
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранна интервенция в семейна среда ще помага 
на деца с увреждания 

 
Сдружение „Еквилибриум” – доставчик на социални услуги в КСУДС, Русе 

спечели финансиране в конкурса на Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” – ФПББ за подкрепа на родителски 
организации на деца с увреждания. Средствата за конкурса са дарени от 

служителите на Уникредит Булбанк и се допълват от дарителски фонд за 
социални каузи на фондацията. Финансирането е в размер от 4000 лв., 

проектът ще се реализира от декември 2011 г. до юни 2012 г. 
 

Проектът ще се осъществява в партньорство с клуб „Отворено общество” – 
Русе и фондация „Карин дом” – Варна. Ще бъдат включени 10 деца с 
увреждания и техните родители. Идеята е услугата ранна интервенция да се 

утвърди и да стане държавно-делегирана дейност, за да бъде предлагана 
като част от Комплекса за социални услуги в по-голям мащаб – на поне 30 

деца и техните семейства.  
 
„Ранната интервенция е изключително важна, защото дава възможност най-

рано да открием, че детето има някакъв дефицит в развитието, а ранното 
идентифициране на проблема и своевременната намеса предотвратява 

неговото задълбочаване” – обяснява Милена Влахова – директор на 
Комплекса за социални услуги и ръководител на проекта и допълва – 
„Схващането, че обучението на детето започва още с раждането, а не когато 

постъпва в училище, е в основата на услугите, свързани с ранна 
интервенция”. 

 

Четирима специалисти от КСУДС – Русе ще повишат квалификацията си чрез 
обучителен курс на тема „Ранна интервенция при деца с изоставяне в 

развитието – общностен подход” на фондация „Карин дом” – Варна. 
Паралелно с обучението ще започне предоставяне на новата за Русе услуга. 

Иновативен е самият подход, а именно – семейно-ориентираният модел на 
работа по ранна интервенция на уврежданията. Специалистите работят 
заедно с родителите в дома на детето – мястото, където семейството се 

чувства най-удобно и екипът има възможност да види детето в неговата 
естествена среда. Домашните посещения ще се извършват от 

кинезитерапевт, педагог, логопед, психолог, като един от тях е ключов за 
семейството в зависимост от специалните нужди на детето. Екипът предлага 
съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които 

родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието като хранене, сън, 
игра, взаимоотношения с братята и сестрите. Използват се силните страни на 

родителите и наличните в дома ресурси.  



 

 

Децата и семействата ще могат да посещават залата за игрова терапия в 

Комплекса, както и да се възползват от специализираните помагала в 
ресурсната игротека. Ще се сформират групи за съвместна игра. Това ще 
помогне на децата да се научат да си сътрудничат, да споделят играчки и да 

създадат приятелства, а родителите ще опознаят по-добре чувствата и 
действията на децата си, ще наблюдават как се развиват другите деца на 

сходна възраст и с подобни проблеми, ще видят други модели на 
взаимодействие дете-родител. 

 

Ще бъде стимулирано и изграждане на родителска мрежа за взаимопомощ – 
даване на възможност всяко нуждаещо се семейство да се свърже с други 

родители на дете с подобни проблеми, от които да получи информация, 
съвет, подкрепа и съпричастност, включително и родители, които се 
изправят пред проблема да отглеждат дете със специални потребности още в 

родилното отделение. Чрез включване в занимания по интереси в Комплекса 
– йога, танци, приложни изкуства, родителите ще имат възможност да 

отделят време за себе си и личностното си развитие, да създадат 
приятелства, да излязат от социалната изолация. 

 

За повече информация: 

Милена Влахова 

Телефон: 082/813 380 

Е-мейл: ksuds@eq-bg.com  

Уебсайт: www.eq-bg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


