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УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА – СЕМЕЕН ЦЕНТЪР „В СВЕТА НА РАННОТО ДЕТСТВО“

• Бъдещи майки и техните партньори

• Всички родители на деца в предучилищна възраст с акцент върху уязвимите групи (напр. самотни 
родители,  твърде млади родители, родители в социална изолация, осиновители, приемни родители, 
родители на деца със специални потребности)

• Деца от 0 до 7 години

Удобно, уютно и приветливо „място за срещи“, отворено за всеки, с гъвкаво работно време, с акцент 
върху неформалното взаимодействие между специалисти и родители, динамична подкрепа за 
родителите чрез демонстрация, дискусия, предлагане на литература, срещи със здравни или 
образователни специалисти

При необходимост родителите се насочват към други специалисти или специализирани услуги. 



КОНЦЕПЦИЯ НА  СЕМЕЙНИЯ ЦЕНТЪР

• Три основни стълба: позитивно родителство, множествена интелигентност, играта

Основно послание към родителите

• Позитивното възпитание (без шамари и крясъци) е възможно, когато сте чувствителни към 
силните страни и естествените интереси на детето (множествената интелигентност) и ги 
развивате чрез спонтанна и творческа игра с детето, (за предпочитане сред природата).

• Детето няма нужда от играчки, а от игра с вас, в която всеки предмет може да се превърне в 
играчка. 

Играта има 4 основни характеристики:

1. Свободно инициирана от детето

2. Насочвана от детето

3. Силна вътрешна мотивация, която не зависи от външни стимули 

4.    В играта детето участва активно

В доклад от 2010 г. от Парламентарната служба за наука и технологии на Обединено кралство е 
направеното заключение е, че сензорното, когнитивното и лингвистичното развитие у малките деца 
зависи основно от играта, изследването и стила на общуване и взаимодействие, който играта 
осигурява, а НЕ от директните инструкции.



ПРИРОДАТА В СЕМЕЙНИЯ ЦЕНТЪР. ОБОСОБЕНИ КЪТОВЕ. ДЖУНЖУРИИ



НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕМЕЙНИЯ ЦЕНТЪР



ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ИГРАЯТ И УЧАТ ЗАЕДНО



PLAY – ГРУПИ В МАХАЛАТА 



РОДИТЕЛИ И ДЕЦА – ЗАЕДНО – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИГРА. УВАЖАНИЕ



РЕЗУЛТАТ – УВЕРЕНИ РОДИТЕЛИ ЗА ПО-УСПЕШНИ ДЕЦА

ЗАЕДНО С МАМА НАПРАВИХМЕ 
РОДОСЛОВНОТО МИ ДЪРВО



ЕФЕКТИ ОТ УНИВЕРСАЛНИТЕ УСЛУГИ

• Подобрена „видимост“ на семействата с малки деца

• Създаване на „мрежа за сигурност“ за всички родители с малки деца

• Ненатрапчива ранна намеса

• Подобрено физическо и психическо здраве сред малките деца.По-
добра саморегулация. По-голяма устойчивост на стрес. Подобрена 
успеваемост в училище.

• Навременно идентифициране на уязвими семейства и насочване към 
системата за закрила

• Подобрена възвращаемост на инвестициите в ранна грижа и 
образование и закрила на детето


