
СНЦ	„ИНИЦИАТИВА	З	АРАВНИ	ВЪЗМОЖНОСТИ	

ПРОГРАМА	
„БИБЛИОТЕКА	ЗА	

ИГРАЧКИ	И	
ЧИТАТЕЛСКИ	КЛУБ“	
Доклад	по	изпълнението	на	програма	
„Развитие	на	Библиотека	за	играчки,	

Читателски	клуб	за	родители	и	фасилитация	
на	равен	достъп	до	ранно	образование	за	
деца	от	ромски	произход	от	гр.	София“	

 

Програмата е финансирана от Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства - МОН 

7/30/2020 
 

 

 

  

Настоящият доклад представя иновативни практики за ранно учене чрез игра и информация за 
креативни общностни дейности, насочени към осуряване на равен достъп до ранно 

образование и плавен транфер от интегрирани детски градини в интегрирани училища 



ПРОГРАМА	„БИБЛИОТЕКА	ЗА	ИГРАЧКИ	И	ЧИТАТЕЛСКИ	
КЛУБ“	

 

Програмата е финансирана от Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства - МОН 

 

 
Гр. София – 1373, 
Ул. „313-та” № 3 
e-mail: equal_opportunities”abv.bg 
тел. 00359 /2/ 8 22 11 44 
 

СНЦ „Инициатива за равни възможности” е гражданска организация, 

създадена през 2006 г. Работи по три основни направления: Правна 

програма, образователна програма и младежки дейности.  

Правната програма на организацията съсредоточава дейностите си върху 

развитие на стратегическа съдебна защита пред български и международни 

съдилища по проблеми на равното третиране с фокус върху етническите 

малцинства в страната; изготвяне на тематични анализи на съдебна 

практика и законодателство, развитие на предложения за подобряване на 

законодателни решения и застъпничество. 

Образователната програма е съсредоточена върху подобряване на 

възможностите за ранно учене, ранен достъп до равно образование за 

децата и учениците от етническите малцинства и дейности по 

преодоляване на дефиците в образователните постижения на деца от 

уязвими групи, както и интегрирането им в образователния процес. 

Младежката програма предоставя възможности на ученици и младежи от 

малцинствен произход да развиват свои иновативни идеи, сътрудничество 

с младежки групи от страната и чужбина и включване в обществени и 

общностни мероприятия. Програмата насърчава доброволчеството и 

активните взаимоотношения между младежи от различни етнически групи. 
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 I. Обща информация 

Настоящият доклад обхваща дейностите на СНЦ „Инициатива за 

равни възможности“ по изпълнение на програма за развитие на 

„Библиотека за играчки, Читателски клуб за родители и фасилитация на 

равен достъп до ранно образование за деца от ромски произход в град 

София. Дейностите по програмата за периода юли 2019 – юни 2020 г. са 

финасирани с любезното съдействие на Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – МОН.  

СНЦ „Инициатива за равни възможности” работи по 

образователната си програма от 2008 г., като дейностите са съсредоточени 

в София. Стартът на програмата беше мотивиран от въвеждането на 

електронна система за кандидатстване и записване на деца в детските 

градини в София от страна на Столична община и затрудненията, 

изпитвани от родителите от ромски семейства, свързани с използването на 

електронната система. СНЦ „Инициатива за равни възможности” изгради 

екип, опитен в работата с електронната система и разработи програма за 

оказване на съдействие на родителите. Програмата включва създаване и 

управление на профили на деца – кандидати, провеждане на мотивационни 

кампании за включване на децата в системата на ранното и предучилищно 

образование, обучения на родителски групи за самостоятелна работа със 

системата и оказване на съдействие на други родители. При старта си 

програмата беше финансирана от Фондация „Америка за България” (за 

първата година от изпълнението на програмата), след което в периода 2009 

– 2018 г. се финансира с няколко поредни проектни финансирания от 

Ромски Образователен Фонд (РОФ). През 2016 г. към дейностите, 

фокусирани върху включването на децата в системата на ранното 
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образование, се добавиха два допълнителни иновативни компонента: 

изгради се „Библиотека за играчки” и се създаде „Читателски клуб за 

родители”.  

„Библиотеката за играчки“ работи на принципа на книжните 

библиотеки: Създава се колекция от играчки, които се групират съобразно 

възрастта на децата – участници, в настоящия случай съответно играчки за 

целевата група деца от 0 до 3 години и играчки за целевата група деца от 3 

до 6 години. Играчките следва да имат образователен характер и да 

развиват когнитивните способности на децата. Компонентът насърчава 

активното родителство, и включването на родителите в игрови 

образователни дейности съвместно с децата. Библиотеката работи с 

библиотекар, който организира работата й, създава възможности за 

популяризиране на компонента и записване на деца – участници, поддържа 

лични картони на децата, поддържа отворени врати в рамките на 

предварително обявено работно време и е на разположение да съветва и 

подпомага родителите и децата в избора на играчки, както и да обясни 

механизма на игра с всяка от играчките. Библиотекарят се грижи и за 

състоянието на играчките и регулярната подмяна на повредени или 

изгубени играчки. Децата и родителите посещават библиотеката в рамките 

на обявените часове, заемат играчка за ползване вкъщи и я ползват в 

продължение на 10 – 14 дни, след което я връщат и могат за заемат 

следваща играчка.  
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В рамките на компонента „Читателски клуб за родители“ се 

организират групи от млади родители, които с помощта на фасилитатори 

на съвместни сбирки четат заедно детска книжка и я обсъждат, след което 

получават по един екземпляр от книжката като подарък, с идеята да я четат 

и обсъждат с децата си. Работещата група обикновено включва между 12 и 

15 родители. Цикълът на участие на всяка родителска група включва 

между 12 и 15 срещи, които се провеждат два до три пъти месечно в 

предварително съгласувани дни в удобно за групата време. Подобно на 

„Библиотеката за играчки“ и Читателският клуб за родители е компонент, 

който насърчава активното общуване между родители и деца. 
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Двата компонента са изградени и работят с методики, разработени от 

Ромски Образователен фонд, като екипът на СНЦ „Инициатива за равни 

възможности” е обучен от обучители, осигурени от РОФ и е адаптирал 

компонентите към ситуацията и условията в България. 

 

II. Настоящата програма 

В рамките на настоящата програма дейностите на СНЦ „Инициатива 

за равни възможности” се съсредоточиха върху ранно детско развитие, 

като обхванаха три групи деца и техните семейства:  

• деца от 0 до 3 години;  
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• деца от 3 до 6 години и  

• деца от 6 до 10 години.  

По отношение на описаните целеви групи деца и техните семейства, 

в периода, обхванат от настоящия доклад програмата разви дейности, 

насочени към: 

• мотивиране на семействата и децата за включване в системата на 

ранно образование; 

• плавен трансфер на децата – бенефициенти в интегрирани 

общообразователни училища (по отношение на третата група деца). 

За изпълнение на програмата се създаде екип, състоящ се от 4 

фасилитатори и 1 библиотекар, като към екипа се интегрира принос от 

страна на експерт в областта на мотивацията към ранно детско развитие и 

възможностите на образователните програми и разработените иновативни 

практики за изготвяне на оценка на въздействието на програмата и 

предлагане на препоръки за подобряване на работата с децата. 

Създаденият екип има дългогодишен опит в работата с деца и семейства от 

етническите малцинства, с фокус върху ромското малцинство. В екипа се 

включиха лица от ромски произход. 

Програмата стартира с традиционна за СНЦ „Инициатива за равни 

възможности“ информационна кампания, насочена към млади родители и 

семейства от ромски произход. От няколко години образотелният екип на 

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ провежда такава кампания през 

летните месеци.  В рамките на настоящата програма информационната 

кампания се проведе през юли и август 2019 г. Целта на кампанията е 

екипът да информира родителите на деца от целевите групи за 

предвидените по програмата дейности и мотивира родителите да се 
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включат, както и да включат децата си. Информационната кампания по 

настоящата програма се проведе чрез индивидуални и групови срещи с 

родители от кварталите с концетрирано ромско население в гр. София - 

„Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“, както и чрез посещения на 

общностни събирания в евангелските църкви, на които също се 

разпространи информацията и се мотивираха родителите. В рамките на 

срещите екипът разясни законовите изисквания за задължителност на 

ранното образование в предучилищни групи в детските градини и/или 

училищата, даде информация за възможностите, които предлагат детските 

градини и училищата в целевите райони, фокусира вниманието на 

родителите върху позитивите на интегрираното ранно образование и 

разясни процеса на регистриране на децата в Информационната система 

за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в 

училищата (ИСОДЗ) като отправи покана към родителите да използват 

съдействие в офиса на програмата. Допълнително в рамките на настоящата 

програма се проведоха и четири срещи с родители от кв. „Захарна 

фабрика“, които също така се информираха за дейностите по програмата и 

се мотивираха да се включат в процеса по регистрация на децата в ИСОДЗ, 

с цел да се осигури възможност за включване на децата в системата за 

ранно образование.  

В процеса на изпълнение на програмата СНЦ „Инициатива за равни 

възможности” продължи традиционната практика за активно 

сътрудничество както с районните администрации на Столична община, в 

чиито райони живее концентрирано ромско население (”Красна поляна”, 

„Люлин” и „Слатина”) и с Регионалното управление по образованието – 

София град (РУО), така и с ръководствата на училища и детски градини в 

районите. С ръководствата на районните администрации, както и с 

отделите „Образование” се проведоха регулярни срещи и се поддържаха 
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работни контакти. С ръководството на РУО София - град се проведоха 

серия от работни срещи, като екипът на СНЦ „Инициатива за равни 

възможности“ се превърна в партньор на РУО и активно съдейства за 

изпълнение на дейности, насочени към задържане на децата и учениците в 

образователните институции и превенция на ранното отпадане от 

системата на образованието. Фасилитаторите на СНЦ „Иницитавиа за 

равни възможности“, ангажирани с изпълнението на настоящата програма 

се включи в екипите, сформирани по Механизма на МОН за обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици. Екипът извърши 

съгласувани с РУО София-град и местните администрации домашни 

посещения на адреси, на които бяха идентифицирани деца, които не 

посещават изобщо или посещеват нерегулярно училище и детска градина. 

Бяха проведени срещи с родителите за изследване на причините и 

мотивиране на родителите да се погрижат и осигурят редовни посещения 

на децата в училище. Резултатите от тези срещи бяха предадени от екипа 

на ръководството на РУО София-град.  

В процеса на изпълнение на настоящата програма през месеците юли 

и август 2019 г. се екипът организира и проведе по две обучения месечно 

за родители, които имат интерес да се научат да работят самостоятелно с 

електронната система на Столична община за кандидатстване в детска 

градина и училище. Обученията се проведоха в помещение в квартал 

„Факултета“, в което е ситуирана „Библиотеката за играчки“ и 

„Читателския клуб“, организирани от СНЦ „Инициатива за равни 

възможности“. Обученията обхванаха  общо 74 родители на деца от 1,5 до 

7 годишна възраст. Обученията имат изключително позитивен ефект, тъй 

като дават възможност на родителите както да за в бъдеще да работят 

самостоятелно със системата, така и да оказват съдействие на други 

родители, което насърчава взаимопомощта в общността.  
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Към датата на стартиране на програмата по настоящата програма 

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ работеше с: 

1. Седемстотин петдесет и четири активни профила на деца -  

кандидати за детски градини в София и сто тридесет и седем 

профила на деца, завършващи детска градина, които се трасферират 

в интегрирани училища; 

2. Изградена „Библиотека за играчки” с 207 активни картотекирани 

членове и база от образователни играчки за две групи деца, 

съответно от 0 до 3 и от 3 до 6 години;  

3. Създаден „Читателски клуб за родители”, в който групи родители  

(15 души в група) имат по 3 месечни срещи, на които се чете и 
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обсъжда детска книжка с помощта на фасилитатори, след което 

родителите получават книжката като подарък и я четат и обсъждат с 

децата си.  

III. Дейности по компонентите на настоящата програма: 

1. Фасилитация и организиране на достъп до ясли и детски градини за 

ромски деца в София. 

Бенефициентска група: По този компонент екипът от двама фасилитатори 

работи по: 

• управлението на 754 регистрирани профила в ИСОДЗ преди старта 

на програмата. Профилите са на деца от 1 до 6 години, като за тях се 

осигури ежеседмично управление, състоящо се в проверка на 

избраните кандидатури по първо, второ, трето и следващи желания; 

проверка на свободните места в предпочитаните от родителите 

детски заведения; реорганизация на кандидатурите по първо, второ и 

трето желание с оглед на идентифицираните свободни места; 

проверка на резултатите от генералните класирания през септември 

2019 г. и май 2020 г.; регулярна проверка на резултатите от 

седмичните класирания за освободени места в детските заведения; 

отпечатване на заявления за записване на приетите деца и контакт с 

родителите за връчване на заявленията; оказване на съдействие на 

родителите да подготвят документите, необходими за записване на 

приетите деца в детските градини в указаните от правилника 

срокове; ежеседмичен контакт с ръководителите на детските 

заведения с цел проследяване на редовността на посещенията на 

децата и постигнатите от тях резултати, както и включването им в 

допълнителните образователни дейности, осигурявани от детските 
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градини – танци, езиково обучение, спорт, театър и др; посещения в 

семействата, за които се идентифицира отсъствие от занятия без 

очевидна причина, провеждане на разговори с родителите и 

осигуряване на редовност в посещаемостта на децата. Заключението 

от мониторинга на редовността на посещения на записаните деца 

сочи, че особено що се касае до предучилищната група, не се 

наблюдава безпричинно отсъствие. Редки са случаите в които 

родители решават да оставят детето вкъщи, защото например има 

болен брат или сестра и член от семейството си е вкъщи, за да се 

грижи за болното дете, като в такива случаи и другото дете не 

посещава. Причината е главно, че не може да се осигури втори 

човек, който да се грижи за завеждането на здравото дете в 

семейството до детската градина и прибирането му. В част от 

случаите фасилитаторите включително оказваха съдействие и за 

придружаването на децата в такива случаи, както и за прибирането 

им след края на занятията. Тъй като част от реализацията на 

програмата протече в условията на усложнена епидемична 

обстановка и въведено извънредно положение в страната, което 

доведе включително до временна цялостна карантина за кварталите 

„Факултета“ и „Филиповци“, дейностите по програмата се 

затрудниха за времето след средата на март 2020 г., когато и 

детските градини и училищата не работеха в продължителен период 

от време. 

• Регистрация на нови профили, с оглед постигане на целевия 

индикатор от 200 нови профила за цялото времетраене на 

настоящата програма: В рамките на програмата, фасилитаторите 

извършиха регистрация на 151 броя нови профили, от които на 78 

момичета и 73 момчета. За новите профили се предприемаха 
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същите действия по управление, както за регистрираните преди 

старта на програмата. Въведеното в страната извънредно положение 

доведе до пречки за постигане на целевия по програмата индикатор 

от 200 нови профила. 

• По отношение на постигането на заложените индикатори за този 

компонент от програмата за периода на реализация на програмата се 

постигна следния общ резултат: 

Индикатор Общ брой деца Момичета Момчета 

Брой 

управлявани 

профили 

676 активни профила, от 

които 151 профила, 

регистрирани в рамките на 

настоящата програма (заб. 229 

профила от регистрираните 

преди старта на програмата са 

изписани, поради това, че 

децата са навършили възраст 

извън градинската). 

341, от 

които 78 

нови 

профила 

335, от 

които 73 

нови 

профила 

Брой класирани 

деца 

93 52 41 

Брой приети 

деца 

81 (дванадесет класирани деца 

отпаднаха, единадесет от 

които поради затрудненията, 

въведени от епидемичната 

обстановка в страната и едно 

дете поради заминаване на 

51 30 
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семейството извън страната) 

Ниво на 

посещаемост 

Мониторират се общо 216 

деца, като 81 от тях са 

новозаписани, но част от тях 

ще посещават считано от 

ночалото на учебната 2020 – 

2021 г., а останалите 

посещават от преди началото 

на настоящата програма: 1-2 

дни отсъствия средно месечно 

1-2 дни 1-2 дни 

Постигнати 

образователни 

резултати 

Децата участват в редовните 

обучения по програма в 

зависимост от групата, която 

посещават. Напредват в 

усвояването на език и навици.  

Към финала на програмата 

128 деца от посещаващите 216 

са записани за допълнителни 

занимания.  

 

 

 

74 

 

 

 

54 

 

• Отделно от това двамата фасилитатори работиха по трансфериране 

на деца, завършили детска градина в интегрирани училища. Тази 

дейност се затрудни особено много от въведената в странат 

извънредна обстановка във връзка със здравната криза, тъй като 

училищата въведоха електронно кандидатстване по изключително 

усложнена за родители с по-ниски компютърни умения система. 
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Това наложи фасилитаторите да извършат допълнително проучване 

за избрания от всяко от училищата в целевите райони начин на 

кандидатстване за първи клас, както и да оказват усилена подкрепа 

на родителите в процеса на подаване на електронни заявления. Друг 

затрудняващ момент се оказа приетото от страна на образователните 

власти в София точкуване на кандидатите, включително съобразно 

адресната им регистрация и определените училищни райони. 

Поледното доведе до затруднения за родителите да запишат децата 

си в избрано от тях училище и да избегнат записването в 

сегрегираните училища в самите квартали. В рамките на договора по 

тази дейност са записани в училищата 10 деца – 60 момичета и 41 

момчета. 

2. Библиотека за играчки:  

Програмата е назначила библиотекар, който управлява библиотеката 

за играчки, като се грижи за картотеката на играчките; картотеката на 

децата – участници; отбелязване на заетите играчки и датата на връщане на 

играчката; мониторинг на състоянието на играчките; изписване на 

повредени или загубени играчки; грижа за връщаните играчки; 

поддържане на библиотеката отворена в часовете и дните за посещение: 

вторник, четвъртък, събота и неделя от 11.00 до 12.30 и от 16.00 до 18.30 

часа; консултации за родителите и децата относно начина на ползване на 

избраната играчка и относно избора на играчка за вземане. Според 

правилника на библиотеката детето заема и играе с играчката в 

продължение на 10 дни, след което я връща и заема следваща играчка.  

Бенефициентска група: Към момента на старта на програмата в 

библиотеката имаше регистрирани 207 деца – потребители. В периода на 

програмата 116 деца са изписани, поради: Навършване на възраст, 
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пределна за участие (98 деца); отпадане, поради неучастие в продължение 

на повече от 45 дни (18 деца). Регистрирани деца в библиотеката за 

играчки са 68 нови членове (37 момичета и 31 момчета) - в периода на 

настоящата програма. 

Извършени дейности: В рамките на програмата се проведоха 

следните дейности по този компонент:  

• Сесии за предоставяне и получаване на играчки: За 2019 г.  

съответно за Юли – 13; Август – 18; Септември – 17; Октомври – 18; 

Ноември – 17; Декември – 11; а за 2020 г. съответно за Януари – 14; 

Февруари – 11; Март – 2;  Април – не се проведоха сесиим Май – не 

се проведоха сесии; Юни - 4. 

• Сесии с родители и деца за обяснение на начина на използване на 
играчките: Юли – 13; Август – 18; Септември – 17; Октомври – 18; 
Ноември – 17; Декември – 11; а за 2020 г. съответно за Януари – 14; 
Февруари – 11; Март – 2;  Април – не се проведоха сесиим Май – не 
се проведоха сесии; Юни - 4. 

• Изследване чрез интервюта на нивото на децата с оглед справяне с 

играчките за съответната възраст: Проведени 30 интервюта в месец 

юли 2019 за замерване на стартов резултат и проведени 27 

интервюта за замерване на краен резултат през юни 2020 г. 

Интегрираният към проекта образователен експерт изработва доклад 

съдържащ анализ на информацията, който ще се публикува и 

предостави за ползване от институции, граждански организации, 

заинтересовани страни. 

• По отношение на изпълнението на заложените индикатори, 

докладваме следния резултат: 
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Индикатор Общ брой Брой по 

категория 1 

Брой по 

категория 2 

Брой играчки, 

картотекирани в 

библиотеката 

180, от които 40 

новозакупени по 

настоящата 

програма 

Играчки 0 – 3 г. 

80 (20 нови) 

Играчки 3 – 6 г. 

100 (20 нови) 

Брой деца, 

използващи 

играчките 

196, от които 68 

новорегистрирани 

в рамките на 

настоящия 

договор 

Момичета 

107 

Момчета 

81 
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3.Читателски клуб за родители: 

По програмата са наети двама опитни фасилитатори, преминали 

обучение, организирано от Ромски образователен фонд. През програмния 

период фасилитаторите са организирали три групи родители, две от които 

от 15 участници и третата – от 11 участници. Родителите четат книжка 

заедно с фасилитаторите и я обсъждат на сесии, провеждащи се 2 пъти 

месечно, като всяка група се занимава по 4 месеца, тоест всеки участник 

участва в 8 занятия. Накрая на занятието родителите получават екземпляр 

от четената книжка като подарък, за да я четат и обсъждат с децата си, като 

по този начин се стартира и домашна библиотека. Според правилата на 

фасилитаторите, книжките следва да имат малко текст и много картинки. 

Фасилитаторите използват книжки от поредицата „Франклин“. Първата 

група е сформирана през месец юли 2019 и проведе 8 занимания: по две 

през месеците юли, август, септември и октомври. Втората група е 

сформирана през месец ноември 2019 и проведе по 2 занимания – през 

месец ноември и декември 2019 г., и по две занимания през месеците 

януари и февруари 2020 г. Третата група следваше да се сформира през 

март, но усрожнената епидемична обстановка в страната доведе до 

закъснение в планиране и изпълнението. Групата се създаде през май 2020 

г., като проведе едно занимание през май и три през юни 2020 г.  
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ПРОГРАМА	„БИБЛИОТЕКА	ЗА	ИГРАЧКИ	И	ЧИТАТЕЛСКИ	
КЛУБ“	

 

Програмата е финансирана от Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства - МОН 

Фасилитаторите разработиха помагало, което ще се публикува и 

представи на заинтересованите страни. Помагалото ще може да се 

използва за мултиплициране на компонента и в други населени места.  

 


