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1. Важността на

Контекс
та
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Многообр
азието
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Структури
те & 

Системите

4. Важността на

Синергия
та



Контекста

• Нормативно-политическата рамка за РДР

• Политиките на Европейския съюз

• Общите демографски тенденции

• Данните за РДР – и липсата им

• Достъпността и качеството на услугите

• Човешките и материалните ресурси

• Културните нагласи и ценности
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Находка 2: 
Многообразието –
всеобхватни услуги

Всички имат 
платен отпуск, 
много имат и 

отпуск за 
бащинство

Всички имат някаква 
форма на 

субсидирани здравни 
грижи, започвайки от 

началото на 
бременността

Всички имат 
някакви форми 

на домашни 
посещения

Повечето имат 
субсидии за 
семейства с 

ниски доходи 
или в риск

Повечето 
поддържат 

някаква форма 
на постоянна 
подкрепа за 
родителите

Всички имат 
услуги за деца 
през годината, 
предшестваща 
официалното 

влизане в 
училище

Повечето имат 
подкрепа за 
работещите 
родители с 
малки деца

Всички имат 
някаква форма 

на преходи

Често се оставя 
на местно ниво, 

с нарастващ 
интерес от 
страна на 

националното 
правителство

Пред-

перинатална

Кърмачета и 
малки деца

Предучилищна 
възраст

Преходи
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Структури и системи 

- стълбове и градивни елементи



Transcendent 

Policies That 

Are 

Consistently 

Applied

Engaged 

Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

I. Силни основи на политиките

Разбиране на контекста

Разбиране на научните 
доказателства за РДР

Координационни 
механизми на ниво 
политики

Липса на цялостна политика и 
визия за развитие

Липса на подкрепа за реформи 
в някои области

Ангажиране на 
заинтересованите страни в 
правенето на политиките

Механизми за редовно участие
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II. Всеобхватни услуги, финансиране и управление

Разнообразие на услугите

Поетапно увеличаване на 
финансирането

Установени механизми за 
управление в някои сектори

Разпокъсаност и недостатъчно 
услуги за РДР

Нисък обхват на ОГРДВ в ранната 
възраст

Липса на някои услуги (РДИ)

Недостатъчно финансиране за 
най-уязвимите групи

Несъществуващи или 
неприлагащи се механизми за 
координация



Transcendent 

Policies That 

Are 

Consistently 

Applied

Engaged 

Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

III. Знаещи и подкрепени учители и семейства

Увеличаване на заплащането 
в сектор образование

Изисквания към 
първоначалното образование

Възможности за 
продължаващо 
професионално развитие

Вътрешна мотивация на 
служителите

Липса на общи компетентностни 
профили на работната сила

Несъответствие на подготовката в 
университетите с практиката –
ниски компетенции за работа с 
уязвими деца, СОП, работа с 
родители

Липса на системен подход към 
професионалното развитие

Липса на механизми за ангажиране 
на семействата в ОГРДВ

Условия на труд в социалната сфера
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Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

IV. Информирана, индивидуализирана и 
приемствена педагогика

Наличие на иновативни 
практики и педагогически 
подходи

Овластяване на учителите

Разбиране за важността на 
индивидуалния подход

Oстарели педагогически подходи

Високо съотношение деца-
персонал 

Непризнаване на алтернативни 
форми на ОГРДВ

Преход от ясла към детска градина 
и към начално образование

Липса на стандарти за РДР
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V. Данни, които водят до подобрения

Наличие на изследвания от 
НПО, университети и 
институти

Тестове за 3-3.5 годишните в 
детските градини

Зачатък на система за 
мониторинг на качеството на 
социалните услуги със ЗСУ

Данни – не се събират достатъчно

Данни и изследвания - не се вземат 
предвид

Стандарти за мониторинг на 
качеството в образователен и 
здравен сектор

Липса на изградена инфраструктура 
за научноизследователска дейност

Недостатъчно финансиране
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Синергия

• Интегриран подход или интегрирани услуги? 

• Междусекторно взаимодействие – въпрос на 
индивидуални нагласи и възможности, а не на 
механизми 

• Липса на интегрираност между системата на 
детските градини и яслите, които не се разглеждат 
като част от ОГРДВ

• А синергия по вертикалата вътре в системите? 
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Разберете 
уроците от 
другите

Разберете 
Контекста

Мечтай
те смело

Мислете 
Системно

Как България да се придвижи 

напред?



Мечтайте смело: Ричмъндска 
трилогия

Знание

• Знание за 
контекста

• Познаване 
на науката

Обществена 
воля

• Подкрепа от 
лидерите

• Подкрепа от 
обществото

Социална 
стратегия

• Подкрепящи 
програми

• Подкрепяща
инфраструк-
тура



Какво ще 

правим?


