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Програма „Библиотека за играчки и читателски клуб за родители“ 
Резюме на доклад за изпълнението на програмата 
 
Докладът 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. 
 
Докладът представя два компонента за ранно образование чрез игра – Библиотека за 
играчки и 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. 
В „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. 
 
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;  



• 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). 
 
Дейностите обхващат:  

1. Фасилитация и организиране на достъп до ясли и детски градини за ромски деца в 
София – управление на 754 електронни профила на деца, създадени преди старта на 
програмата, регистриране и управление на нови 151 профила. 

2. Организиране на работеща Библиотека за играчки. 
3. Организиране на 3 групи родители в сесии за четене в Читателски клуб за 

родители.  

 


