество, защото те са насочени към това да се раждат здрави деца, 

които да се отглеждат добре в семейната си среда. Родители, които отговорно да планират колко деца 
могат реално да отглеждат и възпитават. 

Посрещайки здравните си нужди, подобрявайки родителските си умения, семействата постепенно 
осъзнават и други важни нужди – от образование, от постоянни доходи и т.н. 

Възможност за постигане на устойчивост: 
Целевата група има възможност да продължи да получава подкрепа от различни социални услуги, 

напр. Център за обществена подкрепа, Здравно – консултативен център за майчино и детско здраве към 
УМБАЛ и др. Важно е да се мотивират и повече АГ специалисти да работят с ромската общност. 

СНЦ „Еквилибриум” си сътрудничи с БАСП за предоставяне от тяхна страна на вътрематочни спира-
ли.

На местно ниво устойчивостта на дейностите може да бъде подкрепена чрез:
• Създаване на общински фонд, с който да се обезпечава труда на вече обучените здравни медиатори, 

както и на местните неформални лидери.

• Запознаване от страна на РЗИ на всички здравни специалисти и особено ОПЛ с практики в общност-
та със стандартите за ранно детско развитие, публикувани от Уницеф, и разработени от национални 
консултанти – лекари.
Необходими са и промени в националната регулаторна рамка, за които „Еквилибриум“ се застъпва 

заедно с колегите си от Алианс за ранно детско развитие:
• Подобряване на достъпа до лекарства за амбулаторно лечение за деца и бременни, живеещи в бед-

ност - нормативната уредба към момента не позволява улеснен финансов достъп, което ограничава 
възможностите за пълно излекуване и води до риск от хронични заболявания;

• Финансиране на задължителни профилактични прегледи за всички бременни, независимо от здрав-
но-осигурителния им статус - към момента нормативната уредба позволява провеждането на един 
преглед за всяка неосигурена бременна, което е крайно недостатъчно за ранна диагностика, превен-
ция и предотвратяване на рискови състояния за майката и бебето. Ако бъде установен здравословен 
проблем на бременната жена (напр. диабет или друго заболяване, което влияе върху бременността), 
следва да бъде осигурено и лечение, тъй като в противен случай рискът за развитието на детето си 
остава неадресиран;
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• Разработване и финансиране на устойчива политика за патронажни грижи за развиване на родител-
ските умения за пълноценна грижа за децата в най-ранна възраст, с осигуряване на засилена подкре-
па за най-уязвимите деца и техните семейства. 

Създадени нови партньорства и работа в мрежа: 
Създадени са и се поддържат добри партньорски взаимоотношения с Община – Русе, ДКЦ 2, УМБАЛ 

„Медика”, център „Динамика”, АГК към УМБАЛ „Канев”, БАСП.
Укрепване на местното лидерство, участие и овластяване на общностите: 
Необходимо е да продължат да се използват вече съществуващите ресурси по проекта – кабинети на 

ОПЛ и АГ кабинет в ромския квартал „Тракция”, с активната подкрепа на здравните медиатори,  местните 
неформални лидери  и социални услуги.

Мобилизиране на допълнителни институционални, обществени и финансови / материални ре-
сурси:

При необходимост – например възникнала кризисна ситуация, се предоставят хранителни продукти, 
дрехи, обувки и играчки за децата от семейството, осигурени от дарителски акции на СНЦ „Еквилибриум”.

Важно е да има разбиране, че интеграцията на ромите подобрява начина на живот на цялото обще-
ство. 

Финансова ефективност:
Дейностите се реализират на терен, което ги прави икономични (разходи за транспорт, комуникация 

и заплащане на труда на специалистите).
В дългосрочен обществен план - подобряване на семейно планиране, репродуктивно и майчино 

здраве и ранно детско развитие, води до намаляване броя на изоставените деца и до превенция на забо-
лявания и увреждания при жените и децата, за които държавата поема ангажимент и издръжка.

Какво ни казват деца и родители?
Най–ценната обратна връзка е автентичната, получавана на терен от представителите на общността: 
„Свекърва ми вече не ми се налага как да възпитавам децата.“
„Мъжът ми се съгласи, че три деца ни стигат и макар че ме беше страх да му кажа, той се съгласи на 

спирала.“ 
„Вече не се страхувам да кажа на свекървата, че мога сама да давам лекарства и знам как да обли-

чам бебето.”
 „След много спорове със свекърва ми и мъжа ми аз вече не слагам сол във водата, когато къпя бе-

бето.” 
„Караха ме да ям два пъти повече, защото трябва да се храня за двама. Сега знам, че това не трябва 

да е така.” 
„Ако се бях решила преди една година да сложа спирала, сега щях да имам само три деца и да ми е 

по-лесно”.

Как популяризираме добрата си практика?
• Резултатите се споделят на сайта на Община – Русе, на работни срещи с партньорите и със Звено-

то за управление на проекта. 
• Чрез публикации в уеб-сайта на сдружението, споделяне на национални форуми и участие в изгот-

вяне на становища по темата на национални детски мрежи.

Нашето послание
Проектът срещна специалистите от СНЦ „Еквилибриум” с много партньори от цялата страна, при кое-

то имахме възможност за дискусии и обмяна на опит. Убедени сме, че подкрепата за маргинализираните 
групи се осъществява от хора с големи сърца, като се надяваме съмишлениците ни да се увеличават, а 
обществото ни да проявява повече разбиране и толерантност към ромската общност и други, живеещи в 
сходна на тяхната ситуация, защото истинската промяна зависи от всички нас.


