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ИКЕА и УНИЦЕФ

ИКЕА е един от най-големите партньори на УНИЦЕФ в глобален план.

От 2013 г. ИКЕА България и УНИЦЕФ България задълбочават
партньорството и на местно ниво в подкрепа на ранното детско развитие,
семейната грижа и достъпа до качествено и приобщаващо образование.

В рамките на глобалната кампания на ИКЕА „Плюшени играчки в помощ на
образованието“, а по-късно и „LET’S PLAY – Време е за игра, време е за
добри дела!“, ИКЕА България предоставя допълнително по 2 лева за всяка
закупена играчка под формата на обзавеждане, творчески материали и
играчки за подпомагане за програмите на УНИЦЕФ България, за да могат
повече деца у нас да получат достъп до образование и бъдеще, изпълнено
с възможности. Набраните средства по партньорството между ИКЕА
България и УНИЦЕФ България към 2019 г. са над 200,000 лв.



Фокус на партньорството 2016-2019 

В периода септември 2016 г. - май 2019 г. ИКЕА подкрепя
инициативата „Заедно от детската градина“, която се
реализира от УНИЦЕФ в партньорство с Министерство на
образованието и науката в 35 детски градини в областите
София-град, Шумен, Сливен и Монтана, като допринася за
изграждането на приобщаваща и подкрепяща
образователна среда в детските градини, която гарантира
пълноценното развитие на потенциала и таланта на всяко
дете с фокус върху децата със специфични потребности.

ИКЕА България се включва в един от ключовите елементи
на проекта - преобразуването на физическата среда по
начин, който стимулира развитието и талантите на всяко
дете.

https://youtu.be/7yrr8cpus-Y


Резултати от партньорството 2016-2019

Благодарение на служителите и клиентите на ИКЕА България в 16 от пилотните детски градини са обзаведени и оборудвани стаи
за специализирана подкрепа. Това включва бюра, столове, маси, килими, щори, меки играчки и други образователни материали.
Стаята е проектирана от ИКЕА и УНИЦЕФ, за да подпомогне работата на психолозите, логопедите и специалните педагози за
осигуряване на приобщаващо образование в детските градини. УНИЦЕФ насърчава екипите на детските градини да използват
стаята не само за индивидуална, но и за групова работа с деца или консултации с родители.

През 2018 г. стартира втора фаза на проекта с трансформиране на общите кътове в детските градини, в които да бъдат включени и
библиотеки. ИКЕА предостави рафтове за книги за споделените площи в 14 детски градини от общините София, Монтана, Лехчево,
Сливен, Велики Преслав и Нови пазар. Инициативата е насочена към стимулиране на интереса на децата към книгите и четенето.
Децата имат целодневен достъп до книгите. Учителите и родителите се насърчават да използват тези пространства в рамките на
различни дейности с децата.

В допълнение част от средствата предоставени от ИКЕА България осигуряват домашен уют в детски центрове в няколко български
града като Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав и гр. Твърдица, три детски центрове за застъпничество и
подкрепа ЗонаЗаКрила в градовете София, Монтана и Шумен и др.





Повече за „Заедно от детската градина“

В рамите на инициативата 35 детски градини в областите
София-град, Шумен, Сливен и Монтана правят своите първи
крачки към по-качествено предучилищно образование за деца
със специфични потребности. За периода на инициативата над
5000 деца получиха подкрепа и ежедневен достъп до психолог
и логопед. Над 500 учители, помощник възпитатели и 72
специалисти участваха в специализирани обучения в сферата
на приобщаващото образование. 960 деца преминаха скрининг
тест за обучителни трудности, който позволи на ранен етап да
се идентифицира нуждата от подкрепа. Тестът вече е част от
законодателната рамка за ранно приобщаващо образование и е
задължителна стъпка към планирането на подкрепа за децата в
детските градини в България. Специалистите започнаха
дейностите по интензивна подкрепа с 550 деца

Дългосрочната цел на проекта е да допринесе за
подобряването на политиките за ранно приобщаващо
образование и да утвърди детската градина като ключов
елемент на приобщаващото образование, както и да засили
ролята ѝ за ранното идентифициране на деца, изложени на
риск от затруднения в обучението и за ранната интервенция.

Моделът представлява цялостен подход за осигуряване на
подкрепа, съсредоточена върху нуждите на детето, която се
реализира чрез следните ключови елементи:

• Преобразуване на физическата среда по начин, който
стимулира развитието и талантите на всяко дете;
• Развитие на нови умения сред преподавателския и
непедагогическия персонал в детските градини за работа с
деца със специфични потребности и активно взаимодействие с
децата, създавайки цялостен приобщаващ климат в групата и в
детската градина;
• Предоставяне на специализирана и допълнителна подкрепа
за детски градини от психолог, логопед, помощник на учителя
и 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 образование.



https://youtu.be/TrGYQpG0o_Q



