
Семейно ориентирана, Рутинна 
практика за Ранна Детска 
Интервенция, предоставена в 
Естествена Среда в България. 
Доклад на Страната за Оценка на Въвеждане на 
Семейно ориентирани Практики.

БЪЛГАРИЯ 2020

РЕДАКТОРИ
Светла Григорова
Недка Василева-Петрова

www.agora-eci.eu



2 Семейно ориентирана, Рутинна практика за Ранна Детска Интервенция, предоставена в Естествена Среда в България.

Настоящият доклад е изготвен на базата на информация, предоставена от 10 пилотни организации, включени в 
проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, а именно 
Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна, Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ – Стара Загора, Дневен 
център за деца с увреждания – Кърджали, Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, Комплекс 
за социално-здравни услуги – Търговище, Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, Фондация „Грижи за 
деца с увреждания“ – Габрово, Център за обществена подкрепа – Белене, Център за обществена подкрепа – Бургас 
и Център за обществена подкрепа – Средец.

Докладът разглежда посочените по-долу въпроси, които най-общо целят да определят дали са настъпили и 
какви са евентуалните промени в работата на специалистите след запознаването им с пилотна концепция по ранна 
детска интервенция в рамките на проект ECI AGORA.

Въпрос 1 | Какви методи използвахте в практиката си при приложението на 
семейно-центрирания подход, напр.:

 ∞ работа в естествена среда;

 ∞ еко-карта, интервю, базирано на свързани с ежедневието въпроси;

 ∞ включване на други членове на семейството освен детето с увреждане? Какво се 
промени? Какви успехи постигнахте по отношение поведението на специалистите 
и семействата? Пред какви предизвикателства се изправихте, т.е. кое бе трудно за 
приложение и изисква повече знания, опит и др.?

Видно от информацията, предоставена от гореспоменатите услуги, приложението на семейно-центрирани 
практики е в основата на работата им и принцип, към който те се стремят. Специалистите отбелязват и ползите от 
включването им в проект ECI AGORA.

За екипа на ЦОП – Средец семейно-центрираният подход е много добър подход за работа, защото подпомага 
развитието на детето и насърчава родителите. В семейно-центрирания подход интервенцията, която се прилага, 
е индивидуализирана, гъвкава и отговаря на идентифицираните нужди на всяко дете и семейство, набляга върху 
засилване и подкрепа на семейното функциониране. Родителите имат водеща роля за физическото, психическото 
и емоционално израстване на децата, както и за придобиване на важни социални умения. Домашната среда е 
най-подходящото място за отглеждане на деца. Екипът на услугата следва алгоритъм, включващ първоначален 
контакт и интервю, изследване на детето, информиране и консултиране на семейството и планиране.

Според Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна съвместната работа е най-важна и само тя дава 
нужните резултати в положителното развитие на детето. Работата на организацията е базирана на информацията, 
предоставена от семейството, както и на постоянната връзка на специалистите с децата.

КСУДС – Пловдив отчита, че в работата си използва холистичен подход, при който се разглежда не само детето, но 
и неговото обкръжение, предвид което задълбочаването на семейно-ориентираните практики в семейно-центрирани 
е естествена следваща стъпка в работния процес. Анализът на начина, по който протича ежедневието на детето 
и неговото семейство, също е част от оценката на потребностите на детето, оценката на родителския капацитет и 
оценката на факторите на средата. С други думи оценката, базирана на ежедневието и случващото се в него, както 
и на наличните ресурси и предизвикателства, също е част от работния процес.

ЦОП – Белене отбелязва, че семейно-центрираният подход е много добре приет както сред семействата, към 
които се прилага, така и от специалистите, които регистрират положителни резултати.

В работата по случаи на ранна детска интервенция екипът на КСЗУ – Търговище използва различни методи 
при приложението на семейно-центрирания подход.

В Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ успешно е интегрирана идеята за важността и необ-
ходимостта от ранна детска интервенция. Всеки един от работещите специалисти е запознат теоретично с идеите, 
заложени в концепцията, и изразява съгласие и убеденост в по-големите перспективи и успеваемост чрез работа 
в естествената среда на детето.
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Фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово отбелязва, че услугите по ранна интервенция са 
ориентирани към укрепване потенциала и ресурсите на семейството за стимулиране развитието на малкото дете. 
Те се планират и реализират с активното участие на родителите и са съобразени с техните заявени потребности, 
очаквания и ценности.

За екипа на ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора проект ECI AGORA даде възможност на специалистите да се 
запознаят със стандартите за изготвяне на оценка, връзките семейство-специалисти, проследяване приложението 
на плана за грижи в другите страни, участващи в проекта.

В ЦОП – Бургас и ДЦДУ – Кърджали, поради спецификите на целевата група, ранната детска интервенция не се 
прилага в достатъчно добра степен и по-скоро се реализира от други услуги, с които гореспоменатите си партнират. 

Методите, чрез които екипите на пилотните организации реализират семейно-центрирания подход на този 
етап, са:

 ▪ работа в естествена среда. По данни на ЦОП – Белене, срещите по случаи се провеждат изцяло на терен, в 
естествената среда на децата (домовете и градския парк) с цел да не бъдат стресирани и да се осъществи 
доверителна връзка с тях с помощта на родителите им. КСУДС – Пловдив включва към основния пакет от 
дейности, а именно срещи на социалния работник с родителите/грижещите се, консултации на детето със 
специалисти, срещи на родителите със специалистите, провели консултации с детето, обсъждане на план за 
работа, домашните посещения и отчита, че когато се работи на „тяхна територия“, след кратък първоначален 
шок, тъй като чувстват себе си и дома си като обект на оценка, семействата се отпускат по начин, който 
улеснява както изготвянето на оценката, така и целия работен процес. Екипът на ГС „Алтернатива 55“ – 
Стара Загора посещава дома на семействата след предварителна уговорка. В КСЗУ – Търговище част от 
специалистите работят в естествената среда на децата, като родителите са активни участници по време 
на сесиите с техните деца. Наблюдават процеса и задават въпроси. Специалистите също задават своите 
въпроси, необходими за попълването на съответната документация. Сдружение „Граждански инициативи 
– гр. Ловеч“ изразява убеденост в по-големите перспективи и успеваемост чрез работа в естествената 
среда на децата. Фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово отбелязва, че услугите по ранна 
интервенция са изнесени възможно най-близо до семействата и децата и се предоставят изключително в 
тяхната естествена среда.

 ▪ интервю, базирано на свързани с ежедневието въпроси. Специалистите на Сдружение „Граждански 
инициативи – гр. Ловеч“ използват интервюта, базирани на свързани с ежедневието въпроси. Съвместно 
с родителите се изготвят и планират дейности в подкрепа на детето и семейството. Подкрепата, която е 
заложена в плановете, е строго индивидуализирана и базирана на силните страни на детето, както и на 
ресурса на семейството. Екипът на ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора използва предварително разра-
ботени два вида въпросници – за оценка капацитета на семейството и за възможностите и проблемните 
области на детето.

 ▪ работа с родителите и разширеното семейство. Услугите отчитат първостепенната роля на семейството и 
обгрижващите детето, както и важността да се поддържа постоянна връзка с тях. Специалистите на Агенция 
за социално развитие „Вижън“ – Варна често взаимодействат както с широкия кръг от близки, така и с 
външни специалисти, които работят с децата, което допринася за по-ефективната им работа. В ЦОП – Средец 
ключов момент е участието на родителите не само в пряката интервенция, но и в планирането и оценката 
на интервенцията. Доброто партньорството между терапевт и родител, споделеното вземане на решения и 
изготвяне на оценка водят до по-значими резултати и за двете страни. Според информацията, предоставена 
от ЦОП – Белене, в интервенцията като ресурс са включени членовете на семейството, които показват 
силна ангажираност с работата на специалистите от услугата. Наблюденията на екипа на КСУДС – Пловдив 
са, че в много от случаите за децата се грижат не само родителите, но и други членове на разширеното 
семейство, а именно баби, дядовци, които също биват привличани в процеса на работа. Специалистите на 
ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора споделят, че в оценката в семейна среда задължително се включват 
детето, родителите и членовете на разширената семейна среда, напр. баба, дядо. Сдружение „Граждански 
инициативи – гр. Ловеч“ отбелязва, че е стартирана работа в посока включване на възможно най-голям 
брой от членовете на семействата в подкрепа на работата с децата. Всяко посещение на детето е последвано 
от разговор с родителя, който го придружава, като се обсъждат напредъка, затрудненията и се планират нови 



4 Семейно ориентирана, Рутинна практика за Ранна Детска Интервенция, предоставена в Естествена Среда в България.

дейности и подходи, ако е необходимо. Екипът на Фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово 
споделя, че в цялостния процес родителите и семейството, включително разширеното семейство, са активна, 
водеща страна и равнопоставени партньори на професионалистите. В информацията, предоставена от 
ЦОП – Бургас, е отбелязано, че в техните услуги е залегнала предимно работата по превенция, която е 
неразривно свързана с работа с цялото семейство. КСЗУ – Търговище също отчита, че родителите са 
активни участници в процесите.

Специалистите изтъкват както позитивни резултати, така и трудности от прилаганите методи, посочени по-горе. 
Сред положителните резултатите са:

 ▪ промяна в нагласата у някои родители, изразяваща се в разбиране важността от коопериране. ЦОП – Белене, 
Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна, ЦОП – Средец, КСУДС – Пловдив, Фондация „Грижи 
за деца с увреждания“ – Габрово са сред услугите, които споделят, че подобна промяна е настъпила у 
родителите, с които работят.

 ▪ включване на разширеното семейство в терапевтичния процес. ЦОП – Средец, ЦОП – Белене, КСУДС 
– Пловдив, Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна, КСЗУ – Търговище, ГС „Алтернатива 
55“ – Стара Загора отчитат, че реализират подобно включване.

 ▪ по-пълна и по-подробна оценка на потребностите и ежедневието, ресурсите и тревогите на семействата, 
която се извършва от КСУДС – Пловдив и ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора.

 ▪ подобряване на връзката родител – дете, развиване на родителския капацитет, което се наблюдава в 
ЦОП – Средец.

 ▪ добро партньорство между терапевт и родител, споделено вземане на решения, което води до по-значими 
резултати и за двете страни и се прилага в ЦОП – Средец.

 ▪ нарастващо доверие от страна на семействата към специалистите и към идеята за работа в домашна среда и 
съвместно планиране, за което споделят Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ и Фондация 
„Грижи за деца с увреждания“ – Габрово, като последната организация отбелязва, че постепенно 
семействата започват да се доверяват на специалистите, наблюдавайки видими резултати при децата, и 
да осмислят основната роля, която играят във възпитанието и развитието им.

По отношение на предизвикателствата, пилотните организации изтъкват следното:

 ▪Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна споделя, че родителите възприемат работата в услугата 
за достатъчна и не продължават с упражненията у дома. Освен това се наблюдават сложни семейни взаи-
моотношения, в които има неразбирателство по отношение на работата с детето от страна на различните 
авторитети. За да повиши експертизата си, екипът на Агенция „Вижън“ отчита необходимост от повече 
знания и опит с по-малки деца и бременни жени и вижда възможности за това чрез изграждането на връзки 
с лекари и медицински центрове и осъществяването на координация между работата на медицинските 
лица, отделите за закрила на детето и социалните работници. 

 ▪ Според КСУДС – Пловдив синхронизирането на дейностите в услугата и тези в естествената за детето среда 
изисква гъвкавост, динамичност и налични ресурси, които са не само човешки. 

 ▪ Специалистите на ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора отчитат липсата на подходящи услуги в малките 
населени места, както и абдикацията на бащината фигура от преките грижи за детето със специални 
потребности.

 ▪ Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ и КСУДС – Пловдив споделят, че родителите често 
оказват съпротива да допускат специалисти на територията на домовете си.

 ▪ В ЦОП – Бургас, поради особеностите на целевата група и необходимостта от системна и специфична 
медицинска грижа, специалистите не са в състояние напълно и адекватно да отговорят на потребностите 
на децата с увреждания и техните семейства.
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Въпрос 2 | Имате ли усещането, че има промяна както в услугата ви, така и сред 
семействата, с които работите, по отношение разбирането на концепцията за 
семейно-центриран подход? В какво се изразява тя и как се отрази на работата 
ви? 

Според информацията, предоставена от ЦОП – Белене, е налице промяна в нагласите на семействата към 
проблемите на децата, изразяваща се в разбирането, че чрез общи грижи, емпатия и познания, част от детските 
дефицити могат да се преодолеят.

Екипът на КСУДС – Пловдив установява, че видими и устойчиви резултати от терапевтичната работа с деца се 
постигат по-лесно и ефективно в случаите, в които има добро взаимодействие между специалистите и родителите. 
Нерядко има родители, които срещат трудности в процеса на партниране, и това е така най-често, когато самите 
възрастни са в състояние на непреживян траур. Дори при подобни обстоятелства обаче могат да бъдат постигани 
резултати, опирайки се на ресурса на самите деца, като тук следва да се отбележи, че услугата работи и с деца в 
по-висока възраст, включително до пълнолетие, като успоредно с това продължават опитите за включване на 
семейството и обкръжаващите ги в работния процес, включително чрез предоставяне на подкрепа, която да 
подпомогне излизането от траура.

ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора отчита полза за специалистите от екипа, които надградиха знанията си 
чрез участието си в проект ECI AGORA.

КСЗУ – Търговище има богат опит по отношение предоставянето на услуги за ранна детска интервенция. В 
този смисъл, Комплексът е добре запознат с концепцията и методите за работа в сферата на ранната интервенция, 
като специалистите работят в тясно сътрудничество със семействата и почти всички родители дават позитивна 
обратна връзка относно взаимодействието си с тях.

В работата на Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ се наблюдава вземане на съвместни 
решения за ежедневието и дейностите на семейството по отношение оптимизиране грижата и подкрепата за 
детето, споделяне под формата на видео-записи на моменти от ежедневието на детето, консултиране и съветване 
по телефона при възникнали затруднения от възпитателен, емоционален или друг характер.

Фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово отчита видими резултати при децата, които на свой 
ред повишават доверието си в специалистите.

Изведените позитиви от страна на ЦОП – Средец и Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна, касаещи 
съвместната работа и партньорството между услугите и семействата, могат да бъдат разглеждани и като настъпили 
промени в работата на професионалистите.

Въпрос 3 | Как смятате да популяризирате пилотната концепция за ранна детска 
интервенция (напр. сред местни власти, заинтересовани страни, родителски 
организации и др.) с цел подобряване на услугите за ранна детска интервенция в 
страната?

Пилотните организации, включени в проект ECI AGORA, са разпознаваеми в техните региони и дейностите и 
мероприятията, организирани от тях, носят значими послания. 

ЦОП – Белене споделя, че е популяризирал проекта чрез Фейсбук-страницата си, както и чрез индивидуални 
срещи с институциите, имащи отношение и ресурс да подкрепят услугите за ранна детска интервенция. Пилотната 
концепция е отразена на страницата на Центъра във Фейсбук и е представена на родителите, с които той работи. 
Конкретно на родителите е обяснено, че услугата започва работа в мрежа с други заинтересовани страни, имащи 
отношение към работата по преодоляване проблемите и дефицитите на децата със специални потребности. В 
допълнение ЦОП – Белене отбелязва, че към днешна дата информация за ранната детска интервенция и нейните 
аспекти и съвременни тенденции има както сред здравните специалисти, на които се разчита много, така и сред 
детските ясли и градини, други социални институции, отдел „Закрила на детето“, Община Белене, които поддържат 
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контакти със семействата в града пряко и всекидневно, и пояснява, че Центърът вече се разпознава като социална 
услуга, която прилага семейно-центриран подход при работата с деца със специални потребности и техните семейства.

Екипът на КСУДС – Пловдив започва да популяризира проекта още през 2019 г. чрез провеждането на срещи 
с представители на медицинските среди, на педагогическата общност и на социалната сфера. 

От м. ноември 2019 г. насам екипът на ЦОП – Средец стартира „Работилница за родители – да пораснем заедно“ 
съвместно с УНИЦЕФ. В рамките на тази работилница специалистите запознават родителите със значимостта на 
ранното детско развитие и ранната детска интервенция. Идеята ще продължи да се развива, като през 2020 г. се 
планира провеждането на още една „Работилница за родители – да пораснем заедно“, организирането на тренинг 
за родители на тема „Семейно-центрираният подход – една възможност да изследваме и повишим качеството 
на грижата за децата“, както и на работна среща на тема „Родителите – основен фактор за развитието на детето“. 
Всички тези дейности ще целят да насърчат популяризирането на семейно-центрирания подход при ранната детска 
интервенция.

Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна планира да организира групи за родители с цел да споделят 
своя опит и да могат сами да дават насоки, като същевременно специалистът играе единствено ролята на моде-
ратор. Някои родители на деца с увреждания биха могли дори да се обучат да указват подкрепа и да предоставят 
информация на други родители. По този начин разбирането за концепцията, базирана на семейно-центриран 
подход, ще бъде разпространена директно в семействата. Чрез обмен на добри практики ще бъдат информирани 
всички заинтересовани за методите на работа в ранното детско развитие. С цел повишаване качеството на услугата 
и нейната устойчивост могат да бъдат организирани обучения и обмен на опит с други организации, които са 
доставчици на социални услуги, както и с други заинтересовани страни.

През м. октомври 2019 г. специалисти на ДЦДУ – Кърджали провеждат обучение на родители по ранна детска 
интервенция и индивидуални консултации със семейства за обсъждане на конкретните им случаи и казуси. Към 
днешна дата услугата продължава да е на разположение за последващи консултации и работа по случаи. 

На територията на Община Ловеч, и по-точно сред представители на детски градини и ясли, общопрактикуващи 
лекари, педиатри, социални работници от отдел „Закрила на детето“, екипът на Сдружение „Граждански иници-
ативи – гр. Ловеч“ популяризира идеята и концепцията на ранната детска интервенция. Проведени са разговори, 
в които са обсъдени възможностите на институциите за оказване на съдействие и подкрепа за ранното откриване 
на затруднения в развитието на децата, оценка и предлагане на качествени услуги за ранна детска интервенция и 
подобряване на междуинституционалните взаимоотношения и сътрудничество.

КСЗУ – Търговище споделя, че болничните заведения, лекарските практики и стоматолозите биха били 
много полезни при намирането на бъдещи потребители на услугите за ранна детска интервенция. Различни 
институции в сферата на образованието, напр. детски градини и училища, също могат да бъдат партньори при 
популяризирането на пилотната концепция. Екипът на КСЗУ – Търговище отчита, че може би най-добрата реклама си 
остава разпространението на информация „от уста на уста“. Доволните родители биха били чудесни презентатори 
на концепцията за ранна детска интервенция. Специалистите споделят, че изработването на флаери и брошури и 
тяхното разпространение сред доставчици на социални услуги, родителски организации, местната власт и други 
заинтересовани страни също биха подпомогнали процеса на популяризиране на услугата. Освен това добра идея в 
тази посока биха били организирането и провеждането на кръгла маса, на която да бъде представено свършеното в 
областта на ранната детска интервенция до момента, да се обсъдят проблемите, както и да се разгледат възможностите 
за създаване на партньорска мрежа, включваща всички услуги, които работят по темата.

Екипът на Фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово предвижда да популяризира пилотната 
концепция за ранна детска интервенция чрез провеждане на срещи, кръгли маси с други социални услуги, родители, 
учители, лекари, неправителствени организации и други заинтересовани страни. 

ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора поддържа системно електронна страница и Фейсбук-група, партнира 
си с местни медии, които отразяват материали във връзка със социалните услуги за деца с увреждания, вкл. и за 
прилагане на пилотната концепция за ранна детска интервенция. Всяка година организацията провежда обучения 
на студенти от Медицинския и Педагогическия факултет на Тракийския университет в гр. Стара Загора, чрез които 
запознава бъдещите специалисти със съвременните подходи в работата с деца с ментални проблеми в развитието, 
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както и с ранната детска интервенция, която е изключително необходима в ранна детска възраст и е важен инструмент 
за привличане на семействата.

Въпрос 4 | Как смятате да задълбочите разбирането за концепцията, базирана на 
семейно-центриран подход и рутинни дейности, сред други доставчици на услуги 
и сред семействата? Какви дейности предвиждате да организирате в бъдеще, 
вкл. след края на проект ECI AGORA?

КСУДС – Пловдив разработва програма, която обхваща работата с деца в ранна детска възраст изобщо. В 
процеса на работа и при констатирани трудности, забавяния и/или обстоятелства, свързани както със самите деца, 
така и със средата, в която се развиват, ще се прилагат интервенционни подходи, базирани на семейно-центрирани 
практики и рутинни дейности. Програмата ще разглежда интервенцията в нейния най-широк смисъл, като не се 
концентрира само върху децата със специални потребности, а е насочена към всички уязвими в развитието си деца. 
Ограничението ще е само възрастово – от предучилищна възраст до тръгване на децата на училище, като и след 
този период, прилагайки индивидуален подход, ще се търсят варианти за подкрепа на семействата. Програмата  
ще се популяризира чрез рекламни материали и работни срещи с представители на заинтересованите страни. 

ЦОП – Белене предвижда да продължи с популяризирането на ранната детска интервенция като превенция 
срещу изоставянето на деца с дефицити, периодично информирайки общността чрез страницата си във Фейсбук, 
местния вестник, сайта на Община Белене и предоставяйки бюлетини на отдел „Закрила на детето“.

С цел постигане устойчивост на проект ECI AGORA, Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ ще 
продължи с практиките, целящи популяризиране на ранната детска интервенция, като ще бъдат разработени 
планове за изграждане на добра координация и съвместна работа на всички институции, имащи отношение и 
връзка с тази проблематика и работещи с деца и семейства.

ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора, което има дългогодишен опит в сферата на ранната детска интервенция, 
ще продължи участието си в разработването на социални проекти, в обучения на родители и програми на Центрове 
за социална рехабилитация и интеграция.

Фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово предвижда да задълбочи разбирането за практиките, 
базирани на семейно-центрирания подход. Идеята е това да се случи чрез провеждане на групова работа с родители 
в сходна ситуация и с общи проблеми с цел осигуряване на емоционална подкрепа, обмен на опит, информация и 
идеи, както и чрез провеждане на групи за игрова терапия или арт-терапия с участието на деца и техните родители. 
Групите ще се провеждат в среда, близка до домашната. Участието в тях ще повиши компетенциите на родителите да 
се справят със социално-емоционалните проблеми в развитието на техните деца и ще способства за хармонизиране 
на отношенията между родителите и децата. Придобитите умения ще подпомогнат и социалната адаптация на 
децата в детската градина или детската ясла.

Подобен вид дейности, а именно организиране на групи за взаимопомощ и обмен на опит, предвиждат да 
организират още две услуги – Агенция за социално развитие „Вижън“ – Варна и ЦОП – Средец. 

ДЦДУ – Кърджали ще продължи да подпомага семействата чрез консултации, а КСЗУ – Търговище има идея 
за организиране и провеждане на кръгла маса с цел представяне работата по ранна детска интервенция в услугата. 

ЦОП – Бургас предвижда да работи по-задълбочено в областта на ранната интервенция в бъдеще.

Въпрос 5 | Какъв е приблизителният брой на семействата, които са приложили на 
практика пилотната концепция за ранна детска интервенция?

Броят на семействата, които прилагат пилотната концепция за ранна детска интервенция, трудно би могъл да 
се определи. И все пак, ако изходим от това, че над 50% от включените в проект ECI AGORA пилотни организации в 
една или друга степен работят със семейства на деца с увреждания съгласно принципите на пилотната концепция, 
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то можем да заключим, че повече от половината от семействата, ползващи услуги за ранна детска интервенция, 
прилагат пилотната концепция на практика.

НАСО има повече от 2,000 членове и въз основа на това ще се погрижим ранната детска интервенция да достигне 
във всеки ъгъл на България. За да допринесе за устойчивостта на проекта ECI AGORA, НАСО ще продължи да прилага 
своите практики, насочени към разпространението на ранна детска интервенция. Ще работи по-нататък върху 
разработването на силни механизми за координация и сътрудничество между всички институции, които се грижат 
за деца със специални нужди и техните семейства. НАСО като основна организация, има желание и възможност да 
приложи модела ранна детска интервенция в цяла България и да предостави информация. В тази връзка по време 
на Роудшоу във Варна, Пловдив и Габрово, където присъстваха представители на правителството, беше поставена 
основата за включване в правната рамка и ще продължим да работим в тази посока.

Въпрос 6 | Колко на брой семейства попълниха въпросника „Скала за оценка на 
семейно-ориентирани практики“ на Carl J. Dunst?

Въпросникът на Carl J. Dunst бе попълнен от общо 60 семейства на деца с увреждания, като от всяка пилотна 
организация се включиха по 6 семейства.

Въпрос 7 | Приблизително колко на брой услуги предоставят ранна детска 
интервенция в естествената среда на детето преди и след преминатото 
обучение?

Както е описано във Въпрос 1 на настоящия доклад, по-голямата част от включените в проект ECI AGORA услуги, 
а именно 6 от тях, работят в естествената среда на децата, като конкретните методи на работа варират според 
капацитета на съответните услуги. Тъй като единствено в рамките на проекта трудно би могла да се реализира 
сериозна реална промяна в начина на работа на една услуга, считаме, че с времето броят на услугите, работещи 
в естествена среда, би се увеличил, като разбира се за целта е необходима допълнителна надграждаща работа, 
както със специалистите, така и със семействата и техните деца. В този смисъл, към момента не можем да отчетем 
сериозна промяна по отношение броя на услугите, които предоставят ранна детска интервенция в естествена среда 
в резултат от преминатото обучение. Освен това както екипът на КСУДС – Пловдив, който реализира домашни 
посещения още преди началото на проект ECI AGORA, отбелязва, посещенията в разширената естествена среда 
на децата, която включва детски ясли/градини, детски площадки и др., са пряко свързани с натовареността на 
специалистите и обстоятелството, че отиването и връщането до тези места води до по-голяма ангажираност на 
една фактически почасова услуга.

Въпрос 8 | По какъв начин Covid-19 и по-конкретно он-лайн начинът на работа 
повлия на взаимоотношенията между специалистите и семействата и как 
специалистите преосмислиха работата си?

Определено обстоятелството, че работата има за посредник модерните технологии, даде отражение върху 
цялостния й облик. По данни на специалистите, чрез тази опосредствана комуникация родителите са видели 
детето си в друга светлина, от друга гледна точка, т.е. дали са си сметка колко много неща може. Същевременно 
са наблюдавали как специалистите работят и комуникират с детето, така че то да развива своите умения. Важно е 
да се отбележи, че родителите оценяват положително начина, по който са протичали он-лайн срещите, и отчитат 
тяхната ползотворност и ефективност. 

Специалистите от своя страна също събират много впечатления за ролята на родителя, за начина, по който той 
подхожда към детето и реагира. Те споделят, че този поглед в ежедневието дава допълнителна информация, която 
на свой ред може да бъде използвана както за по-подробно и по-конкретно планиране, така и за мотивиране на 
родителите да бъдат още по-активни в работния процес. В този смисъл се отчита ползата от оценка, основаваща 
се на ежедневието и семейно-центрираните практики. Освен това, според екипите на услугите, он-лайн начинът на 
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работа е вероятно да бъде използван и след отпадането на ограничителните мерки в ситуации, в които е налице 
възпрепятстване или невъзможност за провеждане на лични срещи. 

Въпрос 9 | Наблюдава ли се промяна и изместване на подкрепата от детето 
към родителите в резултат от пандемията? Ако отговорът Ви е „Да“, моля, 
опишете в какво по-точно се изразява тази промяна.

Определено се наблюдава изместване на фокуса на подкрепата и то се изразява в по-голямата ангажираност 
на родителите. На практика може да се каже, че родителят и специалистът са станали едно цяло, което помага на 
родителите да затвърдят ролята си и да станат по-уверени в работата си с техните деца. 
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