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Настоящият информационен материал е изготвен от Магдалена Цонева, Фондация Ка-
рин дом, по поръчка на Национална мрежа за децата и е част от проект „Да подредим 
пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция в България“- II“. 

Проектът се реализира за трета поредна година от Националната мрежа за децата в 
партньорство с неправителствени организации и местни власти, подкрепен с безвъзмез-
дна финансова помощ от Фондация „Институт Отворено общество“ в сътрудничество 
с програмата „Ранно детство“ на фондациите „Отворено общество“.

Проектът цели да информира обществото, държавните институции и местните 
власти за нуждата от ранна интервенция и семейно-ориентиран подход при малките 
деца със затруднения в развитието и с увреждания и техните семейства, както и да 
популяризира съществуващите добри практики на доставчиците на социални услуги в 
тази сфера.

Крайната цел на Национална мрежа за децата е нормативно регламентирана и работе-
ща Национална система за ранна детска интервенция, с индивидуализирани и интензив-
ни услуги за качествена подкрепа на родителите и децата в ранна възраст, които се на-
мират в рискови ситуации, имат затруднение в развитието, увреждания, поведенчески 
проблеми или нужди за подкрепа на психичното здраве.
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I.  Основни дефиниции

   1. Какво е  
ранна детска интервенция

Ранната детска интервенция, или накратко ранна интервенция, представлява 
комплекс от координирани, интердисциплинарни услуги, които се предоставят 
на деца в ранна възраст в риск или с изоставане в развитието или увреждане, и 
на техните семейства с цел да се подкрепи и стимулира развитието на детето 
и да се подпомогне включването му в социалния живот. Важна част от услугите 
е ориентирана към ранното установяване на увреждането и подкрепа на семей-
ството за приемане на вестта и адаптиране към специалните потребности на 
детето.

Услугите са насочени както към самото дете, така и към неговото семейство, 
като подкрепата за семейството е ключова. Детето се развива в и чрез семей-
ството чрез своите ежедневни контакти и взаимодействия със средата и хората, 
които го заобикалят. В този смисъл важна част от процеса на ранна интервенция 
е насочен към подкрепа на родителите да придобият знания, умения и увереност, 
с които да подпомогнат и стимулират развитието на своето дете в обичайната 
за него среда.
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   2. Цели и задачи на услугите по ранна детска 
интервенция 

Ранната интервенция има за цел да осигури на възможно най-ранен етап подкрепа 
на деца със затруднения в развитието или увреждане и на техните семейства, 
за да могат децата в максимална степен да развият своите способности и да се 
включат в социалния живот на общността.

   ранно разпознаване на деца в риск от проблеми в 
развитието или увреждане;

    подпомагане на родителите да възприемат ве-
стта за диагнозата на тяхното дете и да се адап-
тират към потребностите на детето;

   подкрепа за членовете на семейството с оглед раз-
виване на знанията и уменията им за подпомагане 
и стимулиране развитието на детето;

    подкрепа на децата в риск, със затруднения в раз-
витието или увреждане чрез предоставяне на ин-
дивидуализирани услуги – психологически, рехабили-
тационни, социални, медицински;

    подкрепа за изграждането на устойчиви и сигурни 
отношения родител-дете в дългосрочен план и 
превенция на изоставянето;

     максимално използване на пластичността на нерв-
ната система и на сензитивните периоди в ранно-
то детско развитие за компенсиране на уврежда-
нето и развитие на потенциала на детето.

Основните 
задачи  

на ранната 
интервенция 

са: 

   3. Ранната детска интервенция  
на Фондация „Карин дом“ –  
мисия, цели, принципи

 
Карин дом развива програма Ранна интервенция от есента на 2010 г., като адапти-
ра модел на услуги по РДИ, предоставяни в Канада и САЩ. Програмата стартира 
с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество, Лондон. Карин дом 
ползва експертизата на обучители от Канада, които провеждат 3-седмично обу-
чение за екипа, както и на американски доброволци, работещи в услуги по РДИ. Дъл-
гогодишен консултант  на Програмата е Джудит Нюман  – основател и директор 
на програма за РДИ от Орегон, САЩ.
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През юли 2013 г. Община Варна бе първата община в България, която припозна 
услугата Ранна интервенция като общинска делегирана дейност и бе сключен 
договор за предоставяне на социални услуги с Фондация „Карин дом“ за Център 
„Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ с 
капацитет 40 места и съответната финансова издръжка. 

В настоящия текст Програма Ранна интервенция и Център Ранна интервен-
ция са използвани взаимнозаменяемо.

Мисията на Програма Ранна интервенция на Карин дом е: оказване на навремен-
на подкрепа на родителите на деца със специални нужди за придобиване на знания 
и умения, с които да могат да подкрепят и стимулират развитието на своето 
дете за по-пълноценен живот.

Целите на програмата са: 

     Осигуряване на услуги в дома на бебета и малки деца със затруднения в разви-
тието или с диагностицирано увреждане;

     Предоставяне на ранна подкрепа и интервенция в дома чрез и със семейство-
то;

     Разпространяване на добра практика.

Това, което е отличителна характеристика на тази услуга, е възприемането на 
два основополагащи принципа: 

1.  Семейно-ориентиран подход 

Това е философия, възприета във всички аспекти на нашата организация. Семей-
но-ориентираният подход в РДИ се определя като набор от ценности, нагласи и 
подходи към услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Семейно-ори-
ентираният подход признава, че всяко семейство е уникално; че семейството е 
константа в живота на детето; и че членовете на семейството са експерти по 
отношение на тяхното дете. При семейно-ориентирания подход се отчитат сил-
ните страни и нуждите на всички членове на семейството. При партньорство-
то се изгражда доверителна връзка; целите, върху които се работи, се определят 
от семейството и така родители и специалисти работят заедно, съгласувано и 
в една посока.

Ползите, които сме наблюдавали от прилагането на този подход, са както за деца-
та, така и за семейството. Децата показват напредък в развитието, постигат 
набелязаните цели и развиват полезни умения в ежедневието. Родителите науча-
ват повече за развитието на своето дете, намалява се нивото на техния стрес 
и тревожност, чувстват се по-компетентни като родители и придобиват уве-
реност и чувство на контрол върху живота си. Друг важен аспект е, че когато ра-
ботим по този начин със семействата, те свикват с този подход и проявяват 
готовност да си сътрудничат с терапевтите и педагозите и да участват ак-
тивно в терапевтичния и обучителен процес, когато децата преминат към други 
услуги.
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2.  Работа в естествената среда на детето

Естествена среда означава обстановката, в която обичайно пребивава детето 
и неговите връстници без специални нужди и тя включва дома, яслата и детска-
та градина, развлекателни центрове, детски площадки и други места, където 
децата взаимодействат и играят заедно. Предоставянето на услугите в дома 
на детето дава възможност да се съобразим с обстановката, с режима на дете-
то, неговите играчки и любими занимания. Детето учи чрез играта, чрез дей-
ностите от ежедневието и чрез взаимодействие с хората, които се грижат за 
него всеки ден. Така надграждаме върху силните страни на детето и осигурява-
ме усвояването на умения, които са полезни за конкретното дете в неговото 
ежедневие.
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II.  Организация на услугите 
на програма ранна детска 
интервенция на Карин дом

   1. Целева група, капацитет  
и потребители на услугата

1.1.  Целева група
Социалната услуга Център Ранна интервенция се отнася за деца от 0 до 3 го-
дини, които имат увреждане или са в риск от развитие на увреждане, или имат 
друга специална нужда, която влияе на развитието им.

Услугата е ориентирана към следните целеви групи: 

    семейства с деца от 0 до 3 години, при които има риск от затруднения в разви-
тието или увреждане, включително новородени деца с ниско тегло и/или преж-
девременно родени деца;
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    семейства с деца от 0 до 3 години, при които има изоставане в една или повече 
области на развитието (познавателно, двигателно, речево, социално-емоцио-
нално развитие);

    семейства с деца от 0 до 3 години с диагностицирано увреждане. 

1.2. Капацитет 
Социалната услуга Център Ранна интервенция е разкрита с капацитет 40 мес-
та. Услугата се предоставя на основание Решение на Общински съвет гр. Варна, 
със заповед на Кмета и Договор за възлагане на социални услуги, сключен между дос-
тавчика и Община Варна. 

1.3. Потребители на услугата
„Потребител“ е всяко дете и неговите родители/законови настойници, с които се 
сключва Договор за предоставяне на услуги.

Това включва самозаявили се потребители, които пряко се договарят с доставчи-
ка, без да е наложително паралелно да заявяват тази своя нужда и пред Отдел за 
закрила на детето. 

   2. Персонал на услугата

Броят на персонала, неговата квалификация и опит трябва да осигуряват качест-
вено и навременно предоставяне на услугите по ранна детска интервенция. Сфор-
миран е екип, изграден от специалисти, наричани консултанти по ранна интер-
венция.

Консултанти:

    Социален работник - 1
    Психолог - 1
    Рехабилитатор/кинезитерапевт - 1
    Логопед - 2

Друг персонал:
    Счетоводител
    Шофьор

Външни специалисти:

    Психолог, водещ на родителски групи за взаимопомощ и подкрепа (от Карин 
дом)

    Психолог, предоставящ индивидуални консултации на родители (от Карин дом)
    Сертифицирани консултанти по кърмене (извън Карин дом)

Структурата и числеността на персонала на Център Ранна интервенция осигу-
ряват реализирането на дейностите за подкрепа. За осигуряване качеството на 
предоставяните услуги могат да се ползват почасово външни специалисти, които 
се включват с експертния си опит, в зависимост от нуждите на потребителите.



8

Екипът работи в тясно сътрудничество със специалисти от различни общин-
ски, държавни структури, доставчици на социални услуги и медицински специали-
сти.

   3. Стандарти за предоставяне 
на услугата

    Подход, ориентиран към семейството. Услугите по ранна интервенция са 
ориентирани към укрепване на потенциала и ресурсите на семейството за 
стимулиране на развитието на малкото дете. Те се планират и реализират 
с активното участие на родителите и са съобразени с техните заявени по-
требности, очаквания и ценности. В цялостния процес родителите и семей-
ството, включително разширеното семейство, са активна, водеща страна и 
равнопоставени партньори на професионалистите. Партньорството между 
семейството и специалистите е най-важният инструмент за успеха на пре-
доставяната услуга. Взаимоотношенията между доставчиците и семейство-
то се основават на взаимно доверие, уважение, честност, открита комуника-
ция и съвместно вземане на решения. Специалистите уважават и подкрепят  
решенията на семействата.

    Интердисциплинарен подход. Ранната интервенция предполага участието 
на различни професионалисти, които работят в интердисциплинарен екип и 
координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на детето и 
семейството, съгласно разработена индивидуална програма. При интердисци-
плинарния подход родителите и членовете на екипа с различни специалности 
работят заедно, излизайки извън границите на своята тясна специалност и 
традиционна професионална роля. 

    Мобилност на услугите. Услугите по ранна интервенция са изнесени възможно 
най-близко до семействата и децата и се предоставят изключително в тях-
ната естествена среда. Мобилната работа е водеща и дава възможност за 
индивидуализиран подход към всяко дете и семейство, като се отчитат тех-
ните специфични потребности и ресурси. 

    Достъпност. Услугите са отворени за всички, без оглед на етнос, религия и 
социален статус. Услугите са достъпни – с нулев или минимален разход за се-
мействата. 

    Гъвкавост.  Услугите се адаптират в зависимост от индивидуалните потреб-
ности на децата и семействата. Специалистите са гъвкави по отношение на:

 •   време – услугите се предоставят в гъвкав часови диапазон и с различна чес-
тота;

 •   роли – специалистите се заместват и допълват, като излизат от тясната 
си специалност, за да отговорят на комплексните нужди на децата и семей-
ствата;

 •   избор – специалистите са гъвкави при избора на средства и начини за под-
крепа. 
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   4. Основни дейности за подкрепа,  
които предоставя услугата Ранна интервенция

4.1. Домашни посещения от мобилен екип консултанти по ранна интер-
венция
Услугата се предоставя от мултидисциплинарен екип в естествената среда 
на детето. Фокусът на посещенията е да се подкрепя семейството да използва 
препоръчваните стратегии, които подпомагат ученето и развитието на де-
тето в ежедневието. Поради тази причина е от съществено значение по време 
на посещенията родителят или основният обгрижващ да присъства и да бъде ак-
тивно ангажиран. 

Честотата на домашните посещения е два пъти месечно, а при необходимост и 
по-често. В края на всяка седмица консултантите по ранна интервенция изгот-
вят график на планираните домашни визити.

По време на домашното посещение консултантите: 

    Запознават семейството с услугата Център Ранна интервенция и дейности-
те, които тя предлага;

    Правят специализирана оценка на потребностите и силните страни на дете-
то, чрез въпросници за семейството и развитието на детето. Заедно опреде-
лят единни цели за работа в партньорство;

    Попълват формуляр за домашно посещение, с участието на семейството раз-
работват индивидуален план за услуги, съобразен със специфичните потреб-
ности на детето и целите на родителите;

    Демонстрират, обучават, предлагат на семейството стратегии и дейности, 
отнасящи се към постигането на целите. Семейството винаги изпробва дей-
ностите с детето по време на домашното посещение;

    Предоставят играчки и книги от ресурсна библиотека, съобразени с индивиду-
алността и нивото на развитие на детето и помагат на семейството те да 
бъдат използвани по подходящ функционален начин;

    Свързват семейството с мрежа за подкрепа: други родители, медицински спе-
циалисти, агенции и служби, ясли и детски градини, други предоставяни услуги 
в общността.

Родителите споделят 

„Самото съобщаване на съмненията на лекарите, че детето ми е със синдром 
на Даун ми дойде като удар. Нагледах се на много осъдителни погледи, дори 
един от педиатрите ме попита (…) защо съм родила бебето, като съм знаела 
резултатите от скрининга? Бях потресена, много объркана и разстроена. 
Постоянно плачех и се чудих какво ни се случва. Защо на нас? Какво ще правим 
сега? Как ще продължи животът ни отсега нататък? Ще се справим ли?
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Казах си, че е време да се стегна. Животът продължава и малкото ни дете за-
виси от нас. Той е бебе като всички останали, (…) здрав е, вижда и чува всичко и 
има нужда от мен. Започнах да търся информация за Синдрома на Даун и какво 
мога да направя за нашето бебче. От приятел разбрах за Карин дом и реших 
да се обърна за помощ и съвети към тях. Тогава синът ми беше на 23 дни. Още 
на следващия ден те се свързаха с мен и се уговорихме за домашна визита. Не 
можех да повярвам, че така бързо се случва всичко. И така се запознах с консул-
тантите по ранна интервенция – рехабилитатор, логопед и психолог, които 
за мен си остават най-добрите специалисти.

Включиха ни в програма Ранна интервенция и промените започнаха да се случ-
ват. За мен те са изключително човечни и всеотдайни хора. Отнасят се мно-
го добре с моето слънце – гушкат го, играят си с него, учат го на много неща. 
Насочиха ни към кои специалисти да се обърнем за проследяване на здравето 
му и ни дадоха информация за други семейства с дете като нашето. Насочиха 
ни към близък детски център, който да спомогне за развитието на нашето 
дете.

Росен започна да напредва в много неща и не се отличава много от другите 
деца. Сега е на път да проходи, казва няколко думички и е едно любопитно и па-
лаво дете. Всеки изминал ден ни показва любовта си и озарява всичко със своя-
та усмивка. Нито за миг не съжаляваме, че се появи в живота ни. За нас той е 
едно съкровище, прави ни по-търпеливи и ни показва света през своите очи. 
Той и батко му са нашето щастие и ни правят едно завършено и сплотено 
семейство.“

Майката на Росен

4.2. Родителски групи за взаимопомощ и подкрепа

 Водят се от квалифициран психолог/психотерапевт. Те дават възможност за:

    Предоставяне на информация, необходима на семействата, за да вземат ин-
формирани и непредубедени решения, свързани с техните деца;

    Насърчаване на семейството да води пълноценен здравословен живот, като се 
преработват емоционални преживявания, свързани с притесненията относно 
развитието на детето;

    Акцентиране върху наличните ресурси и способности на семейството за 
постигане на желаните от него резултати;

    Насърчаване на родителите да бъдат активни партньори на консултантите 
по ранна интервенция, като се развиват техните умения за посрещане на по-
требностите на детето. 
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Консултантите споделят 

„За да приеме ритъма на напредък на детето, на родителя е необходимо 
да овладее своята тревожност, да си отговори на вътрешните въпроси, 
което е свързано с приемането на състоянието на детето. Имах случай, 
когато майката беше ходила на двама специалисти и детето има поста-
вена диагноза Генерализирано разстройство на развитието. Но тя продъл-
жава да не осъзнава какво означава тази диагноза. Това е добър пример за 
психо-емоционалното адаптиране на родителя към диагнозата, към осмис-
лянето, какво означава това за мен, приемам ли я емоционално и рационално, 
не я ли приемам. Това е един дълъг процес на съпровождане, на подкрепа на 
родителя. Да го насочим към медицинските специалисти, да преведем на 
разбираем за родителя език – защо не говори, защо не я разбира, как да напра-
вим така, че да си подобрят комуникацията в ежедневието.“

Консултанти към Програма РДИ на Карин дом

4.3. Индивидуални консултации на родители с психолог
Целта на консултирането е:

    Подобряване разбирането за конкретно поведение на детето, откриване на 
причините и варианти за справяне;

    Подобряване разбирането на възрастово специфичните особености или проя-
ви, свързани със здравословното и психично състояние на детето и начини да 
се отговори на потребностите им;

    Мотивиране на родителите за по-добро сътрудничество на терапевтичния 
процес;

    Подпомагане на семейството в житейски кризи – оценка на потенциала, акти-
виране на ресурсите за справяне;

    Насоки и подкрепа за справяне с предизвикателствата в отглеждането, възпи-
танието, терапията на децата;

    Проследяване динамиката в състоянието на детето и поведението му в общ-
ността и семейството и получаване на обратна връзка.

Консултантите споделят 

„Често родителите не очакват детето да има толкова бърз напредък. Но 
те виждат напредъка и при всяко следващо домашно посещение го отчи-
тат и споделят. Много са удовлетворени и радостни. Споделят, че дори 
не са очаквали, че детето ще направи толкова много крачки напред в раз-
витието си. Това е в случаите, когато лесно се постига напредък. Но има и 
други случаи, когато резултатите не идват толкова лесно и спонтанно, ко-
гато е необходимо родителите да си поставят реалистични цели. Майка-
та на П. виждаше само различията между нейното дете и другите деца по 
площадките и това много я обезсърчаваше. Сложихме конкретни цели. Ко-
гато целите са реални и достижими, родителят се чувства удовлетворен.
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Насочихме усилията във връзката майка-дете, тя да помисли какво иска да 
постигне с детето, кое е важно за нея на този етап. Майката много се анга-
жира, концентрира се върху детето и за 1-2 месеца си постигна целите. Това 
много ѝ помогна да се почувства щастлива, да преживее по нов начин връзка-
та майка-дете.   Когато се активира и започна да работи с детето, нещата 
се получиха. Много е важно родителите да осъзнаят, че те трябва да се мо-
билизират, да правят някои неща в повече, да полагат допълнителни усилия 
вкъщи, за да може детето да върви напред.“

Консултанти към Програма РДИ на Карин дом

4.4. Неформална родителска мрежа
    Предоставя възможност на семействата да контактуват помежду си, да об-

менят полезна информация, да създават нови контакти, да защитават права-
та на децата си;

    „Родител за подкрепа“ – опитен родител, към когото други родители могат да 
се обърнат за съвет и споделяне на опит;

    Родителите, включени в „Родител за подкрепа“, преминават специализирано 
обучение за това как по най-подходящ начин да подкрепят други родители в 
грижите за техните деца.

Консултантите споделят 

„За родители за контакт използваме личния контакт. Аз се обръщам към 
майките, когато някой случай е сходен като състояние, като затруднения 
на родителите и моля конкретната майка дали е съгласна да окаже подкре-
па на друга майка, ако ѝ се обади. Понеже имаме изградена доверителна връз-
ка, родителите в повечето случаи се съгласяват. Самите родители като 
цяло са благоразположени и когато имат добър опит и изход в работата си 
с нас в ранна интервенция, те добиват самочувствие, че могат да бъдат 
пример за някой друг. Това също им помага да видят те самите къде са и 
пътя, който са изминали.“

Консултанти към Програма РДИ на Карин дом

4.5. Групи за игра дете-родител
Водят се от консултантите по ранна интервенция.

    Създават възможност за съвместни занимания на родители и деца, провеждани 
от специалисти;

    Подготвят децата за социалната среда, като развиват у тях нужните умения; 

    Децата имат възможност да играят и опознават света заедно със своите ро-
дители;

    Обменят се информация, опит и идеи, създават се познанства и приятелства.
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Консултантите споделят 

„Децата идват на групите за игра с родителите си и с братя/сестри и се 
учат в малка група на ефективни социални взаимодействия. Учат се да се 
отделят от мама, да правят първи стъпки в социална среда. Много често 
препоръчваме група за игра, когато на детето предстои адаптация в дет-
ско заведение. Детето се учи да поздравява, да се редува в обща дейност, 
да следва групови правила, да изчаква, когато иска някоя играчка, да знае как 
да си я поиска, развива двигателни умения. За родителите също е много по-
лезно да преценят как се развива тяхното дете спрямо другите деца. Да-
ваме им предложения какво да правят вкъщи с детето, за да подпомогнат 
една или друга област в развитието. Групата за игра им помага да осъзнаят 
необходимостта от социализация. Щом родителят дойде, значи той е го-
тов и прави първата крачка за социализацията на детето. Групата за игра 
също така дава на детето и на родителя структура и правила. Родителят 
вижда, че тази структура и правилата дават на детето една сигурност, 
детето е по-спокойно и когато то знае кое след кое следва и има предвиди-
мост, по този начин то се учи и се развива.“

Консултанти към Програма РДИ на Карин дом

4.6. Подкрепа за кърмене 
Подкрепата за кърмене е част от услугите на Програма Ранна интервенция, тъй 
като кърменето осигурява най-добрия старт за пълноценното и здравословно раз-
витие на новороденото и малкото бебе. Процесът на кърмене също така спомага 
за изграждане на привързаността между майката и бебето, което е от голямо зна-
чение при риск от изоставяне.

Подкрепата за кърмене се осъществява от сертифицирани консултанти по кър-
мене, които провеждат индивидуални консултации на ниво родилен дом, по теле-
фон или в дома на семейството. Консултантите по РДИ на Карин дом са преминали 
обучения по кърмене, като някои от тях са сертифицирани консултанти по кър-
мене. Това им дава възможност при нужда да предоставят и този вид подкрепа по 
време на домашни посещения. 

4.7. Библиотека на играчките
Библиотека на играчките е оборудвана с играчки, които подкрепят детското раз-
витие и гарантират правото на игра за всички деца. В библиотеката родители и 
деца могат да играят заедно, като ползват полезни съвети и указания от специа-
листи. Играчките в библиотеката са избрани възоснова на високи стандарти на 
безопасност, както и приноса им в пет отделни области: разпознаване, ориента-
ция, социално-емоционална област и комуникация.

4.8. Ресурсна библиотека с литература и играчки
От Ресурсната библиотека на Карин дом родителите могат да заемат специали-
зирана литература и играчки, които да са им в помощ при отглеждането на тех-
ните деца. 
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4.9. Информационни и обучителни дейности
Дейността е свързана с популяризиране на социалната услуга сред доставчици на 
други услуги в общността, както и широката общественост. Информационните 
дейности се реализират под формата на публикации в интернет, медии, издаване 
и разпространение на брошури и др. Обученията включват организиране на срещи 
и семинари с партньори, родители, специалисти за запознаване с дейностите по 
социалната услуга. Те са насочени към организиране на обучения и обмяна на опит 
за разпространение на добри практики. Екипът участва в инициативи като Учи-
лище за родители, Ден на недоносените деца и провежда информационни срещи за 
детското развитие и популяризиране на ранната детска интервенция. Провежда-
ме обучения и застъпнически кампании, за да подпомогнем развиването на услуги по 
ранна детска интервенция в страната.

Партньорите споделят 

„ДЦДУ в гр. Свищов функционира от 2008 г. И аз имам честта и удоволствието 
да ръководя тази услуга от самото начало. Още тогава, в първите години, в 
които работихме аз и колегите ми, специалисти в Центъра, си дадохме смет-
ка колко е нужно в услугите в общността, които се предоставят от Община 
Свищов, да имаме Програма за ранна интервенция. Всички знаем, че първите 7 
години са изключително важни в живота на детето. От друга страна, сблъск-
вахме се с трудности, свързани с нагласите не само на родителите, но и на 
много колеги специалисти, които и до ден днешен изразяват мнение, че е ва-
жно детето да посещава специалист и този специалист да „коригира“ неща-
та, които не са в норма при детето. Докато едно от ценните неща в услуга-
та ранна интервенция, е това, че тя инвестира в родителския капацитет, 
в умението на родителя да разбира детето, в умението да е негов най-бли-
зък и най-първи помощник. И точно това ни липсваше в услугата ДЦДУ. Години 
наред ние учихме, четяхме допълнителна информация и това, което видяхме 
като програма в Карин дом, още повече ни показа, че сме на правилен път, че 
мислим в правилната посока. Имахме възможност в различни обучения, в които 
се включвахме в Карин дом, да наблюдаваме сесии, групи и просто видяхме от 
първо лице огромната полза от тази услуга.  Всичко това ни мотивира през 
годините непрекъснато да търсим възможности, варианти, такава програ-
ма да бъде разкрита. Макар че не бяхме включени в проекта на МТСП, когато 
това стартира в България, това пак не ни отказа. И си казахме – ще търсим 
нашия момент. Тук е важно да подчертая голямата роля на кмета на община 
Свищов г-н Генчо Генчев и на нашия ресорен заместник-кмет г-жа Димитрова, 
благодарение на които от миналата година ние успяхме да подадем и да полу-
чим одобрение по такъв проект, насочен към работа със семейства на бебета 
и на малки деца до 6-годишна възраст и в момента реализираме този проект, 
като община Свищов е партньор на Фондация „Екип“ – София. Всички дейнос-
ти се предоставят на територията на Общината. Никой от нас не се е съм-
нявал в това, че услугата ще бъде търсена и желана, но това, което се случ-
ва до момента, надминава очакванията ни. Много семейства с най-различни 
проблеми, въпроси и трудности търсят нашата помощ, нашата подкрепа.“

Теменужка Тодорова, ръководител на ДЦДУ, гр. Свищов
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  5. Местоположение и материална база

5.1. Място на предоставяне на услугата
Услугата се предоставя на територията на община Варна основно на терен – в 
дома на семействата, в родилни отделения, неонатологични отделения, на об-
ществени места, в детски заведения, в Карин дом. Обхватът и видът на вклю-
чените дейности са съобразени с конкретните потребности на децата и се-
мействата. Мобилната работа, при която услугите се предоставят в дома на 
семействата или друга обичайна за тях среда, е водеща, тъй като дава възмож-
ност за индивидуализиран подход към всяко дете и семейство с отчитане на 
техните специфични потребности и ресурси, и подпомага изграждането на до-
верителна връзка между семейството и специалистите. 

Допълващите услуги на Програма Ранна интервенция се предоставят в основна-
та сграда на Фондация „Карин дом“. 

5.2. Материална база и оборудване за предоставяне на услуги
Материалната база включва офис за екипа, стая за групова работа с деца, клуб на 
родителя и библиотека на играчките. Оборудването се състои от ресурсна биб-
лиотека с детски книжки и специализирана литература за родители; техниче-
ски средства и оборудване – компютри, принтер, мобилни телефони. Осигурен е 
транспорт за провеждане на дейността.

   6. Условия и ред за ползване  
на социалната услуга Ранна интервенция

6.1. Насочване към услугата Ранна интервенция 
Подаването на информация за дете с увреждане, затруднения в развитието или 
в риск от изоставяне е първата стъпка в процеса на ранната интервенция. Тя 
изисква изграждането на работеща „система за сигнализация“ в рамките на об-
щината, която да включва всички страни и институции (вкл. организации, лич-
ности и институции), които са в контакт с деца в ранна детска възраст, вклю-
чително родители и роднини, лечебни заведения и медицински специалисти от 
извънболничната и болничната помощ (ОПЛ, педиатри, медицински специалисти 
в родилно отделение и др.), социални работници, детски заведения, доставчици 
на социални услуги и неправителствени организации.
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Деца, включени в услугите според източника на насочване

ОЗД / Община

Интернет

Рекламни материали

Детска градина / ясла

Други специалисти

Родители / познати

Медици

2%

5%

6%

14%

19%

19%

35%

0%           5%            10%          15%          20%        25%         30%         35%         40%

Тази система трябва да осигурява и информираност на семействата и общност-
та като цяло с оглед улесняване на достъпа. Съобщаването на увреждането на 
родителите е важен момент в процеса на ранната интервенция и играе ключо-
ва роля за предотвратяване на изоставянето на деца от техните родители. 
В много случаи родителите научават за увреждането на детето веднага след 
раждането от медицинските специалисти в лечебното заведение. В други случаи 
проблемите в развитието могат да бъдат забелязани на по-късен етап от сами-
те родители, медицински или други специалисти. От изключително значение е 
предоставянето на психологически консултации на родителите на ниво родилен 
дом в момента на оповестяването на факта, че детето има увреждане или съ-
ществува риск от затруднения в развитието. Това е от изключително значение 
за намаляване на емоционалния стрес у родителите и адаптирането им към въз-
никналата ситуация.

Консултантите споделят 

„Преобладава притеснението, че детето не говори, не се обръща по име, не 
изпълнява инструкции – това се среща в много от заявките. Също, ако има 
забавяне в двигателното развитие, някои родители се обаждат и споделят: 
„Все още не се обръща, не седи стабилно, не е проходило, а вече е голямо“. На ро-
дителите прави впечатление, когато големите етапи в развитието, като 
прохождане и проговаряне, се забавят. Също така имаме много деца със синд-
роми, когато диагнозата е поставена при раждането и родителите са при-
теснени. Работим с екстремно недоносени, родени преди 30 г.с. Друг източ-
ник на насочване са психолозите от детските ясли, които установяват на 
входа, при приемането, че децата имат различно от типичното развитие.“

Консултанти към Програма РДИ на Карин дом



17

За осигуряване на оптимални резултати от ранната детска интервенция е 
добре да се започне възможно най-рано при забелязване на проблем в развитието. 
По-долу е представена статистика за възрастта на децата при постъпване в 
Програма Ранна интервенция на Карин дом, както и за средната възраст на всички 
деца, получили услуги по Програмата през 2019 г.

 

Възрастов диапазон на всички 
деца, получили услуги (2019 г.)

Възрастов диапазон  
на новопостъпилите деца (2019 г.)

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

27% 24%
31% 34%

39%

2%2%

До 12 
месеца

12-24 
месеца

24-36 
месеца

36-48 
месеца

До 12 
месеца

12-24 
месеца

24-36 
месеца

36-48 
месеца

6.2. Включване на деца в Програма Ранна интервенция
Ползването на социалната услуга е доброволно от страна на семействата. 
Включването на деца за ранна интервенция се осъществява, когато родите-
лите на детето самозаявяват своето желание за ползване на услугата Център 
Ранна интервенция пред доставчика. Специалистите правят специализирана 
оценка на потребностите на детето и семейството и график за предоставяне 
на услугата. Със семейството се сключва договор за предоставяне на социалната 
услуга Ранна интервенция.

6.3. Критерии за допустимост за ползване на услугата 
    Възраст на детето 0-3 г., като от 3 г. до 3 г. 6 м. се предоставят периодични 

консултации, свързани с подкрепа на прехода към детска градина или други ус-
луги;

    Риск от изоставяне от родителите и настаняване в институция;

    Увреждане или риск от развитие на увреждане;

    Изоставане в една или няколко области на развитие – познавателна, двигател-
на, речева, социална, емоционална;

    Местожителство – семейството да живее в рамките на Община Варна, къде-
то е възможно да се извършват регулярни домашни посещения.
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Разпределение на децата по състояния въз основа  
на заявените притеснения от родителите при постъпване в Програмата

Генетични и хромозомни  
изменения и вродени аномалии

Проблеми с храненето

Риск от изоставане в психо-
моторното развитие

Двигателни затруднения

Поведенчески проблеми  
и аутистичен спектър

Недоносеност / ниско тегло 
при раждане

 Езиково-говорни нарушения  
и изоставане в  

познавателното развитие

3%

4%

7%

11%

13%

16%

46%
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   7. Организация на  
Програма Ранна интервенция

7.1. Работа по случай
При постъпване на заявка на желание от родител/законов настойник – чрез теле-
фонен контакт, писмо или електронна поща, е необходимо да се събере следната 
информация:

    Име и възраст на детето;

    Име на родителя;

    От кого е насочено семейството;

    Причина за насочването/притеснения на родителите;

    Адрес и телефон.

До 7 работни дни след обаждане на родителя, консултантът уведомява семей-
ството по телефона за деня и часа на първото домашно посещение.

Първо домашно посещение 

Първото домашно посещение се осъществява до 2 седмици след заявеното жела-
ние на родителите да ползват социалната услуга Ранна интервенция. Домашните 
визити имат опознавателен характер и целят обмен на информация и изграждане 
на доверителни взаимоотношения със семейството. 
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Документи, които се попълват от консултанта:

    Попълва социалната анкета, Декларацията за обработка на лични данни и Де-
кларация за отказ/съгласие за снимане.

    Предоставя Въпросник за детето и родителите с цел изготвяне на специали-
зирана оценка на потребностите на потребителя. Тези въпросници се оста-
вят у семейството и попълнената информация се обсъжда с консултанта при 
следващото домашно посещение.

    Предоставя Въпросник по възрасти и етапи като първоначален скрининг за 
развитието на детето, който се оставя в семейството за попълване от ро-
дителя, като се дава възможност той да опита дейностите от Въпросника с 
детето. Резултатите се обсъждат при следващото посещение.

Карин дом прилага пилотно „Въпросници по възрасти и етапи“ (ASQ-3) – скрининг, 
който се попълва от родителите и изследва развитието в 5 области: комуника-
ция, груба моторика, фина моторика, решаване на проблеми и социално-емоционал-
но развитие. Резултатите от него показват дали детето има изоставане в съот-
ветната област спрямо нормата за възрастта. През 2015-2016 г. Карин дом проведе 
изследване за нормиране на скрининга за България. Въпреки това официалното му 
издаване все още се очаква.

    Родителят попълва молба за ползване на услугата и сключва договор с достав-
чика на услугата. 

    Консултантът попълва Формуляра за домашна визита, като оставя копие на 
семейството.

    По възможност уговаря дата и време за следващото посещение или посочва 
времева рамка.

    Оставя информационен пакет на родителите, който включва: брошури за дру-
гите дейности, които се предлагат в социалната услуга.

    Консултантът изготвя социален доклад за потребностите на потребителя.

По време на следващи домашни посещения се случва следното:

    Консултантът обсъжда напредъка на детето и притесненията на родители-
те, които може да са възникнали.

    Предлагат се нови дейности за детето. Те се демонстрират от консултанти-
те и след това се изпробват от родителите. 

    Попълва се формуляр за домашно посещение, едно копие се оставя на семей-
ството, а другото – в досието на детето. 

    Консултантът може да предостави нова информация, книги, информация за 
срещи на родителската група за подкрепа, които биха били полезни за семей-
ството.

    Определя се дата и час за следващо посещение.

    Попълва се функционална оценка за развитието на детето AEPS – Система за 
планиране и оценка на развитието на деца от 0 до 3 години. Системата служи 
за оценка и определяне на силните страни на децата в различните области на 
развитие. Тя помага за определяне на настоящото ниво на умения на детето и 
за планиране на следващите стъпки, т.е. функционалните цели и задачи в Инди-
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видуалния план за услуги. Оценката може да се приложи повторно в период след 
около 6 месеца, което помага за проследяване напредъка на детето.

Предимство на този инструмент е, че прави връзка между оценката и интервен-
цията, което води до по-голяма ефективност. Той показва въздействието върху 
развитието на детето и подпомага текущото оценяване на услугата. Така роди-
тели и специалисти могат лесно да проследяват напредъка в развитието на де-
цата, а за финансиращите е начин за мониторинг на резултатите от интервен-
цията.

    До 2 месеца след сключване на договора се изготвя индивидуален план за услуги 
на семейството.

7.2. Честота на услугите 
Честотата на услугите е индивидуализирана, за да отговори на конкретния за вся-
ко дете и семейство набор от умения и интереси, ресурси, приоритети и нужди, 
включително нуждата на семейството от напътствия във връзка с развитието 
на тяхното дете и дългосрочните им цели. Обичайната честота е 2 пъти месеч-
но, а при нужда и повече. В началото обикновено се започва с по-чести посещения, 
които по-късно се разреждат.

   8. Изход от Програмата

Средната продължителност на престой на децата в Програмата е 1 година.

Разпределение на децата според причините за напускане на Програмата

 

Други причини

Преминаване към други у 
слуги в общността

Преминаване към услугите  
в ЦСРИ Карин дом

В норма - преодоляване на 
проблема/притесненията

Навършване на 3 г.

10%

12%

20%

22%

36%

0%                 10%                  20%                 30%                 40%          

При прехода към други услуги консултантите изготвят индивидуален план, по кой-
то семейството да работи през следващите 6 месеца и подпомагат родителите 
в избора на подходящите за детето услуги. 
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Когато детето постъпва в детска градина, то може да се нуждае от ресурсно 
подпомагане. Консултантите запознават семействата с подготовката за канди-
датстване за ресурсно подпомагане. Изборът на подходяща детска градина също 
е важен. Освен удобното местоположение на детското заведение, други фактори, 
които трябва да се вземат предвид, са архитектурната достъпност и пригод-
ност на средата, броят на децата в групата, опитът на педагогическия персонал 
с деца със специални потребности, възможностите за ползване на допълнително 
ресурсно подпомагане.

Важно е да има приемственост, когато детето постъпва в други услуги. При пре-
хода се залага на екипна работа и комуникация между консултантите по РДИ и пер-
сонала на детската градина, който предстои да работи с детето. Семейството 
и консултантите посещават заедно детската градина, срещат се с бъдещите 
учители на детето и с ресурсните специалисти. Запознават ги с индивидуалния 
план на детето, върху какво е работено до момента, какви са настоящите умения 
и нужди на детето. Могат да предложат подкрепа на учителите от детската 
градина, особено когато последните не се чувстват достатъчно подготвени да 
приемат детето със специални потребности в общообразователната среда. По-
някога са достатъчни няколко срещи, а друг път преходът е продължителен про-
цес. Посещенията, разговорите и предложенията на консултантите могат да по-
могнат много за плавния преход и за това учителите да се чувстват по-уверени, а 
родителите – по-спокойни, че за детето им ще бъдат полагани качествени грижи. 
Доверието и сътрудничеството между екипа по ранна интервенция, семейство-
то и детската градина е ключово за успеха на прехода на детето към следващия 
етап от живота му.

Благодарение на изграденото доверие, семействата и консултантите продължа-
ват да поддържат връзка. Семействата се обаждат по важни поводи, празници, 
информират консултантите за напредъка на детето и за важни събития от жи-
вота му, като постъпването в първи клас.

   9. Документация

    Електронен регистър на децата, ползващи социалната услуга – той е разра-
ботен специално за нуждите на Програма Ранна интервенция на Карин дом и 
от него бързо и лесно може да се правят справки, да се извлича статистическа 
информация с цел отчетност и мониторинг;

    Правилник за работа на социалната услуга Център Ранна интервенция;

    Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната 
услуга Център Ранна интервенция;

    Правилник за работа с родители в Център Ранна интервенция;

    График за планиране на услугата;

    Месечни отчетни форми;

    Досие на потребителя, което съдържа:

•   бланка за заявка по телефон – попълва се при първото обаждане на родителя;

•   бланка за проведена първоначална консултация;
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•   декларация за даване на съгласие за обработка на лични данни – при първа сре-
ща с родителите;

•   декларация за даване на съгласие за заснемане на детето – при първа среща с 
родителите;

•   акт за раждане;

•   медицинска документация – епикриза от раждане, от посещения при медицин-
ски специалисти, резултати от проведени изследвания, ЛКК, ТЕЛК, др.;

•   въпросник по възрасти и етапи (ASQ) – попълва се на първата среща, като се 
има предвид точната възраст на детето. В процеса на съвместната работа, 
периодично се попълва Въпросник по възрасти и етапи;

•   въпросник за родители с цел проучване на потребностите на детето – пре-
доставя се на родителите на първа визита, а на втора се обсъжда заедно с 
консултантите;

•   формуляр от домашно посещение – при всяка домашна визита;

•   молба от родител за ползване на социалната услуга – при втората среща със 
семейството;

•   договор за предоставяне на социалната услуга – при втората среща със се-
мейството;

•   първоначална оценка – социална анкета, социален доклад за потребностите 
на семейството, медицинска история и индивидуална оценка на потребно-
стите на детето - при втората визита;

•   система за оценка, измерване и изготвяне на индивидуален план/програма 
(AEPS™), по области на развитие;

Отчитане на напредъка по области на развитие с AEPS™  
на тригодишно дете за 6-месечен период.

Фина моторика
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    индивидуален план за предоставяне на услуги на семейството, според инди-
видуалните потребности на детето – до два месеца след сключване на дого-
вора;

    екипно становище (при необходимост);

    протокол от обсъждане на случай (при необходимост);

    приключващ доклад/изходяща оценка.

   10. Изграждане на партньорска мрежа

В годините, в които функционира Програма РДИ на Карин дом, заедно с постиг-
натите резултати от работата с децата и техните семейства, бяха създаде-
ни и продължава да се работи по посока партньорства с различни институции – 
местни и държавни. Има много примери за добри практики на сътрудничество и 
взаимодействие с болнични заведения – родилните отделения на СБАГАЛ ‚‘Проф. 
Д-р Димитър Стаматов‘‘ – Варна и МБАЛ ‚‘Св. Анна‘‘ – Варна, за насочване на семей-
ства към Програмата още на ниво родилен дом. При стартиране на Програмата 
бяха осъществени информационни срещи на място и бяха сключени споразумения 
за партньорство с болниците, където бяха очертани взаимните ангажименти. 
Неонатолозите насочват към Програмата недоносени деца и благодарение на 
съвместната работа, децата бързо настигат връстниците си. Изграждаме кон-
такти и с педиатри и общопрактикуващи лекари, от които получаваме насочва-
ния и заедно проследяваме развитието на децата със затруднения в развитието 
или увреждания.

Добри практики на партньорство бяха изградени и с местни институции, рабо-
тещи с деца: Отдел за Закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане“, Зве-
но „Майка и бебе“, партньорства с общинските структури: Дирекция „Социални 
дейности“, Дирекция „Образование и младежки дейности“, Дирекция „Здравеопаз-
ване“. 

Добри партньорства и практики по съвместни проекти бяха изградени и с общо-
образователни детски заведения – детски ясли и градини, както и партньорства 
с други неправителствени организации. Екипът на Карин дом предоставя обу-
чения и супервизии за екипите на детски градини от Варна и от страната. Бла-
годарение на изградените партньорства колегите от детски градини се обръ-
щат към екипа и търсят съвети за подходящи стратегии за работа с конкретни 
деца. В края на 2019 г. по заявка на община Варна беше планирано и обучение на 
персонала на детските ясли в града. Процесът на приобщаването на децата със 
специални потребности в общообразователната система е продължителен и 
многостранен, като за нас е важно да продължаваме своята дейност и принос за 
тази кауза. 



24

Какво казват нашите партньори:

Партньорите споделят 

„Родителите споделят, че се създава доверие между тях и специалисти-
те“, „Към настоящия момент социалната услуга „ранна интервенция“ е 
адекватна на потребностите“, „Подходът допринася за устойчивост на 
постигнатите резултати при детето, тъй като родителят участва ак-
тивно и усвоява знания и умения.“

Партньори от социалната сфера (Отдел „Закрила на детето“,  
Социална дирекция към Община Варна, НПО)

„Насочвам към Карин дом, защото виждам положителната промяна у деца-
та и семействата, (...) свързват семейството и с други услуги.“, „Насочвам 
към Карин дом и те насочват към мен, така че се подпомагаме взаимно от-
носно пълноценното хранене.“

Партньори от здравната сфера

„Променихме средата, въведохме визуални разписания, използваме символни 
картинки и жестове. Това се отрази на децата – забелязваме подобряване на 
тяхната комуникативност и социално взаимодействие. Благодарни сме за 
съдействието!“

Партньори от образователната сфера (детски градини)

„С радост мога да кажа, че това е едно от най-добрите ни партньорства 
с колегите, които работят в образователната система и ние успяхме да 
достигнем до населените места на община Свищов, до селата, където по 
принцип трудно стигат специалисти. Тук е другата голяма полза от тази 
услуга, мобилното предоставяне, това че специалистите са на място там, 
където е детето, където е неговото семейство, където е неговата дет-
ска градина, група, ясла. Свищов е община, в която от години поддържаме 
много тесни контакти с кметовете на населените места, с Отдел „Закри-
ла на детето“, с колегите от другите социални услуги. Използваме мрежа-
та от контакти, която е създадена и много добре поддържана във време-
то. Местни, регионални медии, конференции, всякакви канали използваме в 
тази насока, така че информацията да достига до максимално голям брой 
семейства. И така тази изградена в годините мрежа се оказа много удачна 
за това до семействата да достига информацията.“

Теменужка Тодорова, ръководител на ДЦДУ,  
гр. Свищов, където са развити и услуги по ранна интервенция



25

   11. Бюджет и източници на финансиране

Основният източник на финансиране на Програма Ранна интервенция е чрез об-
щинско-делегирана дейност, със средства, заделяни от бюджета на Община Ва-
рна. Предоставяното месечно финансиране от Община Варна за 40 деца включва 
следните бюджетни пера. 

А. Възнаграждения за специалисти:

1. Домашни посещения 

2. Индивидуални консултации на родители с психолог

3. Групи за игра дете-родител

4. Консултации по кърмене на ниво родилен дом

5. Транспорт – 1 водач

Б. Разходи за материали

1. Специални помощни средства, играчки, литература

2. Консумативи

3. Транспорт – гориво, поддръжка

В. Разходи за външни услуги

1. Телефон, ток, вода

2. Дейности и материали за популяризиране на услугата

Някои от разходите, например транспорта, се покриват частично. За тях и за 
другите дейности по програмата се търси проектно финансиране, организират 
се благотворителни кампании, събития с цел набиране на средства, или подкре-
па от частни и корпоративни дарители. Всяка от дейностите е устойчива във 
времето, като се търсят разнообразни възможности за финансовото ѝ обезпе-
чаване.

   12. Контрол и наблюдение върху качеството  
на социалната услуга

Контролът върху качеството на услугите на Програма РДИ е вътрешен и външен. 
Вътрешният контрол се осъществява от ръководството на Карин дом, а външ-
ният е от страна на Община Варна.

Един от консултантите на услугата изпълнява роля на мениджър на екипа. Мени-
джърът отговаря за организирането на ежеседмичните екипни срещи, за обсъжда-
не на текущи случаи в работата с децата и семействата; случаите на нови деца; 
работата в екип, спазват ли се основните принципи и стандарти на Програма 
Ранна интервенция, споделяне на успехи и предизвикателства и подкрепа на кон-
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султантите; справяне с професионалното прегаряне; както и с комуникацията на 
ниво мениджмънт с останалите звена във Фондация „Карин дом“.

Вътрешният контрол включва преглед на документацията – формуляри от до-
машни визити, индивидуални планове, изходящи оценки. Тези документи дават 
представа как са протекли домашните посещения, какви дейности са предложени, 
какви цели и задачи за развитието на детето са заложени и какъв е напредъкът по 
изпълнението им. Осъществяваната програмна оценка AEPS, чрез сравнение на ре-
зултатите в началото и края на определен период, показва напредъка на детето 
по области на развитие. 

Контролът върху качеството на услугата се осъществява чрез интервизии и су-
первизии. Ежемесечно мениджърът на екипа и директорът ,,Услуги за деца и семей-
ства“ провеждат супервизии на консултантите. Резултатите от тях се вписват 
в индивидуални протоколи. Външните супервизии се провеждат от български и 
международни консултанти (супервизори), като резултатите се обсъждат с ме-
ниджмънта и с екипа на Център Ранна интервенция и се предприемат  мерки за 
повишаване ефективността на услугата.

Консултантите се включват всяка седмица в сесиите за вътрешна квалификация 
на терапевтите на Фондация „Карин дом“. Участват в наши и чуждестранни обу-
чения, семинари, конференции. Споделят своята практика с други организации. По 
този начин актуализират, надграждат знанията и уменията си, което повлиява 
качеството на предлаганата услуга. 

Инструмент за наблюдение на резултатите от програмата е и електронният 
регистър, чрез който се извлича статистическа информация. Тази информация слу-
жи като основа за изработване на ежемесечния технически отчет за социалната 
услуга.
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III.  Ефективност от прилагането на 
модела на РДИ на Карин дом

Моделът ранна интервенция за подкрепа на родители на деца със затруднения в 
развитието и с увреждания е базиран на семейно-ориентирания подход. Семей-
но-ориентираният подход поставя във фокуса на работа не само детето, а цяло-
то семейство. Моделът се състои в подкрепа на родителите сами да полагат гри-
жи за своето дете, основано на убеждението, че родителите най-добре познават 
и могат да идентифицират нуждите на своето дете. Този подход се разгранича-
ва от експертния подход на работа, където специалистите – било то лекари или 
терапевти – поставят диагноза, предписват лечение или определят сферата на 
интервенция. Семейно-ориентираният подход е равнопоставено сътрудничест-
во между родители и специалисти. Родителите имат възможност да определят 
приоритетите за своето семейство и за развитието на детето си, а специали-
стите са тези, които им помагат да работят за постигане на идентифицирани-
те от тях цели.

При този модел входът към услугата е отворен, родителите могат да потър-
сят консултация при притеснение за развитието на детето, без да има нужда 
да изчакват или да получават направление. Услугата е достъпна и поради своята 
динамика няма дълъг срок на чакане. Предоставят се комплексни и гъвкави услуги, 
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съобразени с индивидуалните потребности и възможности на детето и семей-
ството. Спестяват се време и средства на семейството поради мобилния харак-
тер на услугата. Също така семейството получава насоки за необходимите меди-
цински изследвания и консултации, което им спестява стрес, лутане и обикаляне 
от специалист на специалист.

Консултантите по ранна интервенция оказват подкрепа в естествената среда 
на детето – в дома му, където то се чувства сигурно и защитено. Това снижава 
и нивото на стрес у родителите. Използват се домашната среда и наличните 
ресурси на семейството. Например за родителите може да е важно детето да се 
научи как да се придвижва у дома като използва мебелите. Консултантите пред-
лагат на родителите стратегии как да се справят с предизвикателствата в 
грижата за дете със специални нужди и ги подкрепят във всички дейности, свър-
зани с отглеждането на детето им – хранене, позициониране, изграждане на под-
ходяща среда в дома и др. Консултантите показват игри и упражнения, които ро-
дителите и детето могат да правят заедно за подобряване на комуникацията 
помежду им или подпомагане на развитието на детето в една или друга област. 
Методиката на услугата отговаря на нуждите на семейството. Родителите 
формулират цели и се фокусират върху своите усилия. Поставят се кратки, изме-
рими, постижими цели. Предлагат се дейности, които да се пробват от родите-
лите до следващата визита и след това те споделят резултатите.

Консултантите имат и друга функция – да помагат на семейството да осъщест-
вява връзки с други, допълващи услуги в общността. Тези услуги биха могли да бъдат 
терапия в специализиран център, преглед при лекар, записване в ясла или детска 
градина, посещение на дневен център, ползване на социални придобивки, полагащи 
се по закон и други. Ето защо създаването и поддържането на мрежа от контакти 
и партньорства с други организации и институции в общността е от особена 
важност за успеха на ранната интервенция. По своята същност моделът на ран-
ната интервенция е модел на интегрирани услуги за деца и семейства, като ран-
ната интервенция се позиционира като основното подкрепящо звено. 
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IV.  Постигнати резултати  
за децата и семействата.  
Два примера от практиката.

Едно от предимствата на прилагането на модела на Карин дом за РДИ и семей-
но-ориентирания подход е овластяването на семействата. Проучване, целящо 
оценка на Програмата по РДИ на Карин дом, изследва удовлетвореността на 296 
родители в периода 2013-2015 г. Сравнителният анализ на тригодишния период 
показа голям напредък у родителите, по отношение на тяхното участие и уве-
реност за прилагане на предложените занимания. Анализът на данните ни показа 
как се повишава родителската увереност, компетентност и осъзнатост за зна-
чимата им роля за развитието на детето. Към края на проучването много от ро-
дителите отговарят, че напредъкът на детето се дължи на постоянството и 
редовните занимания у дома. Това е положителна тенденция, защото показва как 
консултантите са успели да активират силата на семействата. 
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Независимите, уверени родители са по-добри застъпници за своите деца на 
следващите етапи от живота им. Положителният ранен опит на родителите 
също така ги прави добри застъпници за промяна на политиките, което е пъ-
тят към изграждане на единна национална система за ранна детска интервен-
ция.

Предложените долу две истории, разказани от консултантите по РДИ на Карин 
дом, най-добре илюстрират резултатите от Програмата.

ИСТОРИЯТА НА ВЯРА* 

С родителите на малката Вяра се срещнахме в Отдела за закрила на детето 
във Варна. Повод за срещата ни беше рискът от институционализация на де-
тето и отказ от родителски права. От отдела поискаха да участваме в сре-
щата, защото разчитаха на нашия опит с деца със специални нужди и техни-
те семейства. Вяра беше родена в 28 г.с. с тегло едва 600 гр. Баща ѝ беше с 
нагласата, че тя може да не оцелее и отричаше детето. Раздвоена, майката 
получаваше съвети единствено от своята майка да не се отказва от Вяра. 

Психолог и социален работник от Програма Ранна интервенция на Карин дом 
се срещна с двамата родители заедно със социални работници от ОЗД. На тази 
среща родителите изразиха притесненията си и обявиха за „рискова“ перспек-
тивата да се грижат за дете с екстремно ниско тегло. 

Заедно обсъдихме здравословното състояние на детето и възможностите 
за бъдещото му отглеждане в семейна среда. Към този момент предстоеше 
Вяра да бъде изписана от болницата и преведена в ДМСГД за доотглеждане. 
Предложихме на семейството да не прекъсва контакт с нея, а да я посещава 
в родилното отделение. Говорихме за това, че по принцип ранното развитие 
крие рискове за всяко дете. Но понякога борбеността и силата за живот на 
едно малко човешко същество могат да ни изненадат. Завършихме с пожела-
нието всеки ден оттук нататък да бъде по-малко рисков за детето. 

Така ние успяхме да отсрочим категоричната нагласа на родителите за изо-
ставяне на детето. Получавахме новини, че Вяра се развива много добре – хра-
ни се без сонда, с биберон, плаче с ясен глас, показва много добри рефлекси. Май-
ката и таткото се окуражиха, когато видяха нейния напредък. Щастливият 
завършек на тази история е, че бащата припозна Вяра и тя вече е в семейна 
среда, където се отглежда от двамата си родители.

*  Имената са променени с цел запазване на анонимността.
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ИСТОРИЯТА НА НЕЛИ 

Към Програма Ранна интервенция на Карин дом се обърна партньорско сдру-
жение във връзка с дете в риск, настанено в приемно семейство. Нели беше 
родена в 28-ма г.с. с тегло под 1000 г. и със съпътстващи усложнения след раж-
дането. Първото домашно посещение аз като рехабилитатор осъществих за-
едно с психолога на Програмата. Запознахме се с 3-месечната Нели, разговарях-
ме за очакванията, нуждите и приоритетите на семейството и планирахме 
бъдещата подкрепа. Започнах да посещавам семейството 2 пъти месечно, за 
да работим за двигателното развитие на детето. Тя имаше доста невроло-
гични усложнения и насочих семейството към различни медицински специали-
сти. Помогнахме им да осигурят бебешка количка, с която да извеждат Нели. 
Партньорите ни също проследяваха случая, интересуваха се всички изследва-
ния да се случват навреме, а приемното семейство сътрудничеше и следваше 
препоръките за подпомагане правилното развитие на детето.

Когато Нели стана на 9 месеца, ни съобщиха, че предстои тя да бъде осинове-
на. Посещенията ни продължиха и при новото ѝ семейство, което откликваше 
с разбиране и ентусиазъм на предоставяните от нас информация и съвети. 
Нели бързо свикна с новото семейство, преодоляхме двигателните дефицити. 
След като проходи, към домашните посещения се присъедини логопед, а семей-
ството се включи в групи за игра в Карин дом. 

Няма и година, откакто Нели е осиновена, а тя се развива отлично. Ако не знае-
те нейната социална и медицинска история, не бихте повярвали, че тя е била 
част от т.нар. категория на деца в риск. Наскоро семейството ни съобщи, че 
предстои да осинови момченце. Доволни сме, че с нашата подкрепа родите-
лите се чувстват мотивирани и готови толкова скоро да предприемат ново 
осиновяване. Продължаваме да посещаваме и предишния дом на Нели. Приемно-
то ѝ семейство придоби безценен опит и увереност и вече отглежда трето 
недоносено дете.
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V.  Ползи за общността

Оставянето на неразрешени проблеми в детството се отразява не само върху 
живота на децата и семействата – това се отразява и върху обществото, като 
подкопава благосъстоянието на общностите и намалява възможностите на хора-
та да живеят добър и успешен живот. Изграждането на по-здрави, по-щастливи и 
по-продуктивни общности може да се случи само ако подкрепим децата да разви-
ят своя потенциал.

Много от потенциалните ползи от ранната интервенция се проявяват само в 
дългосрочен план и се разпространяват широко сред обществото, от отделните 
личности и семейства, до местни общности и на всички равнища на управление. 

Например намаляването на поведенческите проблеми в детството ще доведе до 
това, че децата ще имат по-малко разрушително поведение в училище и ще изис-
кват по-малко допълнителна подкрепа от преподавателите. Това има потенциал 
да доведе до подобрения в училищните постижения и доходи през целия живот 
както за детето, което получава подкрепа за ранна интервенция, така и за негови-
те връстници, поради по-плавно протичащия учебен процес. Това също така може 
да намали вероятността децата да отпаднат от училищната система, както и 
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да намали вероятността те да се включат в престъпна дейност, като по този 
начин се намалява тежестта върху правосъдната система. Това може също така 
да доведе до по-малко рискови поведения на деца и младежи, като злоупотреба с 
алкохол или наркотици, което може да повлияе върху разходите за здравно осигуря-
ване и подобряване на благосъстоянието им през целия живот.

При деца, които са получавали ранна интервенция, се наблюдават следните ползи 
в краткосрочен и в дългосрочен план:

     академични постижения;
     социална и емоционална приспособимост;
     физическо здраве;
     по-добра заетост и по-високи доходи; 
     по-малко случаи на институционализация и  лишаване от свобода.

Върху развитието на малкото дете понякога влияят редица рискови фактори, 
като бедност, непълноценно хранене, психично заболяване или увреждане на роди-
телите, институционализация, настаняване за отглеждане в различни семейства, 
злоупотреба с вещества, насилие и занемаряване, както и ниско ниво на образова-
ност у родителите.

При предоставянето на услуги по ранна интервенция на тези рискове се проти-
вопоставят защитни фактори. В резултат на подкрепата чрез РДИ родителите 
се справят по-лесно с  трудностите в ежедневието и стреса от родителство-
то, получават подкрепа от разширеното семейство и приятели, насъщните им 
нужди са удовлетворени. Родителите разбират развитието на детето и раз-
виват познания за родителството. Детето може да показва как се чувства и да 
взаимодейства с другите по положителен начин. Колкото повече са рисковите 
фактори в живота на детето, толкова повече растежът и развитието му ще 
бъдат затруднени. Колкото повече са защитните фактори, толкова по-вероят-
но е растежът и развитието му да напредват.

Децата, които получават ранна детска интервенция, имат по-добра училищна го-
товност. Много от децата, постъпващи в детска градина, се нуждаят от по-мал-
ко услуги. Те имат развити социално-емоционално умения, способност за общуване 
и по-лесно се адаптират към груповата среда. А едно от три деца не се нуждае от 
допълнително ресурсно подпомагане, когато тръгне на училище.

Инвестирането в ранна интервенция се изплаща в дългосрочен план, в течение на 
живота на отделната личност. Икономическите ползи от ранната интервенция 
за обществото с течение на времето ще бъдат по-големи от разходите за ранна 
интервенция. Ползите за общността са намалени бъдещи разходи за здравеопазва-
не, образование и социално осигуряване. Ранната детска интервенция допринася 
за изграждането на едно по-равноправно, зряло и хармонично общество.
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VI.  Предизвикателства пред 
ранната детска интервенция  
в България

    Все още съществуващата социална стигма по отношение на децата с увреж-
дания и техните семейства води до нежелание на родителите да споделят 
своите притеснения и да търсят професионална подкрепа за децата си. Пре-
небрегва се ползата от ранната интервенция от страна както на родители, 
така и на специалисти – нагласа да се изчаква до възраст 3-4 г. 

    Не се прилага масов стандартизиран за България скрининг за бърза оценка на 
детското развитие от педиатри, лични лекари и други специалисти, работе-
щи с малки деца, чрез които да се идентифицират и насочат децата към услуги.

    Основните процеси за въвеждане на РДИ – скрининг, насочване, диагностика, 
проследяване – не са широко признати. Предоставянето на услуги в много слу-
чаи е обвързано с диагнозата, която много често се установява след 3-годиш-
на възраст. По този начин се пропуска най-чувствителният период на ранно 
детско развитие.
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    Местоположението на предоставянето на услугите по РДИ все още обикно-
вено е в центрове, като професионалистите прилагат експертен модел без 
участието на родителите.

    Наблюдават се трудности при промяна на модела на работа – от експертен 
към семейно-ориентиран модел. Въпреки трудностите при въвеждането му, 
семейно-ориентираният подход дава най-добри резултати по отношение на 
споделената отговорност и на това специалисти и родители да си имат до-
верие, да имат общо виждане и да работят в синхрон за напредъка на детето.

    Проблем с набирането, задържането и обучението на персонала. Наличие на 
текучество, което затруднява приемствеността и снижава качеството на 
услугите. В много населени места липсват достатъчно специалисти. Липсва 
обучение на специалистите за работа с деца в ранна възраст и за прилагане на 
семейно-ориентиран подход.

    Разлика в предоставяното качество на услугата и в наличието на подкрепящи 
системи в общността между градските и селските райони, както и между го-
лемите и малките населени места, което задълбочава социалната неравнопос-
тавеност.

    Все още липсват единни държавни стандарти за финансово обезпечаване и ка-
чество на услугите по РДИ.
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VII.  Препоръки относно 
изграждането на услуги по ранна 
детска интервенция

    Използване на универсален скрининг за детското развитие, за да могат отрано 
да бъдат идентифицирани деца в риск или със затруднения в развитието и да 
бъдат насочени за по-нататъшна оценка.

    Осигуряване на лесен достъп до услугата, работа по посока преодоляване на 
нагласите да се изчаква, за да се осигури навременна намеса.

    Насърчаване на дейностите за работа на терен в общността/откриване на 
деца, за да се гарантира, че „скритите“ деца в риск са открити, предложен им 
е скрининг на развитието и при необходимост са насочени към услуги за РДИ, 
така че да се гарантира, че нито едно дете няма да бъде пропуснато или заб-
равено.

    Изграждане на контакти с педиатри, общопрактикуващи лекари, родилни 
болници и неонатологични отделения, детски ясли и детски градини, Отдел 
„Закрила на детето“, звено „Майка и бебе“ и други услуги в общността, анга-
жирани с малки деца и семейства, с цел насочване към програмите по ранна ин-
тервенция. Източниците на насочване да бъдат проследявани, за да може да  
се планира откриването и обхващането на децата, които се нуждаят от ус-
луги по РДИ.

    Наемане на специалисти с различни професионални квалификации в екипите 
за предоставяне на услуги по РДИ, за да могат те да споделят и интегрират 
знания помежду си. Специалистите по РДИ е необходимо освен знания в своята 
тясна специалност да развиват знания и в други области и дисциплини, за да 
могат да бъдат полезни и да подкрепят семействата по най-добър начин.

    Предоставяне на професионално въвеждащо, надграждащо обучение и суперви-
зия за специалистите по РДИ и други специалисти, работещи в трансдисци-
плинарни екипи. 

    Университетски програми под формата на следдипломна квалификация или 
магистърска степен за подготовка на специалисти по ранна детска интер-
венция. 

    Менторски програми за новоназначени и млади специалисти в услугите по РДИ

    Изграждане на компетенции у експертите, които изпълняват контролни функ-
ции, да контролират качеството на услугите по РДИ не само чрез проверка на 
документацията, но и на директната работа с деца и семейства.

    Осигуряване на обучение за медицинския персонал, по-специално на акушерките, 
за придобиване на повече умения и опит за подкрепа на успешното кърмене.

    Включване на кърменето в медицинските стандарти и по този начин включва-
не на разходи за консултанти по кърмене в бюджетните линии за здравеопаз-
ване на родилните отделения.





                        За Фондация „Карин дом“ 

Карин дом е неправителствена организация, основана през 1996 г. от потом-
ствения дипломат и филантроп Иван Станчов. Това е един от първите цен-
трове в страната, който предоставя услуги за деца със специални нужди по съв-
сем различен модел. Карин дом е една сбъдната мечта, както на своя основател, 
така и на родители, деца и специалисти, които през годините са обединили уси-
лията си в името на децата. Карин дом предоставя не само терапия, но и среда 
за развитие, обучение, емоционално израстване на децата, а в основата на всич-
ки услуги е семейно-ориентираният подход. Организацията работи за промяна 
на политиките за децата на местно и национално ниво, член е на престижни 
национални и международни организации. 

Повече за дейностите, услугите и ресурси можете да намерите на
 www.karindom.org

         За Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и  
съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърча- 
ването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключо-
вите принципи, които ни обединяват. Годишно организациите членове под-
крепят над 110 000 деца, над 26 000 семейства, и около 5000 професионалисти.

www.nmd.bg


