
РАННА ДЕТСКА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ



КАКВО Е РАННА ДЕТСКА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ (РДИ)?

• Ранната детска интервенция е система от 
ресурси, услуги и подкрепа за деца, които имат 
специфични потребности и/или забавяне в 
развитието си,  от раждането им докато навършат 
6 г. Родителите получават подкрепа за 
насърчаване и подобряване развитието на детето 
им във физическата, когнитивната и 
социалната/емоционалната област по начин, 
които уважава и зачита разнообразието от 
семейства и общности.



ЦЕЛТА НА РДИ Е ДА:

• Подобри родителските умения

• Укрепи семействата

• Подобри развитието на детето, социалните и 
образователните ползи за него; 

• Намали бъдещите разходи за ресурсно обучение, 
рехабилитация и здравни грижи; 

• Намали чувството на изолация, стреса и 
объркването, които семейството може да изпита;

• Помага за облекчаване и намаляване на негативното 
отношение чрез прилагането на стратегии и 
интервенции, базирани на позитивното поведение и 
отношение;

• Помага на децата със специфични потребности да 
пораснат като станат продуктивни и независими 
индивиди.



ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА РДИ

• Услугите по Ранна Детска Интервенция се 
предоставя в контекста на семейството или на 
общността. 

• Услугите и подкрепата са индивидуализирани и 
се базират на силните страни на детето.

• Колкото по рано децата получат подкрепата и 
колкото по-рано родителите бъдат подкрепени в 
насърчаването на развитието на децата си, 
толкова по-далеч в живота ще стигнат те. 



Защо е толкова важна Ранната 
Детска Интервенция ?



КОЙ МИСЛИ, ЧЕ ИНТЕРВЕНЦИЯТА В 
РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ Е ТОЛКОВА 

ВАЖНА?

• Учени и изследователи

• Доставчици на услуги и интервенти

• Родители

• Деца

• Икономисти и инвеститори

• Международната общност



УЧЕНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ДЕМОНСТРИРАТ 
НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА



РАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА

90% от мозъчните клетки се развиват 
през първите 3 години от живота.

Технологиите, използвани в 
изследването 
на мозъка, са напреднали много, а 
последиците от лишения и травми са 
документирани.



БЛАГОПРИЯТНИТЕ ПЕРИОДИ: 
ОПТИМАЛНИ МОМЕНТИ ЗА НАУЧАВАНЕ

9
Adapted from The National Center for Family Literacy 1998 Video,

Small Wonders: Early Brain Development.
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СОЦИОЛОЗИТЕ ДЕМОНСТРИРАТ ЕФИКАСНОСТТА НА 
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ



ПО КАКЪВ НАЧИН ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В 
ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ПОСТИГАТ ЕФЕКТ?

• Видими различия при деца, обект на 
интервенция в ранна възраст, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план:

• Успеваемост в учението

• Социална и емоционална адаптация

• Физическо здраве

• По-добри умения за намиране на работа 
и по-висок доход 

• По-рядко попадат в детски заведения и в 
места за изтърпяване на наказание



ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ „ХАЙСКОУП“ 
ВЪРХУ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Част от 123 деца от семейства с ниски 

доходи са избрани на случаен принцип да 

получат интервенция, а другата част са 

включени в контролна група. 

Интервенцията се изразява в ежедневни 

занятия в класна стая и домашно 

посещение веднъж в седмицата. 

Участниците в двете групи са 

наблюдавани в продължение на 40 години. 



„ПЕРИ“: ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ 
КЪМ 40-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

0% 20% 40% 60% 80%

Имат спестовна сметка

Печелят над 20,000+ щ.д.

годишно

Притежават  собствен дом

Контролна група Програмна група

Източник: Фондация „Хайскоуп“ за образователни 
изследвания



„ПЕРИ“: ПРЕТЪРПЕЛИ 5 И ПОВЕЧЕ АРЕСТА 
ДО 40-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Контролна
група

Програмна
група

Източник: Фондация „Хайскоуп“ за образователни изследвания



ПРОЕКТ „ПЪРВОЛАЧЕ“, ОСЪЩЕСТВЕН В 
УЧЕБНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Целодневна, целогодишна програма край гр. 
Чапъл Хил, Северна Каролина. Деца от 
семейства с ниски доходи и такива със 

забавено развитие са подбрани на случаен 
принцип за участие в Проекта „Първолаче“ 

или в контролна група. Децата в 
експерименталната група участват в 

занятия за предучилищна възраст и биват 
посещавани в домовете си.



„ПЪРВОЛАЧЕ“: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЗДРАВНИ ЕФЕКТИ

0% 20% 40% 60% 80%

Завършили са 4-

годишен колеж

Не пушат до 21-

годишна възраст

Не са повтаряли
класа

Контролна група Програмна група

Източник: Изседване „Първолаче“ в С. Каролина



ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В 
ЧИКАГО

Полудневна предучилищна забавачка с 
родителско участие, мащабна програма в 
публичните училища на Чикаго. Контролна 
група, съставена на случаен принцип от 
необхванати в проекта деца, отговарящи 

на изисквания за допустимост.



ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В 
ЧИКАГО

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Арести на
малоленти

Завършили
гимназия

Не изискват
специално
образование

Контролна група Програмна група

Източник: Arthur Reynolds, et al.



ПРОЕКТ „ЕЛМИРА“ ЗА ПРЕНАТАЛНА ГРИЖА И 
ГРИЖА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ –

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ МЕД. СЕСТРИ И 
СЕМЕЙСТВА

Програма за посещения по домовете 
на рискови майки от правоспособни 

сестри за предоставяне на 
пренатална грижа и грижа за деца до 
две години. Участници, подбрани на 
случаен принцип, са сравнени с 

контролна група.  



ПРОЕКТ „ЕЛМИРА“ ЗА ПРЕНАТАЛНА ГРИЖА И 
ГРИЖА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

РИСКОВИ СЕМЕЙСТВА

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Брой месеци на социални помощи

Арести на малолетни до 15 г.
възраст

Посещения в детско спешно
отделение (25-50 месечна възраст)

Процент на промяна в програмната група, сравнена с контролната група 

Източник: David Olds, et al.  



РАЗВИТИЕТО В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ Е 
ОЩЕ ПО-ЕФЕКТИВНО, КОГАТО УЧАСТВАТ 

РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВОТО



КАК ПОМАГА УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И 
СЕМЕЙСТВОТО?

Родителите:

• прекарват най-много време с децата си; 

• познават децата си най-добре;

• подпомагат развитието на детето чрез ежедневно 

повтарящи се действия за упражняване на умения 

за изграждане на личността;

• осигуряват сигурна и предвидима жизнена среда, 

която проследява поведението и напредъка на 

детето.





РИСКОВИ ФАКТОРИ В СЕМЕЙСТВОТО

Отглеждането на дете с увреждане създава по-голям 
стрес за родителите и другите членове на семейството. 

• Повече физически изисквания

• Повече емоционални изисквания

• По-малка увереност

• По-малко или различни умения и по-малко 
познания

• Възможно заклеймяване от семейството, съседите 
и т.н. 

• По-голяма степен на изолация

• По-неясно бъдеще



ФАКТОРИ НА РОДИТЕЛСКА ЗАКРИЛА

• Родителят се справя с трудностите на ежедневието и 
понася напрежението на родителската грижа.

• Семейството получава подкрепа от роднини и 
приятели.

• Основните нужди на семейството са удовлетворени.

• Родителят разбира личностното развитие на детето и 
има познания по предоставяне на родителска грижа.

• Родителят умее да комуникира с детето си, разбира 
как се чувства то и взаимодейства положително с 
него.

http://www.cssp.org/



Колкото повече защитни фактори са налице в 
живота на детето и семейството, толкова 
повече се стимулира неговото израстване и 
развитие

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ РИСКОВЕТЕ И 
ФАКТОРИТЕ НА ЗАКРИЛА 

Колкото повече рискови фактори са налице в 
живота на детето и семейството, толкова 
повече се затруднява неговото израстване и 
развитие



ОВЛАСТЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Е 
ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ

• Разбират важността на тяхната роля като родители.

• Придобиват увереност при оказване на родителска 

грижа.

• Научават се как да бъдат активни партньори и  да се 

застъпват за това нуждите на детето им да бъдат 

удовлетворени.  

• Придобиват увереност в способността си да 

взаимодействат със здравни работници и служители в 

образователната система.



ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РАННА ДЕТСКА 
ВЪЗРАСТ, ОСОБЕНО ДЕЦА СЪС ЗАБАВЕНО РАЗВИТИЕ И 

СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ И ТАКИВА СЪС СОЦИАЛНИ 
РИСКОВИ ФАКТОРИ.



УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ И УСПЕХ В ЖИВОТА

Изграждането на основополагащи умения 
започва още с раждането: 

• Социални емоционални умения

• Умение за общуване и грамотност

• Родителска ангажираност

• До третата година от възрастта различията вече 
са видими и трайни (Харт и Ризли) 



АСПЕКТИ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ПРИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

• Личностното развитие при децата е 

индивидуално и различно за всяко дете.

• Саморегулирането (напр., умението за 

задържане на вниманието, за управляване на 

емоциите, за контролиране на телесните 

функции) е от първостепенна важност за 

нормалното развитие.

• Позитивните взаимоотношения и участието на 

родителите са необходими за личностното 

развитие на детето.

Shonkoff & Phillips, 2000, pp. 3-4



“Последователните и позитивни социални 
взаимоотношения стимулират с времето 
оптималното човешко развитие.”
-Бренда Джоунс Хардън



ДЕЦАТА, ПОЛУЧИЛИ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РАННА ВЪЗРАСТ, 
СА ПО-ПОДГОТВЕНИ ЗА ТРЪГВАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
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• Повечето постъпват в детска градина с по-
малко нужда от специализирани услуги.

• Повечето са обхванати в редовни групи в 
детските градини с минимална до 
умерена подкрепа.

• Някои изобщо не се нуждаят от 
специализирани услуги. 



АНАЛИЗИ ОТ ИКОНОМИСТИ И ИНВЕСТИТОРИ 
ПОДКРЕПЯТ ИНТЕРВЕНЦИЯТА В РАННА ДЕТСКА 

ВЪЗРАСТ



Ние знаем, че инвестираното в най-

ранните години носи дивидент в 

течение на целия човешки живот.



СЪОТНОШЕНИЕ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ

Забавачка 
„Пери“

ЦДР 
Чикаго

„Първолаче“ Проект 
„Елмира“  -
партньорство на 
семейства с мед. 
сестри

$17 към $1 $7 към $1 $4 към $1 $2.88 към $1a

$5.70 към $1b

16% възвръ-

щаемост на 

публичните 

инвестиции

aобщо
Bдеца с 
множество 
рискови 
фактори
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НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪСТАВКИ НА ДОБРАТА 
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

• Качеството е ключът

• Колкото по-рано, толкова по-добре

• Децата от рискови групи = с най-
висока възвръщаемост



ФИНАНСОВА ИНВЕСТИЦИЯ

Резюме: Изследователи от Федералната 
банка на Минесота сочат в доклад, че всеки 
$1, инвестиран в едно дете в ранните години
на личностното му развитие, има 
възвръщаемост между $4 и $17 за целия живот.

Заключение: Интервенциите в ранна детска 
възраст при рискови деца са най-добрата 
възможна инвестиция на обществени 
средства.



Растеж на мозъка спрямо обществени разходи 
при деца на възраст между 0-18 години
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РАННАТА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ СЕ 

ПРЕВЪРНА В ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ

• Много международни организации като Световната банка, 
УНИЦЕФ и СЗО са разработили и прилагат програми за 
подобряване здравето и личностното развитие на деца в 
ранна възраст. Инвестирани са милиони долари в тези 
усилия.

• Международната педиатрична асоциация отбелязва, 

че:

„Ранните години от живота са критично важни за 

развитие на по-късен етап на интелигентност, 

личностни характеристики, социално поведение и 

успех в учението.“ (2010)



ИНТЕРВЕНЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
ПРЕДОТВРАТЯВАТ И НАМАЛЯВАТ ПРОБЛЕМИТЕ, В 

РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ТЯХ, ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 
И ОБЩЕСТВОТО

• Основни принципи с най-голям принос за постигане на 
резултати:

• Семейството е в центъра – детето се разглежда в 
контекста на грижещите се за него, семейството му и 
общността.

• Подход, основан на предимства и функционалност,
дава сила и увереност на участниците в процеса.

• Холистичният, комплексен модел е за предпочитане 
пред хаотичния и разпокъсан.

• Непрекъсната система през целия живот на детето 
свързва децата и семействата им с всяка следваща 
фаза.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


