
РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ: 
право и инвестиция с дълготраен ефект

Услуги за Ранна Детска Интервенция 

– модел и практика на 

фондация 

„За Нашите Деца“



Фондация „За Нашите Деца“

• Вече над 22 години подкрепяме семейната
грижа за най-уязвимите деца в България;

• Пилотираме нови практики в социалните и
интегрирани здравно – социални услуги;

• Имаме холистичен подход към детето и
при всеки случай се стремим да обвържем
детето със системите около него;

• Изцяло сме семейно ориентирани и всяка
наша услуга е изградена на принципа през
семейството да се повишава на
благосъстоянието на детето;

• Изградили сме над 20 центъра за социални
услуги в страната и сме подкрепили над
6000 деца и семействата им.
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От 2007 г. се специализираме 

в ранната възраст

Семейно – ориентиран подход 

за:

• Превенция на изоставянето на 

малки деца;

• Връщане на деца от домове 

към семействата им;

• Алтернативна грижа: 

o Приемна грижа;

o Малък семеен дом. 
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Към момента

• В момента управляваме 5 услуги в София и Пловдив;

• Работим с I САГБАЛ “Св.София”, II САГБАЛ Шейново,

Майчин дом, МБАЛ “Св.Анна”, МБАЛ Пловдив и

МБАЛ “Св.Мина” - около ¼ от ражданията в страната;

• Партнираме на Столична и Пловдивска Община за

изграждането на КСЗУДС на мястото на 2 дома за

бебета;

• Работим с едно от най-големите отделения за

недоносени и рискови новородени в София към

1МБАЛ.
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За последните 5 години

• Подкрепени 1042 деца до 3

години и семействата им - 553

новородени;

• За 811 деца до 3 години сме

предотвратили постъпване в

институция - 390 новородени;

• Годишно осигуряваме алтер-

нативнa семейна грижа за поне

70 новородени и деца до 3 г.
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Как стигнахме до Ранната 

детска интервенция

• Недостиг на практиките за

подкрепа на развитието на

новородените и най-малките

деца;

• Специалистите в малката

възраст не са на разположение

на семействата;

• Превенцията на изоставянето

показва дефицитите на

класическия мултидисципли-

нарен подход.
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Ранна Детска Интервенция

• По проект „Заслужавам детство“, финансиран
от Отворено общество, Лондон и в
партньорство с Карин дом, Варна;

• Към ЦОП в София и Пловдив – екипи по Ранна
Детска Интервенция;

• Практика от септември, 2012 г.;

• Обслужени са над 200 деца от 4 специалисти
по РДИ и подкрепящите специалисти.
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Модел на 

Ранна Детска Интервенция

• Най-ранна форма на обучение на двойката – дете –

родител; Най-малката възраст – до 3 години;

• Семейно ориентиран – изгражда базисните фундаменти

на детето – привързаност, доверие, сигурност,

постоянство през семейните отношения;

• Стъпва на силните страни на детето и на родителя;

• Сравнява развитието на детето с него самото;

• Висока мобилност на модела - в домашни условия и в

условията на ежедневието на детето;

• Кросдисциплинарни знания и умения, добре въоръжени

с инструменти.
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Целевата група на услугите

• Деца от 0 до 3 години – всяко дете,

за което родителите търсят

измерение на развитието през

грижата си и обучението;

• Недоносени деца, деца с диагнози –

ДЦП, хидроцефалия, Спина би-фида,

синдром на Даун, епилепсия;

• Не само деца с идентифицирано

изоставане, а и деца в риск от

изоставане в една или няколко

области на развитие;

• Деца в алтернативна семейна грижа

– приемна, Семейна къща,

осиновени.
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Ранна детска интервенция

Екип:

• Родител – ключова 

роля;

• Специалист „Ранна 

детска интервенция“;

• Мултидисциплинарен 

екип – логопед, 

рехабилитатор, 

педиатър, психолог, 

фамилен терапевт.

Родителите:

• „Ние разбираме 

какво е нужно и му 

помагаме“

• „Всяко дете може да 

се наблюдава най-

прецизно от 

родителите си“
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Кой насочва децата и 

семействата към нас

• От Родилните 

отделения;

• Социални услуги;

• Педиатри / 

неонатолози;

• Обединени детски 

заведения;

• Отдел закрила на 

детето.

• Други услуги и НПО
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Ранна детска интервенция

Етапи на работа в услугата:

• Скрининг на развитието

• Функционална оценка и индивидуален план

• Преглед

• Изход от услугата
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ИСТОРИЯТА НА ДВЕ 

ДЕЦА…

СЕГА……Иван е на 2 години…

Вече ходи самостоятелно от

м.септември 2014г.

Навежда се от изправено

положение към пода и

взима играчки;

Заиграва се с рингове,

кубчета, успява да ги

постави в по-голям съд;

Хваща неголеми предмети с

трите си пръста;

Задейства с показалец

клаксони, копчета на

телефон, ключа за

осветлението;

СЕГА……Крис е на 23 месеца

Проходи на 1г. и 2 месеца;

Тича и заобикаля

препятствия;

Успява да вгнезди кръг в

съответния отвор;

Слиза и се качва по стълби,

като ползва опора с една

ръка;

Реди най-малко 3 кубчета на

кула;



ИСТОРИЯТА НА ДВЕ 

ДЕЦА…

СЕГА…Иван

Държи книжки и отгръща

страници;

Отхапва и дъвче твърда

храна, иска вече да се

храни сам с прибор;

Маха с ръка за ЧАО;

Обича да е център на

внимание, да му се говори

и да участва в игра;

Общува като докосва, гушка

се и отговаря на поставени

въпроси с двусрични думи.

СЕГА…..Крис

Реагира с нормално

поведение, когато познати

възрастни хора му се

усмихват, прегръщат и му

дават указания…

Формулира изречения от две

думи;

Успява сам да съблече яке,

което е с цип;

Държи лъжица и успява да се

храни сам;



ИСТОРИЯТА НА ДВЕ 

ДЕЦА…

СЛЕД ВРЕМЕ…

Иван да прехвърля дребни
фигури от купа в купа, като ги
държи с трите си пръста;

Да реди кубчета на кула и в права
линия;

Да се качва по стъпала
самостоятелно;

Да се храни сам с лъжица и да
пие от чаша;

Да се махне памперса;

Да изговаря повече от 20 думи,
като прави първите си
изречения от 2 думи;

СЛЕД ВРЕМЕ…

Крис да категоризира предмети
по подобие;

Да прехвърля храна и течности от
една купа в друга;

Да пие от чаша;

Да изговаря поне 5 думи, които
означават описание, поне 5
думи, които означават
действие;



НАЧАЛОТО…

Двете деца са родени в края на 2012 г. 

Иван е със Синдром на Даун, 

Крис е със Спина Бифида и Хидроцефалия;

• Сигнал от РО;

• Кризисна интервенция;

• Програма “ранна детска интервенция”;

ИСТОРИЯТА НА ДВЕ 

ДЕЦА…




