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Всяка майка когато очаква дете има своите 
надежди и мечти за неговото бъдеще. Когато 
бебето се роди с увреждане нейните мечти рухват 
тя е шокирана и объркана.В периода 
непосредствено след раждането има значение как 
ще бъде съобщена тази новина. Родителите не са 
стабилни физически и емоционално и изпитват 
чувства, които ги смущават. 
А лекарите ги плашат до смърт – “детето е 
непълноценно, няма да се научи да ходи и говори 
и едва ли ще доживее до зряла възраст. Oставeте 
го в дом.Вие сте млада, родете си друго.” 
 ..... и всяка дума се запомня и остава в 
съзнанието ти цял живот. 
А повечето от тези странни неща са пълна 
измислица.Родителите имат нужда да им се 
обясни истината за техните деца, и че независимо 
от увреждането те имат сериозен потенциал, че 
могат да научат много, че те са като всички 
останали. 
Ранна интервенция и подкрепа на родителите и в 
България, това е което все още липсва, и за което 
БАЛИЗ приоритетно работи през последните 
години.  

Мария Недялкова 
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Бюлетинът на БАЛИЗ излиза на всеки три 
месеца и се разпространява в електронен вид 
до членовете на Асоциацията. 
 
Информация за нови проекти и дейност на 
членовете очакваме на електронния адрес на 
БАЛИЗ: bapid@bapid.com 
 
Лица за контакт: Зорница Вълкова, Сдружение 
“Св. Иван Рилски”, гр. Бургас и Даниел 
Тодоров, БАЛИЗ. 
 
 

Тема на броя:  Ранна интервенция 



Проект Ранна интервенция   
На РДПЛУЗ – град Видин съвместно 
с ЮЗУ Благоевград и екип за ранна 
интервенция Сестри на 
Милосърдието - Ирландия 
  
Програми за ранна интервенция се 
предлагат на семействата в много 
страни, включително САЩ, 
Великобритания, други страни от 
Европа, Австралия и Нова Зеландия. 
Тези програми по принцип се 
финансират съвместно от здравните, 
социалните и образователните 
структури.  
Обикновено на семействата се предлага 
тази услуга и подпомагане до 
ученическа възраст на детето /около 6 – 
7 години/ - За съжаление в България 
такава все още липсва. 
 
Целта на проекта във Видин е да се 
предложи на  детето от момента на 
диагностицирането /или възможно най-
рано след това/  възможности то да 
развива своя индивидуален потенциал, 
като заедно с това се подпомага и 
семейството или тези, които отглеждат 
детето. 
 
Дейности по проекта: 
•     Обучителни сесии и семинари 
•     Изготвяне оценка на нуждите 
•     Разработване на програми, 
фокусирани върху области, където има 
нужда от подкрепа за развитие, поради 
естеството на констатирания проблем.  
•     Интервенцията може да бъде 
медицинска, психологическа или 
социална подкрепа, която се предоставя 
от екип, включващ педиатър, 
медицинска сестра, физиотерапевт, 
логопед, социален работник, психолог 
или специален педегог. 
  
Очаквани резултати:  
•     Изградени връзки между 
структурите, предоставящи здравни и 
социални грижи. 
•     Сформиран екип за ранна 
интервенция, който да заработи във 
Видински регион.  
•     Разработена подпомагаща услуга за 
семейства на деца с увреждания във 
Видински регион.  
•     Подпомагане дейността в дома за 
медико-социални грижи град Видин.  
 
До края на първата година от 
реализацията на проекта се надяваме да 
има положителен прогрес в развитието 
на грижите за деца с увреждания и 
техните семейства от регион Видин. 
 
 Любка Александрова 
 

Международния опит в областта на 
ранната интервенция 
 
Ранната интервенция е процесът на предоставяне на 
специализирана подкрепа за кърмачета и малки деца, 
които имат проблеми в развитието или увреждания, за 
техните семейства и общности, за да се насърчи 
развитието на децата и подкрепи тяхното социално 
включване. 
Международните практики за ранната интервенция са 
насочени към: 
•Доказване, основано на практиката, че дейностите, 
насочени към дете с проблеми в развитието имат 
положително влияние върху него в рамките на 
семейството. 
•Застъпничество за предоставяне на качествени услуги 
на деца със специални нужди. 
•Осигуряване на нуждите от подкрепа на децата с 
увреждания и техните семейства. 
Основната идея на ранната интервенция е в нейната 
гъвкавост. Много проучвания и литературни обзори 
сочат, че възможно най-ранната интервенция дава по-
добри резултати.  
За това е необходимо да се започне  колкото е възможно 
по-рано, за да се направят оптималните проучвания и 
оптимални програми за детското развитие. 
Програмите за ранна интервенция трябва да бъдат 
проактивни и подкрепящи.  
Централно подчертана тема е подкрепата на 
семейството, изграждане и подкрепа на уменията и 
компетенциите на родителите. Не всички семейства 
притежават еднакви знания и умения. Една ефективна 
програма за ранна интервенция може да улесни 
родителското и семейното благосъстояние и да заздрави 
устойчивостта на семейството.  
Какво работи? 
Известно е, че програмите за ранна интервенция и 
другите програми работят, когато са добре 
структурирани.  
Добре структурирани означава: 
•Индивидуални програми. 
•Ясно конкретизирани цели. 
•Редовно наблюдение на реализирания прогрес. 
•Подкрепа в поведението. 
•Идентифициране на обучителните дейности. 
•Редовен преглед за предефиниране на обучителните 
цели и нуждите от подкрепа. 
 
  
  



  
 
 
 
 
Системата МАКАТОН и нейните 
възможности в областта на ранната 
интервенция 
 
Продължава изпълнението на 
дейностите по проект „Комуникацията – 
врата към света”, финансиран по 
оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” съгласно договор 
за безвъзмездна помощ BG051PO001 - 
7.0.01 - 0140 в рамките на схемата „Без 
граници – компонент 1”. 
 
Основен акцент в периода август – 
ноември 2012г е трансфера и 
адаптиране на модел за алтернативна 
форма на комуникация за употреба в 
България, както и наблюдение, 
посещение и обмяна на опит при 
приложението на програма МАКАТОН 
във Великобритания. В периода 08-
13.10.2012г. българските експерти, част 
от управляващия Комитет за 
адаптиране на програма МАКАТОН в 
България, посетиха редица 
образователни и социални услуги в 
общността в градовете Гилфорд и 
Блекуатър. Планираните посещения 
целяха подпомагане на процеса по 
трансфера и адаптиране на Основния 
Макатон речник за употреба в 
България.  
 
До края на проекта е планирано още 
едно подобно посещение, по време на 
което българските експерти ще бъдат 
по-детайлно запознати с приложението 
на МАКАТОН при различни възрастови 
групи и видове увреждания, особено 
като подходящ допълващ инструмент за 
ранна интервенция при работа с бебета 
и малки деца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Международния опит в областта на ранната 
интервенция (продължение) 
 
Ключови цели 
Ключовите цели на програмите за ранна интервенция са: 
•Да се насърчат родителите да потърсят помощ рано. 
Защото първите 2 години от живота са важен период от 
развитието за максимизиране на бъдещото развитие на 
детето. 
•Да се идентифицира основната роля на семейството в 
живота на детето. 
•Да се засили координацията и сътрудничеството в работа 
на екипите по интервенция, за да помагат на семействата 
в изпълнението на дейностите, фокусирани върху детето.   
 За всички услуги е важна идеята за централното място 
на личността и включването на родителите. 
Подобен подход улеснява развитието в естествена среда 
с присъщите й дейности за посрещане на 
идентифицираните индивидуални нужди.  
  
Включване: 
Активно популяризиране на принципа, че децата с 
увреждания са част от обществото и имат равни права на 
достъп до обществените ресурси и подкрепа да бъдат 
активни участници в живота на общността. 
  
Семейство: 
Програмите за ранна интервенция трябва да се прилагат 
по начин, който укрепва семейството чрез дистанцирано 
взаимодействие с професионалистите, което да повишава 
компетенциите на родителите и близките, които се 
грижат за детето с увреждане. 
Да се идентифицират нуждите от ресурси за членовете на 
семейството, които ще ги подпомогнат и ще удовлетворят 
потребностите в развитието на техните близки с 
увреждане. 
  
Стандарти: 
В съдържанието и изпълнението на стратегията за 
интервениране, включена в съвместните програми за 
ранна интервенция, се полагат усилия за работа по 
високи професионални стандарти. 
  
Рамка за предоставяне: 
Ранна интервенция  – Рамката за предоставяне на 
услугата се е променила през последните осемнадесет 
години към фокусиране върху семейството, общността и 
нуждите на децата с увреждания в техните съответни 
жизнени системи. Което на практика означава подкрепа 
на детето в рамките на неговия естествен семеен ритъм и 
във всички други дейности, в които участва.  
  
  
  



Здравейте приятели, 
Към Вас се обръща Инициативен комитет самозъстъпници 
от Българска асоциация за лица с интелектуални 
затруднения (БАЛИЗ).Имаше избори за Европейски и 
национален парламент и избори за Народно събрание. 
В Европа има много хора с увреждания - над 50 милиона. 
Много от тях участваха в изборите за Европейски 
Парламент през юни 2009г. А ти гласува ли? 
 
Ние, хората с умствени увреждания, сме пълноправни 
граждани на Европейския Съюз и Република България. За 
това ние искаме кандидатите да ни чуят. Те трябва да 
обърнат внимание на нашите искания. Те трябва да 
направят това и когато вече са избрани. 
 
Европейският парламент  и българското Народно 
събрание трябва да са напълно достъпни 
  
Това означава, че мястото трябва да е достъпно за хора на 
инвалидни колички, но също така и всички документи, 
интернет страници и записки от срещи трябва да са 
достъпни за всички нас. 
  
Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания трябва да стане закон във всички страни 
  
България и всички други европейски страни трябва да 
приемат тази Конвенция и да я прилагат. 
Това означава, че всички страни трябва да я подпишат и да 
спазват това, което е написано в нея  
за нашите права. 
  
Ние трябва да можем да кажем какво мислим и да ни 
бъде обърнато внимание, когато се взимат решения 
за нас. 
  
Много нови закони се пишат, в много различни области. 
Политиците трябва да помислят как тези нови закони ще 
засегнат живота на хората с увреждания и не бива да 
забравят за нас, когато пишат нови закони. 

 
 

                                  Александър Кенанов самозастъпник 
 
 
 
 


