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Академия Юнити и фондация „За Нашите Деца“ стартират съвместен проект „Талантът
обича всяко дете“
, който ще даде възможност на уязвими деца в затруднено положение да открият
твореца в себе си и да развиват своите комуникативни умения.
Проектът има за цел да предостави качествено обучение по езици и изкуства на деца от
социално слаби семейства и деца в неравностойно положение. Стремежите са за
налагането на дългосрочен и устойчив модел на обучение в основни компетенции, които
да развият езиковите и творчески способности в децата още от най-ранна възраст и
които по най-добър и естествен начин, да допълнят липсите в основната образователна
система. На преден план се очертава проблемът с достъпността до качествени
образователни услуги, спомагащи за изграждането на детето като хармонична личност.

Всички деца са еднакви. Независимо в какви условия са се родили, всички те имат
нужда да реализират своите емоции, въображение, потребностите си от комуникация и
творческа изява. Всяко дете има нужда от среда, в която да развие своите таланти и да
предизвика ценностите, на които по-възрастните го учат. Талантът обича всяко дете и
единственото, от което се нуждае, за да се разгърне е предоставянето на
възможности.
Реалността е такава, че много семейства нямат възможност да осигурят на децата си
нужните занимания, за да развият своя пълен потенциал и да усъвършенстват
уменията си за комуникация с околните. Сред засегнатите деца са и деца от приемни
семейства или в социални заведения, децата от етнически произход, децата, които
искат да се развиват, но нямат тази възможност. Усилията са насочени да се помогне
на тези деца, защото всяко едно дете, лишено от възможност да се развива, е един
загубен шанс за по-доброто на страната.
Именно за това съвместният проект на фондация „За Нашите Деца“ и Академия Юнити
„Талантът обича всяко дете“ ще даде шанс на деца в затруднено положение да получат
възможност да развият своите умения, без значение в какви условия са се родили.

Проектът вече стартира и в Академията се обучават деца от фондацията „За Нашите
Деца“. Стартира се със 9 деца, но целта е от следващата учебна година броят да се
увеличи на 40-50.
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Освен чрез фондацията „За нашите деца“ популяризиране и набиране на деца по
проекта „Талантът обича всяко дете“ ще се извърши чрез софийските училища.
Допълнителна информация:
Ситуацията в България:
Проблемите, които спират развитието на децата, са много. Два от основните са
дефицитите във формалната форма на образование и финансовата невъзможност на
семействата да компенсират тези пропуски.
През последните 15 години бяха премахнати голям брой от кръжоците, творческите
клубове и клубовете по интереси от формалната форма на образование. Всичко това
ограничи възможностите на децата да развиват своите таланти. Това са дефицити на
образованието, с чиято компенсация се заеха родителите, записвайки децата си в
частни институции. Тук идва и другия голям проблем – финансовата ограниченост на
семействата.
Както повечето статистики по отношение на ключови сектори за България, така и
статистиката за семействата, които не могат да си позволят подобни услуги е
отрицателна. Най-ясна представа може да се добие от данните за месечните помощи за
деца до навършване на 20 години, чиито средно месечен брой през 2013г. е 878 000
семейства. От 1 януари 2013г. размерът на линията на бедност за България е 241
лв./месечно, приета с ПМС 252 от 12 октомври 2012г. През 2012г. 28,2% или 378 799 от
децата в България живеят в бедност, а застрашени от бедност или социално
изключване са 52,3% от децата.

2/2

