
„Време е за игра, време е 
за добри дела!“  

ФАКТИ И РЕЗУЛТАТИ – ФЕВРУАРИ 2017 



КАМПАНИЯТА 

  
Глобалната кампанията „Плюшени играчки в помощ 
на образованието“ цели да осигури качествено 
образование за децата, живеещи в най-бедните 
райони на планетата. От 2003 г. до 2015 г., през 
ноември и декември Фондацията на ИКЕА дарява по 
1 евро за всяка продадена плюшена играчка в 
магазините на компанията. Набраните средства се 
използват в подкрепа на проекти на УНИЦЕФ и Save 
the Children.  
 
През 2016 г. новата кампания „Време е за игра, 
време е за добри дела!“ стъпва на успеха на 
предишните кампании на ИКЕА в подкрепа на 
правото на децата да играят и да се развиват. Тя  се 
разгърна в много по-голям мащаб – с повече 
продукти и партньори от когато и да било.  
 



КАМПАНИЯТА 

 
Oсвен УНИЦЕФ, партньор на Фондация ИКЕА в 
кампанията са още Save the Children, Room to 
Read, чиято мисия е повишаване на 
грамотността; War Child, които осигуряват 
безопасна среда за деца, засегнати от 
конфликта в Сирия; Special Olympics, които 
работят за интеграция на деца с умствени 
увреждания чрез спортни активности и 
Handicap International, които предоставят 
възможности за ранно детско развитие на 
деца с увреждания.  
 
ИКЕА България надгражда инициативата през 
последните четири години, като  дарява 
средства в подкрепа на локални проекти на 
УНИЦЕФ България за деца в най-уязвимите 
групи. 



• През последните четири години, благодарение на 

инициативата на ИКЕА България да отделя 

средства от всяка продажба на детски играчки, у 

нас са дарени общо 140 610 лева.  

 

• Общо 76 300 са продадените плюшени играчки 

през четирите години, в които кампанията се 

реализира в България. 

 

• Набраните средства осигуряват домашен уют в 

центрове на УНИЦЕФ в 8 населени места в 

България.  

 

• Общо 8 са новооткритите детски центрове на 

УНИЦЕФ, подкрепени от инициативата. 

ДАРЕНИ СРЕДСТВА ПО ГОДИНИ У НАС 

 

• Стойност на дарението за първата година от 

сътрудничеството – 27 988 лева. 

 

• Стойност на дарението за втората година от 

сътрудничеството – 43 852 лева. 

 

• Стойност на дарението за третата година от 

сътрудничеството – 38 760 лева 

 

• Стойност на дарението за четвъртата година от 

сътрудничеството – 30 000 лева 

 

ПРОДАДЕНИ  ИГРАЧКИ 

 

 

• Продадени плюшени играчки кампания ИКЕА 

2014 г. – 13 994 бр. 

 

• Продадени плюшени играчки кампания ИКЕА 

2015 г. – 21 926 бр. 

 

• Продадени плюшени играчки кампания ИКЕА 

2016 г. – 19 380 бр. 

 

• Продадени детски продукти кампания ИКЕА 

2017 г. – 21 035 бр. 

ВАЖНИ ФАКТИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА В БЪЛГАРИЯ 



Средствата, набрани от проведените кампании са 

насочени към подкрепа на локални проекти за детско 

развитие и подкрепа на УНИЦЕФ в България. 

Основен фокус попада върху деца от най-уязвимите 

групи: 

 

• деца, които живеят в бедност   

 

• деца, живеещи в малки населени места   

 

• деца в институции   

 

• деца с увреждания   

 

• деца бежанци 

 

• деца и младежи в конфликт със закона   

 

• деца от малцинствен произход 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ 



 

В България, 1 от всеки 5 деца на възраст  3-6  години  не  

посещава детска градина или друга форма на 

предучилищно образование.   

Област Сливен, където се реализират дейностите, 

подкрепяни от партньорството между УНИЦЕФ и ИКЕА се 

характеризира с най-ниския обхват на децата в 

предучилищното образование – за учебната 2015/2016 

година само 68.2% от децата на възраст 3-6 години са 

били записани в предучилищното образование.  

 

Това  го  поставя  в  сериозен  риск никога да не прекрачи 

училищния праг или да напусне класната стая, преди  да  

е  завършило  четвърти клас. Особено уязвими са децата, 

които живеят в бедност или в отдалечени краища на 

страната. 

Ранното отпадане от училище   



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ гр. Котел 

    Център за подкрепа и развитие на деца 

• Центърът отваря врати в края на 2014 г. 

 

• Той има за цел да разшири достъпа на деца на 3 и 4 

години до образователни дейности, които да ги подготвят 

за успешно включване в задължителната предучилищна 

подготовка.  

 

• Работа с родителите за тяхното активно участие и 

подкрепа за ранното образование на децата.    

 

• Центърът осъществява различни форми на групова 

работа, които да подготвят децата за предучилищното 

образование.   

 

• Курсове за развиване на родителски умения за правилна 

грижа и нагласи за подкрепа на образованието на децата. 

 

  

 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ гр. Котел 

През 2016 г. 27 деца на възраст 3 и 4 години от бедни 
и маргинализирани семейства в град Котел получиха 
достъп до образователни дейности за развитие. 
 
През 2016 г. Центърът за подкрепа и развитие на деца 
отвори ново крило и въведе комплекс от социални 
услуги, свързани с превенция на попадането на децата 
на улицата и отпадане от училище, както и социална 
рехабилитация и интеграция на децата. 
 
Центърът предоставя също подкрепа за деца и 
младежи в конфликт със закона, предвижда се 
пилотиране и на социално предприятие. 

 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ гр. Сливен 

Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона в град 

Сливен е открит през 2015 г. Той включва: 
 

Център за интензивна социално-възпитателна 

подкрепа 

 

• услуга за деца в конфликт със закона и техните 

семейства  

• нова методика на работа 

• капацитет от 32 места и названието  

• услугите на центъра са изнесени на място в кв. 

„Надежда“ в Сливен 

  

Наблюдавано жилище (за младежи, навършили 18 г.) 

 

 

• временно настаняване на младежи, навършили 18 

години, напуснали корекционно-възпитателни 

институции 

• капацитет от 4 места за младежи 

 

Преходно жилище - за деца под 18 г. 

 

• временно настаняване на деца под 18-годишна 

възраст, напуснали корекционно-възпитателни 

институции   

• Капацитет от 4 места за деца 

 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 
София, Монтана и 
Шумен 

Детски центрове за застъпничество и подкрепа 

Зона ЗаКрила в София, Монтана и Шумен 

 

 

Зона ЗаКрила Монтана 

Отваря врати през 2015 

 

 

Зона ЗаКрила Шумен 

Отваря врати през 2016 

 

• Зона ЗаКрила работи с всички форми на 

насилие над деца и с техните семейства 

 

• Центровете обхващат както жертви на насилие, 

което е извършено в миналото, така и случаи на 

насилие, които се случват в момента в живота 

на децата и семействата им  

 

• Услугата помага на децата-свидетели на 

домашно насилие и ще подкрепя родителя 

жертва на насилие  

 

• Зона ЗаКрила предлага и правно придружаване 

на детето и пострадалия родител, за да осигури 

на детето семейна среда без насилие 

Зона ЗаКрила София 

Отваря врати през 2015 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ            Гр. Берковица 

Семейно-консултативен център  

 

Петият семейно-консултативен център, който работи 

в страната с подкрепата на УНИЦЕФ и Фондация 

ИКЕА отваря врати през 2016 в гр. Берковица. 

 

 

  

 

 

Дейности на центъра:  

 

• Социална работа с децата и семействата в риск 

 

• Програми за подкрепа на ранното детско 

развитие и родителската грижа 

 

• Програми за превенция и подкрепа за деца и 

семейства  

 

• Програми за социално включване, образование 

и достъп до заетост на подрастващи и млади 

хора 

 

• Програми за достъп до здравеопазване и 

семейно планиране 

 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ         Гр. Нова Загора 

Център за обществена подкрепа 
 

 

 
Новата услуга, създадена с подкрепата на 

УНИЦЕФ, отваря врати през 2016 г е насочена към 

подкрепа на децата в община Нова Загора. 

 

Центърът предоставя услуги за предотвратяване на 

раздялата на деца от техните семейства, превенция 

на насилието и отпадане от училище, обучение в 

умения за самостоятелен живот и социална 

интеграция на деца, консултиране и подкрепа на 

семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа 

на осиновители, превенция на антисоциалното 

поведение и консултиране и подкрепа на деца в 

конфликт със закона. 

  

 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ   с. Градец (община Котел)  
 

Център за ранно детско развитие  

 

   
Инвестициите в ранното детско развитие са един от 

най-евтините начини за гарантиране възможността 

всяко дете да развие своя пълен потенциал – 

засилвайки възможностите им за учене в училище, 

и по-късно в живота – да се реализират на пазара 

на труда.  

 

Това е зависимост, която е от особено значение за 

децата, живеещи в бедност. Резултатите от 20-

годишно изследване показват, че уязвимите деца, 

които са били включени в качествени програми за 

ранно детско развитие, в последствие печелят 25% 

повече като възрастни, в сравнение с уязвими деца, 

които не са били включени в подобен тип 

програми.   

  

  

 




