ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ В РОМСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ
2018 ГОДИНА

1. МИСИЯ И ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА
Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България (Мрежата) е
създадена през януари 2018 година и се координира от фондация „Тръст за социална
алтернатива“. Мрежата цели да подкрепи специалистите, работещи с деца от
малцинствата, в повишаване на обхвата и качеството на предоставяните услуги, и се
стреми да обедини усилията за застъпничество на членовете си в тази насока. Мрежата
също така подкрепя развиването на ролеви модели от самата ромска общност.
Основните цели на Мрежата са:


Да развие експертния капацитет сред специалисти и помощен персонал, които
работят с ромски общности в областта на ранното детско развитие



Да помогне за увеличаване броя на специалистите от ромската общност,
работещи за предоставяне на услуги в ранна детска възраст



Да се застъпва за осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да
подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи;



Да предостави допълнителни възможности за стаж в ясли и детски градини на
студенти от ромски произход.

2. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ


Обществена консултация на цели и планирани дейности Мрежата – в
състоялата се през януари 2018 г. консултация участваха над 50 представители на
различни неправителствени организации и държавни структури, които дадоха
препоръки за подобряване цялостния дизайн на проекта.



Обучение за застъпничество
за
членове
на
REYN
International – през април 2018
г. представителите на 11
национални REYN мрежи се
събраха в София за годишна
среща, на която бяха обсъдени
актуални
възможности
за
застъпничество
на
националните мрежи и бе
проведено
обучение
за
повишаване на знанията в
областта на застъпничеството.

 Англо-Американско
училище
в
София и детските градини в с. Радомир
и с. Семчиново - 40 ученици от елитното
Англо-Американско училище (ААУ) в гр.
София посетиха детските градини в гр.
Радомир и с. Семчиново, в които са
записани предимно деца от ромски
произход. Учениците от ААУ се
запознаха с мечтите, ежедневието и
предизвикателствата пред децата от
детските градини.


Стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст“ – Програмата цели
да предостави възможности на студенти от ромски произход да получат
практически умения за работа в детски градини в уязвими общности. Към
31 декември
2018
г.
Програмата се изпълнява от
4 организации с идеална
цел: сдружение „Бъдеще за
всички“,
фондация
„Конкордия
България“,
фондация
„Фонд
за
превенция на престъпността
– ИГА“ и сдружение „Клуб
на
нестопанските
организации – Търговище“,
които подкрепят общо 5-ма
студенти
от
ромски
произход, имащи желание
да
се
развиват
като
специалисти в областта на
ранното детско развитие. В края на годината проведохме обучение за
участниците от програмата. Обучителният екип включваше представители на
Able Mentor, Able Bulgaria, Dynamix Lab, фондация „Национален алианс за работа
с доброволци“, Фондация за децата с риск по света и сдружение „Студентско
общество за развитие на междуетническия диалог“.



Обявихме програма за обменни визити на детски учители – Програмата цели
да предостави възможности на педагогически специалисти, които работят в
детски градини с деца от ромски произход, да обогатят подходите и методите си
на преподаване, като осъществят учебно посещение на колеги от други детски
градини в България. Програмата е отворена за кандидатстване през почти цялата
учебна година. Първото посещение се проведе през 2019 година.

 Превод на брошурата „Как се отразява
бедността на децата?“ и видеото „Учителката“
– брошурата съдържа полезна информация за
това, как бедността влияе върху развитието на
децата и какви стъпки могат да предприемат
училищата, за да се преодолеят тези последици.
Видеото разказва за преподавателските практики
на един вдъхновяващ хърватски учител, Весна
Порок. Брошурата се разпространява безплатно и
е налична на интернет страницата на ТСА.
 Сесия „Ранен старт към уменията на
бъдещето“ по време на Форум „Образование:
за бъдеще“ – По време на състоялото се през
ноември 2018 г. събитие Мрежата представи
препоръки и идеи за начините, по които ранното
образование изгражда уменията на утрешния ден
и за начините, по които частният сектор може да
подкрепи ученето на децата в ранна възраст. Също така, бяха обсъдени
възможностите на детските градини да
преодоляват пагубните последици от
бедността, в която растат една трета от
децата в България чрез представяне на
практики на членове на Мрежата.
Подкрепихме участието на 14 члена на
Мрежата в двудневното събитие, както и на
двама гост-лектори: Габриел Бириш от
Румъния и Йост де Лат от Холандия.
Материали, снимки и видео от събитието
можете са налични на интернет страницата
на ТСА.


Членска маса на Мрежата за ранно детско развитие в ромска бощност в
България – Мрежата има 70 члена към края на 2018 година, като приблизително
60% от тях са институционални, а 40% – индивидуални членства. Членството в
Мрежата е напълно безплатно.

3. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Съвместно организиране на регионални събития с членовете на Мрежата
Институционалните членове на Мрежата, съвместно с ТСА, ще организират полудневни
събития с регионален характер, насочени към педагогически и непедагогически
специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 в детски градини и подготвителни групи в
училища. На тези събития ще бъдат представени публикациите, които ТСА преведе:




Книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността“ на Ерик Дженсен;
Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“ на REYN Хърватска.

Наръчници за здравословно хранене
За да се подобри ефективността на работата на здравните специалисти, екипът
разработва и ще разпространи наръчници за здравословно хранене за бременни майки и
майки с деца от 0-3 години от ромски произход. Тези ценни материали ще бъдат
представени на национална кръгла маса, последвана от регионални такива.
Обменна визита на детски учители до REYN Хърватска
През 2019 година ще организираме учебно посещение за най-активните членове на
Мрежата до детски градини със сходни профили и предизвикателства в Република
Хърватска. Посещението ще се организира в партньорство с Korak po korak / REYN
Хърватска.
Двудневни семинари с Бетси Гроуб и Мария Геогрию на тема ранна езикова
грамотност и социално-емоционално развитие на деца от малцинствата
Мрежата планира да организира два двудневни семинара, даващи на детските учители
практически съвети и подходи за повишаване на ранната езикова грамотност и
социално-емоционалното развитие на деца от малцинствата. Семинарите ще се проведат
през май 2019 г. и ще бъдат последвани от полудневна кръгла маса в съответните
градове.
Втори кръг на Програмата „Ролеви модели в ранна детска възраст“
Ще предоставим възможност на още 4 студенти от ромски произход да проведат платен
стаж в детска градина, работеща с уязвими общности.
Превод на материали и събиране на добри практики
Ще продължим да превеждаме видео и писмени материали, подкрепящи работата на
различни специалисти с деца от ромска общност. Ще включим членовете на Мрежата в
усилията ни да съберем база данни от добри практики в образователни институции.
Създаване на консултативен съвет към Мрежата
Съветът ще бъде постоянно действащ консултативен орган с двугодишен мандат, който
ще подкрепя дейността и стратегическото планиране на Мрежата.

