Обърнете се към педиатъра на детето или потърсете
повече информация за ранната детска интервенция и специалистите на:
Варна: Фондация „Карин дом“
www.karindom.org
Център Ранна интервенция
Телефон: 0876 655 220; 052 302 518
E-mail: ri@karindom.org
Пловдив: Фондация „За нашите деца“
www.detebg.org
Център за обществена подкрепа за
деца и родители
Телефон: 0879 94 34 40; 032 943 444
E-mail: centre.plovdiv@detebg.org
Русе: Сдружение „Дете
и пространство“
www.childandspace.com
Център за ранна интервенция
Телефон: 0877 12 56 71
E-mail: ri_ruse@abv.bg

Русе: Сдружение „Еквилибриум“
www.eq-bg.org
Обединени детски услуги „Слънчо“,
Дневен център за деца и младежи с увреждания
Телефон: 0882 826 332
E-mail: m.nedelcheva@eq-bg.org
София: Фондация „За нашите деца“
www.detebg.org
Център за обществена подкрепа
„Света София“
Телефон: 0882 314 878; 02 988 82 45
E-mail: centre.sofia@detebg.org
София: Фондация „Нашите недоносени деца“
Център за детско развитие „Малки чудеса“
www.chudesa.bg
Телефон: 0887 545 446
www.premature-bg.com

Развитието от 0 до 3 години е ключов период за всяко дете,
затова ви съветваме да не отлагате и да потърсите подкрепа навреме.
Вижте повече на страницата на Национална мрежа за децата на
www.nmd.bg/campaigns/early-intervention/

Заедно ще намерим начин да подкрепим вашето дете!

ПОДКРЕПА В НАЙ-РАННИТЕ ДЕТСКИ ГОДИНИ
Срещате предизвикателства в развитието
на вашето бебе или малко дете?
Услугите по ранна детска
интервенция са възможност
за вашето семейство и дете.
Децата растат, учат и се развиват най-бързо през първите три
години от живота. Много често в
този период родителите изпитват притеснения относно развитието на детето.
Услугите по ранна детска интервенция са възможност за родители-

те, заедно със специалисти по ранно детско развитие, да реагират и
окажат подкрепа навреме на своето бебе или малко дете.
Въпреки че всяко дете следва свой
уникален ход и темп на развитие,
има случаи, в които децата се нуждаят от повече подкрепа, тъй като
не биха могли да преодолеят трудностите сами. Именно към тези
деца и техните семейства е насочена ранната детска интервенция.

Кога да потърсите услугите
по ранна детска интервенция?
Потърсете услугите, ако имате
притеснения, свързани с развитието на вашето дете в периода от
0 до 3 години в някоя от следните
области: двигателна активност
и прохождане; общуване и реч, хранене; игра; взаимодействие с други

деца и възрастни, специфично поведение или друго, което ви се струва, че вашето дете трябва да може
на тази възраст. Услугите по ранна
детска интервенция са предназначени също така за деца, които имат
диагностицирани състояния.

Как услугите по ранна детска интервенция
ще подкрепят вашето семейство:
 Децата учат/придобиват нови
умения чрез ежедневните дейности. Специалистите от различни
професии (логопед, ерготерапевт,
психолог, кинезитерапевт и др.) ра-

ботят заедно, за да намерят оптималните възможности за „учене“ и
развитие на детето през нормалните семейни рутинни дейности
като хранене, игра, къпане и др.

 Услугите по Ранна детска интервенция са удобни за семействата. Те се предоставят на детето
и родителите в позната и удобна
обстановка, където детето живее,
играе и се развива/учи. Това може да
включва домът на семейството или
център за предоставяне на подкрепа.
 Родителите и професионалистите работят заедно като екип.
Родителите определят приоритетните цели за развитието на
своето дете. Екипът разработва
план за услугите и предлага дейности за постигане на целите.
 Услугите се координират с други специалисти. Ранната детска
интервенция работи с педиатрите, полагащите грижи за децата, с
учителите в детските градини и
медицинските сестри в детските
ясли, за подобряването на живота
на децата и семействата.

Специалисти
по Ранна детска
интервенция:
Специалистите по ранна детска
интервенция подкрепят бебета и
най-малките деца, както и техните родители. Те са избрани в екипа
в зависимост от индивидуалните
нужди на детето и семейството.
Те могат да бъдат:

 Логопед
 Рехабилитатор/




кинезитерапевт/
ерготерапевт
Психолог
Медицинска сестра
Социален работник

