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Конвенцията на ООН за правата на детето и Целите на об-
разованието съгласно Общ коментар №1 (2001) определят 
като ключова цел на образованието развитието на личност-
та на детето, на неговите таланти, умствени и физически 
способности до най-пълния им потенциал. УНИЦЕФ работи за 
осъществяването на тази цел, като допринася за включване 
на всички деца в качествено ранно учене и образование, гаран-
тирайки, че:

 Всяко дете е в детска градина/училище;

 Всяко дете учи;

 Всяко дете се обучава от рано и се включва в 
образователната система навреме;

 Всяко дете е подкрепено от ефективни и ефикасни 
правителствени политики

През последните десетилетия България е изправена пред 
трудни предизвикателства, свързани с достъпа до образо-
вание, намаляване на неравенствата, които го ограничават 
и осигуряването на приобщаваща среда и качествена подго-
товка в училищата и детските градини, която да гарантира 
усвояване на необходимите знания, умения и компетентности 
за пълноценна реализация в настоящето и бъдещето. Макар 
правото на образование да е основно човешко право, хиляди 
деца в България остават извън образователната система.

ВЪВЕДЕНИЕ  
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ДЕЙНОСТИ НА УНИЦЕФ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО



РОЛЯТА НА УНИЦЕФ 

УНИЦЕФ България работи с множество партньори за гарантира-
не правото на достъп на всяко дете до качествено образование. 
Дейностите ни в сферата на образованието са фокусирани вър-
ху следните области:

 Повишаване на броя на записани деца в детските градини 
и училищата чрез застъпничество за премахване на барие-
рите пред достъпа до образование и апробиране на гъвкави 
модели и подходи за обхващане в образователната система 
на деца от най-уязвимите групи – в т.ч. деца, които живеят 
в бедност, в малки населени места, деца с увреждания, деца 
бежанци, деца от различни етнически групи.

 Превенция на отпадането и намаляване дела на прежде-
временно напусналите образователната система чрез 
подкрепа на институциите за въвеждане и апробиране на 
ефективна национална система за идентифициране на деца 
в риск от отпадане от училище и чрез тестване на инова-
тивни и крос-секторни образователни модели за наваксване 
и превенция на отпадането.

 Повишаване качеството на предучилищното и училищно-
то образование чрез подкрепа за разработване на образо-
вателни стандарти, които са центрирани около нуждите и 
гарантират правата на детето; чрез провеждане на изслед-
вания, анализи и генериране на данни за проблеми и тенден-
ции в сферата на образованието, както и чрез развиване и 
въвеждане на приобщаващи подходи, практики и политики на 
местно и национално ниво.

 Застъпничество и работа по промяна на нагласите на 
обществото по отношение на ползите от ранното учене; 
правото на децата с увреждания да бъдат обучавани в масо-
ва образователна среда; фокусиране не върху дефицитите, а 
върху развитие на възможностите на всяко дете, независи-
мо от неговия пол, произход, раса и др.; повишаване чувстви-
телността към различни форми на насилие в училище и др.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА

способност, а поради липсата на ресурсно 
обезпечаване и подкрепяща среда във и за 
детските градини.

 По последни данни на Министерството на 
образованието и науката (МОН) в цялата 
страна има едва 1,062 ресурсни учители, 
761 психолози и педагогически съветници, 
112 логопеди, 20 слухово-речеви педагози и 
8 зрителни педагози. Тези специалисти са съ-
средоточени в големите градове и са крайно 
недостатъчни, за да осигурят необходимата 
подкрепа на всички деца със специфични нуж-
ди, така че те да могат пълноценно да участ-
ват в дейностите в детската градина или 
училището. 

 Децата с увреждания са в най-голяма сте-
пен изключени от процесите на учене и со-
циализация и поради дълбоки предразсъдъци 
и стигма в обществото. Според проучване 
сред 6200 българи, 65% от запитаните не 
желаят в детската градина или класа на деца-
та им да учат деца с ментални увреждания, а 
20% – такива с физически увреждания. (изслед-
ване на „Джи Кънсалтинг“ по поръчка на Дър-
жавната агенция за закрила на детето). Така 
децата с увреждане в най-голяма степен са 
изключени от възможностите за качест-
вено обучение и социализация в детските 
градини, а след това и в училище – поради 
предразсъдъци, липса на разбиране и под-
крепяща среда. Деца със специфични нужди 

са и децата с хронични заболявания; децата 
от аутистичния спектър; децата с емоцио-
нално-поведенчески разстройства (дефицит 
на вниманието, хиперактивност), разстрой-
ства на речта, децата в риск от обучителни 
трудности и др.

 В допълнение в България оценката на потреб-
ностите на детето все още е базирана на 
медицинската диагноза вместо на социал-
ния модел и функционалността на детето –  
т.е. това, което детето може.  Това води 
до пренебрегване на социалните, емоционал-
ните и образователните фактори при раз-
работването на индивидуалните планове за 
развитие на децата със специфични нужди.

 Детските градини са недостатъчно под-
крепени в задачата си да приобщят децата 
със специфични нужди, която изисква коорди-
нирани мерки от различни институции и услу-
ги, които участват в процеса на приобщава-
що образование. Ангажираните в системата 
на образованието ясно идентифицират необ-
ходимостта от придобиването и  развитие-
то на нови знания и умения у учителите и въз-
питателите, свързани с детското развитие 
и приемането на различията; от техники и 
стратегии за приобщаването на всяко дете; 
от осмислянето на методите и подходите 
за работа, вкл. достъпността на учебното 
съдържание, както и подобряването на кон-
такта с родителите.

Новият Закон за предучилищното и училищно образова-
ние (приет през 2015 г. и в сила от август 2016 г.) и 
Наредбата за приобщаващо образование (приета през но-
ември 2016 г.) предоставят основа за изграждането на 
приобщаваща среда за всички деца в детските градини и 
училищата. За тази цел е необходимо преодоляването на 
съществуващите  бариери, които пречат на децата със 
специфични нужди да се включат и участват пълноцен-
но в процесите на обучение и социализация в детската 
градина. Тези бариери са свързани с физическата среда и 
нейната организация, съдържанието на образователния 
процес и методите на работа с децата, отношенията 
между децата и възрастните, преобладаващите нагласи, 
подкрепата и капацитета на съществуващите социални 
и здравни услуги в общността.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 Около 8,000 деца с увреждания не 
посещават масова детска гради-
на или училище.

 По данни на Центъра за информа-
ционно обслужване на образова-
нието за 2015-2016 г. едва 3,006 
деца с увреждания са приобщени 
в масови детски градини. Тези 
деца са сегрегирани или не полу-
чават образование, не поради не-
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НАШЕТО РЕШЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПРИОБЩАВАЩА 
СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В БЪЛГАРИЯ

Приобщаването на децата със специфични нужди от  най-ранна възраст изисква 
ново мислене и осъзнаване, че многообразието, е част от живота на всички нас. 
Основният извод е, че приобщаването трябва да бъде с акцент върху детето,  
а приобщаващото образование е необходимо и от полза за всички деца и за тях-
ната подготовка за независим живот.

През месец Октомври 2015 г. bTV Media Group и Детският фонд на ООН в България стартираха 
съвместна социална кампания, чиято цел е да повиши информираността на обществото от-
носно предизвикателствата пред приобщаването на децата със специфични нужди в детски-
те градини, както и начините да бъде осигурена подходяща подкрепа за децата, особено тези 
с увреждания, за техните семейства и учителите в детските градини. Усилията на УНИЦЕФ 
и bTV са насочени към осигуряване на среда, която подкрепя пълноценното развитие на всяко 
дете в детската градина – независимо от физическите и интелектуалните му способности. 
Основен фокус са децата със специфични нужди, на които им е необходима допълнителна под-
крепа, за да могат в най-пълна степен да развият способностите си. 

Благотворителният концерт през ноември 2015г. беше продължение на кампанията и целеше 
да набере средства за изграждането на модел за приобщаваща среда в 35 детски градини, кой-
то да се апробира в рамките на две години и да се мултиплицира в страната. 
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Проектът „Заедно от детската градина“, иницииран в края на 
2015 г. от УНИЦЕФ, има за цел да допринесе за изграждането 
на приобщаваща и подкрепяща образователна среда в детски-
те градини, която да гарантира пълноценното развитие на по-
тенциала и талантите на всяко дете с фокус върху децата със 
специфични потребности .

В дългосрочен план проектът ще допринесе за утвърждаване-
то на детската градина като ключов елемент на приобщава-
щото образование, както и да засили нейната роля за ранното 
идентифициране на деца в риск от обучителни трудности и 
за ранна интервенция. Проектът се осъществява в партньор-
ство с Министерството на образованието и науката, което 
гарантира еднопосочност, синхрон и мултиплициране на про-
цесите по създаване на приобщаваща среда в детските гради-
ни в страната.  

Основни целеви групи:

 Деца със специфични потребности и техните семействата;
 Деца и педагогически персонал от детски градини в избрани 

населени места;
 Специалисти за работа с деца със специфични потребности;
 Медии и широка общественост в избраните населени места 

и в цялата страната

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1 За целите на проекта терминът „деца със специфични потребности“ включва всички 
деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа, за да участват пълноценно в обра-
зователния и социален живот в детската градина - като деца с физически, сензорни и 
интелектуални нарушения, деца с комуникативни нарушения, деца със специфични наруше-
ния на способността за учене, с разстройства от аутистичния спектър, с емоционални 
поведенчески разстройства, деца с хронични заболявания, както и деца, при които има 
риск да възникнат обучителни затруднения.
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КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА МОДЕЛА 

Моделът представлява цялостен подход за предоставяне на подкрепа, центрирана 
около нуждите на детето, който се реализира чрез следните ключови елементи:

 Трансформиране на физическата среда, така че да стимулира развитието и 
талантите на всяко дете;

 Развитие на нови умения сред педагогическия и непедагогическия персонал в 
детските градини за работа с деца със специални потребности и активно взаи-
модействие с децата и изграждане на цялостен приобщаващ климат в групата и 
градината;

 Предоставяне на специализирана и допълнителна подкрепа за детските гради-
ни от психолог, логопед, помощник на учителя, ресурсен учител за гарантиране 
на ранната намеса при обучителни затруднения;

 Активно въвличане и комуникация с родителите;

 Изграждане на подкрепяща мрежа около детската градина чрез заздравяване 
на връзките и подобряване процесите на координация между институциите и 
услугите за подкрепа; 

 Развитие на подкрепящи обществени нагласи спрямо децата с увреждания и 
специфични нужди и правото им на образовани.

Достъпна  
архитектурна 

среда

Партньорство  
с подкрепата на 

родителите

Специализирана 
подкрепа

Приобщаващ 
образователен 

процес

Дете

Приобщаващ 
социален  
климат

Подкрепящи 
обществени 
нагласи

Мрежа от 
подкрепящи 
услуги

Ранна  
намеса
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РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЦАТА 

За периода януари 2016 г. – декември 2017 г. в пилотните градини, заедно постиг-
нахме следното:

 4,230 деца получиха подкрепа и имаха ежедневно достъп до психолог и логопед;

 394 учители, помощник възпитатели и 72 специалисти – психолози, логопеди, 
ресурсни учители, преминаха поредица от специализирани обучения и супервизия 
от водещи обучителни организации в сферата на приобщаващото образование; 

 20 специалисти бяха обучени в прилагането на специализиран инструмент за 
алтернативна комуникация PECS, облекчаващ адаптацията и приобщаването на 
деца, които нямат развита вербална реч;

 След приключване на основния пакет обучения се проведоха 12 супервизии по 
конкретни случаи – нова за българската образователна система практика на 
подкрепа и продължаващо обучение на място;

 На 653 деца на възраст между 3 - 3.5 г. бе приложен скрининг тест2 за обучи-
телни трудности, който позволи на ранен етап да се идентифицира нужда от 
подкрепа; 

 С 473 деца (над 10% от всички деца, включени в проекта) стартираха дейности 
по интензивна подкрепа от специалисти. 

 В партньорство с международен консултант от Dublin City College и двете 
национални обучителни организации – Приятели на Карин дом и Националната 
асоциация на ресурсните учители, се разработиха обучителни квалификацион-
ни курса по 12 ключови теми, които чрез МОН и обучителните организации се 
предлагат на учители в цялата страна.

 На местно ниво в 7 общини бе изграден капацитет за управление на процесите 
на приобщаващо образование и в 4 области в страната бяха създадени коорди-
национни механизми за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и под-
държането на приобщаващи практики и политики. 

Повече от две години след съвместната благотворителна и за-
стъпническа кампания на УНИЦЕФ и bTV „Заедно от детската 
градина“, 35 детски градини в 4 области в страната – София-
град, Шумен, Сливен и Монтана, са въвели приобщаващи прак-
тики и са направили пърите крачки към по-качествено предучи-
лищно образование за деца със специфични потребности.

2 При постъпването си в детската градина, след като се адаптират към новата ситуация, всяко дете индиви-
дуално преминава през учебна игра с книжка с картинки и кратки истории, които имат за цел да определят 
какво детето вече е усвоило и да се селектират децата, които имат нужда от подкрепа. Картинките в 
книжката са подбрани и тестирани съобразно, възможните постижения на децата на три години.
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ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ИЗБОР НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ – ПАРТНЬОРИ 
ПО ПРОЕКТА

Подкрепата и осъществяването на дей-
ностите във всяка детска градина се бази-
рат на индивидуалните нужди на екипа и на 
децата в нея. Изборът на детските градини, 
които са включени в проекта, е въз основа на 
брой деца със специални образователни по-
требности; липса на подобни дейности, ре-
ализирани по други проекти; възможност за 
допълнителен прием на деца със специфични 
нужди; мотивация на директора и екипа за 
включване, както и подкрепа на избора от 
страна на съответните община и Регионал-
ното управление на Министерството на об-
разованието и науката. Изборът на области –  
Монтана, Сливен, София-град и Шумен, се ба-
зира на териториалния обхват на работа на 
УНИЦЕФ в България.  

В проекта взеха участие 35 детски градини 
от четирите области. В 32 от тях се ре-
ализира пълният обем от предвидените дей-
ности (назначаване на логопеди и психолози, 
обучение на екипите за спецификата на взаи-
модействие с деца със специфични нужди, мо-
дифициране на среда и работа с родители), а 
в 3 от тях педагогическият персонал взе учас-
тие в обучителните модули за работа с деца 
със специални образователни потребности. 

Половината от избраните детски градини – 
18 от тях, се намират в села в общините Вър-
бица, Нови пазар и Бойчиновци. За тях включ-

ването в проекта е единствена възможност 
да отговорят на допълнителните нужди на 
децата, особено нуждите от специализирана 
подкрепа от психолог или логопед. Поради ре-
дица, включително и административни и фи-
нансови пречки, до преди старта на проекта 
в селските детски градини в община Върбица 
никога не беше стъпвал ресурсен учител. 

ДЕЙНОСТИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ДЕЦАТА 
СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

 Ранно идентифициране на деца в риск от 
обучителни трудности чрез прилагането 
на скрининг тест за деца на 3-3.5 години. 

Детските градини, включени в проекта, са 
сред първите в страната, където се обучиха 
специалисти за прилагане на скрининг тест за 
обучителни трудности, разработен в парт-
ньорство между МОН, Институра за изслед-
ване на населението и хората към БАН и УНИ-
ЦЕФ. От началото на проекта на 653 деца на 
възраст между 3-3.5 г. бе приложен скрининг 
тест  за обучителни трудности, който поз-
воли на ранен етап да се идентифицира нужда 
и да се стартират дейности по подкрепа.

	Осигуряване на специализирана подкрепа 
(консултиране, диагностика и рехабилита-
ция) на децата със специфични потребно-
сти от логопед, психолог, специален пе-
дагог и др. специалист в зависимост от 
индивидуалните потребности и плана за 
подкрепа. 

Ограниченият брой специалисти в страна-
та доведе до забавяне старта на този ком-
понент и търсене на гъвкави решения чрез 
споделяне на специалисти от няколко детски 
градини, сформиране на мобилни екипи за от-
далечените места. Към момента в детски-
те градини по проекта са назначени 26 спе-
циалисти като част от тях са организирани 
в мобилни екипи. 

С общините по места се работи целенасоче-
но за запазване на този ресурс в детските 
градини за гарантиране на последовател-
ност и устойчивост в прилагането на при-
общаващи практики.

	Предоставяне на засилена педагогическа 
подкрепа чрез ресурсен учител и помощ-

ник на учителя на децата според техните 
потребности с цел подпомагане пълноцен-
ното им участие в образователния процес 
и в социалния живот на детската градина.

С назначените по проекта 5 помощници на 
учителя се апробира нова за страната длъж-
ност.

ДЕЙНОСТИ, ОРИЕНТИРАНИ  
КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

 Осигуряване на достъпна и стимулираща 
физическа среда – извършване на промени и 
адаптиране на средата в избраните детски 
градини, осигуряване на технически средства 
и дидактически пособия, обзавеждане на спе-
циализирани кабинети.
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ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

В две от детските градини (в с. Лехчево и гр. Сли-
вен) се предприеха ремонтни дейности за обосо-
бяване на специализиран кабинет за работа на 
психолога и логопеда. Чрез парньорство с ИКЕА 
бяха обзаведени 16 специализирани кабинета със 
стимулни материали и необходимо оборудване. 
От началото на учебната 2017-2018 г. старти-
ра и процес на трансформиране на общите къто-
ве в детските градини, в които да бъдат включе-
ни и библиотеки.

 Специализирани обучения на специалистите 
за прилагането на скрининг теста и програ-
ми за подпомагане развитието на децата, при 
които е установен риск от обучителни за-
труднения.

26 психолози и логопеди, назначени по проекта, 
преминаха три специализирани обучения на след-
ните теми: 
 Прилагане на Скрининг за тригодишни за иден-

тифициране на риск от обучителни затрудне-
ния.

 Прилагане на работилница за родители.
 Ролята на логопеда и психолога в детската 

градина.

20 от специалистите бяха обучени в прилагане-
то на инструмент за алтернативна комуника-
ция PECS, насочен към деца, които нямат разви-
та вербална реч. 

 Специализирани обучения и продължава-
ща подкрепа на учители и специалисти за 
включващо обучение на децата със специфич-

ни потребности, вкл. за прилагането на обучи-
телни методи и подходи, които отчитат ин-
дивидуалните възможности и потребности 
на всяко дете и осигуряват равни възможнос-
ти за учене и участие. 

394 учители и помощник възпитатели и 72 спе-
циалисти – психолози, логопеди, ресурсни учи-
тели, преминаха поредица от специализирани 
обучения и супервизия от водещи обучителни 
организации в сферата на приобщаващото обра-
зование.

 Работа с близо 4000 деца за насърчаване-
то на толерантност и създаването на на-
гласи за приемане, разбиране и уважение на 
различието в рамките на регулярната педа-
гогическа дейност в пилотните детски гра-
дини.

ДЕЙНОСТИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ И 
ОБЩНОСТТА

 Във всички детски градини стартира-
ха дейности по осигуряване на подкрепа 
и включване на родителите в образо-
вателния процес и социалния живот в 
детската градина. Въведоха се практики, 
свързани с предоставяне на регулярна об-
ратна връзка към родителите за напре-
дъка на децата. В две детски градини в 
Сливен стартираха работилници за роди-
тели.

ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО

 В областите Сливен, Монтана и Шумен се 
създаде областен координационен меха-
низъм за реализиране на цялостна между-
секторна подкрепа за деца с увреждания и 
специфични нужди.

	Укрепи се капацитета на регионални-
те центрове за подкрепа на процеса на 
приобщаващо образование за оказване на 
методическа подкрепа и разширяване на 
експертизата, свързана с ранното дет-
ство. Чрез 3 от назначените към Регио-
налните центрове за подкрепа на процеса 
на приобщаващо образование експерт-ко-
ординатори в Сливен, Монтана и Шумен 
стартира процес на изграждане на под-
крепяща мрежа от услуги чрез засилване-
то на връзките и взаимодействието на 
детската градина със съществуващите 
социални и здравни услуги в общността 
за подпомагане  пълноценното включване 
на децата.

ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

	Изследване на нагласите на учители и 
специалисти в детските градини за осъ-
ществяването на приобщаващо образова-
ние.

	В рамките на проекта Институтът за из-
следване на населението и човека към Бъл-
гарската академия на науките провежда 

национално представително изследване 
на нагласи и практики, свързани с при-
общаващото образование. Към момента 
около 1300 учители са се включили в из-
следването от всички региони на страна-
та.

	Резултатите показват, че 72,6% от учи-
телите подкрепят приобщаващото об-
разование, като основа за напредъка на 
всяко дете. Според тях това може да се 
случи само, ако са налице необходимите 
ресурси, подготовка и продължаваща под-
крепа.  Само половината от участниците 
смятат, че нямат необходимата профе-
сионална подготовка за приобщаващо об-
разование

	Провеждане на изследване на ключови еле-
менти от средата в детската градина.

	Апробиране на добри практики и под-
ходи за подобряване на политиките за 
приобщаващо образование на национал-
но ниво.

През 2016 г. УНИЦЕФ и Министерството на 
образованието и науката сключиха Споразу-
мение за разбирателство и сътрудничество 
за разработването и апробирането на моде-
ли и подходи за приобщаващо образование в 
ранна възраст. „Заедно от детската гради-
на“ апробира в най-голяма степен и цялост 
новото законодателство, свързано с приоб-
щаващото образование.



Проектът „Заедно от детската градина“ е най-мащабният по своя обхват 
в сферата на приобщаващото ранно образование и е припознат от всички 
партньори на национално и местно ниво като ключов за подобряване на 
политиките за приобщаващо образование.

Това е първата проектна инициатива в България, която:
	 Включи	в	дейности	по	подкрепа	всички	деца	в	пилотните	детски	градини;
	 Апробира	механизъм	за	координация	на	областно	ниво	за	управление	на	процеса	

на	приобщаващо	образование;
	 Апробира	подход	за	координирана	и	центрирана	върху	детето	подкрепа	в	детска-

та	градина;
	 Включи	помощник	на	учителя	и	помощник	възпитатели	в	обучителни	дейности	и	

супервизия.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
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 Продължава работата на УНИЦЕФ и партньори за промяна на нагласите сред профе-

сионалисти, родители и на обществото като цяло към различието и правото на деца-

та с уврежадния и специфични нужди да се обучават и социализират сред връстници 

в масова образователна среда.

 Надграждащи обучения за повишаването на капацитета на специалистите и педа-

гогическия и непедагогически персонал за приобщаване на всички деца в качествено 

предучилищно образование. 

 Супервизии за персонала на детските градини за работа по конкретен случай.

 Разширяване на работата по отношение на сътрудничеството и ангажирането 

на родителите. 

 Разработване на обучителни и методически ресурси за приобщаващо образование.

 Укрепване на капацитета на Регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото 

образование и Регионалните управления на образованието за оказване на методическа 

подкрепа на процеса на приобщаване на регионално ниво и развитие на експертиза за 

ранно детско развитие.

 Разширяване работата с университети и квалификационни центрове за разра-

ботване и апробиране на курсове и модули за приобщаващо образование, които да 

залегнат в подготовката и продължаващата квалификация на учителите.

 Регулярни срещи с държавни и неправителствени организации по места и на на-

ционално ниво за доразвиване и укрепване на вече създадените партньорства, за по-

вишаване на ефективността на комуникация, координация и взаимодействие за раз-

витие и поддържане на приобщаващи практики и политики. 



КОРПОРАТИВНИ ПАРТНЬОРИ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (01.2016 – 12.2017)

По време на благотворителния концерт- телетон под надслов “Заедно от детската гради-
на”, излъчен в ефира на bTV през октомври 2015 г., над 15 000 зрители подкрепиха общата 
ни кауза с месечни дарения чрез SMS от 5 лв. и над 800 с редовни дарения от 2 лв.

Резюме на приходите и разходите за периода 01.01.2016 – 31.12.2017:

Активност Разходи в BGN

1. Преки разходи по проекта

1.1. Осигуряване на специализирана и допълнителна подкрепа
       (психолог, логопед, помощник на учителя) 

270 135

1.2.  Промяна на физическата среда и осигуряване  
        на стимулни материали 

9005

1.3.  Провеждане на обучения и супервизии 105 728

1.4.  Разработване концептуална рамка и обучителна програма  
        от международен консултант

81 440    

1.5.  Дейности по развиване на местен капацитет 
        за приобщаващо образование

76 422   

1.6.  Изследвания и анализи, свързани с нагласите на учителите 
        и средата

35 860

1.7. Дейности по мониторинг и оценка на ефекта 
       от реализираната дейност

35 860

2. Управление и координация на партньорството, мониторинг,  
   застъпничество (до 15% от общите разходи)

47 360

ОБЩО 633 949

Описаните разходи по проекта включват средства от индивидуални редовни дарители и кор-
поративни партньори в размер на 319  000 лв., както и средства на УНИЦЕФ от бюджета за 
образование в размер на 315  000 лв.




