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Развитие на семейно-ориентирани практики за ранно идентифициране на проблеми 

в детското развитие и интервенция 

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Русе (КСУДС – Русе) стартира 

работата по проект „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди 

в местните общности”, който се реализира от Фондация „Карин дом” в партньорско 

сътрудничество със Сдружение „Еквилибриум”.  

Проектът е финансиран от Фондация „Лале” и има за цел да развие и приложи модел на 

ранна интервенция за превенция на институционализацията на деца със специални нужди 

от десет неправителствени организации – партньори по проекта, работещи в местните 

общности на територията на страната. Подцели на проекта са: 

1. Надграждане на капацитета на организациите-партньори, работещи в сферата на 

социалните услуги за деца в риск/с увреждане, за развитие на услугата ранна 

интервенция. 

2. Стартиране и прилагане на услугата ранна интервенция в местните общности. 

3. Популяризиране и промотиране на услугата ранна интервенция. 

Семействата, отглеждащи и възпитаващи деца с нарушения в развитието, все повече се 

нуждаят от качествена и своевременна подкрепа. През последните години равнището на 

детските увреждания е високо и продължава да се покачва. Значително се увеличава броят 

на децата, родени недоносени или с ниско тегло, както и броя на децата с генетични и 

други вродени заболявания. Във връзка с това нараства необходимостта от създаването на 

нови и усъвършенстването на съществуващите социални услуги за деца и техните 

семейства. 

В КСУДС – Русе се предлагат широк набор от услуги за деца в риск и техните родители и 

има утвърдени практики на работа по превенция на изоставянето и работа с деца с 

увреждания. Развитието на програмата „Ранна интервенция” ще разшири и допълни вече 

съществуващите направления, по които се работи в КСУДС - Русе: „Семейно консултиране и 

подкрепа”; „Подпомагане на деца със специални потребности и техните семейства”; 

„Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ниска възраст (0 - 3 г.)”. 

Развиването на семейно-ориентирани практики допринася за укрепването капацитета 

на родителите, за да се грижат за своите деца, защитават и насърчават способността на 

семейството да управлява собствения си живот. По програма „Ранна интервенция” могат да 

бъдат предоставяни услуги на семейства, които са с ограничени възможности да 

посещават специалисти и центрове, които предоставят подкрепа. Съществуват различни 

възможности за осигуряване на помощ за семействата, но домашното посещение се оказва 

един от най-ефективните начини за оказване на подкрепа и интервенция. 

Предоставянето на социални услуги, фокусирани върху семейството, е процес, при 

който родителите се въвличат в обсъждането на комплекса от фактори, оказващи влияние 

върху сигурността на децата и тяхното благосъстояние. Освен за идентифициране на 

потребностите на децата си, родителите трябва да се ангажират и в определянето на 

своите приоритети, нуждата от подкрепа, силни страни и настоящи ресурси за 

предотвратяване или управление на риска за детето. 

Практиката ни показва, че за да се гарантира правилното развитие на децата, от 

първостепенна важност е дейностите по превенция на риска да стартират още по време на 

бременността или периода след раждането. Схващането, че обучението на детето започва 
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още от кърмаческа възраст, а не когато постъпва в училище, е в основата на услугите, 

свързани с ранната интервенция.  

Информирането на обществеността по въпросите на детското развитие и ранната 

интервенция е основна част от цялостния подход за предотвратяване на изоставянето на 

деца, неглижирането на потребностите им, задълбочаване на уврежданията или 

проблемите в развитието. Повишаването на обществената чувствителност и 

информираност е предпоставка за създаване на поддържащи общности и партньорства, за 

да бъдат подпомогнати децата от най-ранна възраст и да бъдат придружавани родителите 

им в процеса на тяхното отглеждане и възпитание. Подкрепата трябва да достигне до 

повече нуждаещи се, заедно с посланието, че всички семейства имат право на достъп до 

информация и помощ, както и да се учат едни от други. 

Специфични цели в изпълнение на проекта, които екипа на КСУДС – Русе си поставя са: 

1. Предотвратяване задълбочаването на увреждането и преодоляване дефицитите в 

развитието на детето. 

3. Социализация и ранна интеграция на деца с проблеми в развитието и обучението. 

4. Подкрепа и обучение на родителите. 

5. Изграждане на родителски мрежи за взаимопомощ. 

6.Информиране на обществеността относно значимостта на ранната интервенция за 

подобряване благосъстоянието на децата в общността. 

В изпълнение на целите в срока на проекта в КСУДС ще се развиват следните дейности:  

1. Популяризиране на програмата „Ранна интервенция“, чрез изготвяне и 

разпространение на информационни материали и организиране на събития – кръгла маса, 

пресконферения, междуинституционални срещи и др. Запознаване на обществеността с 

необходимостта от ранно идентифициране на проблемите, свързани с детското развитие, 

и своевременна подкрепа на семействата.  

2. Оказване на психологическа подкрепа и консултиране на родители на новородени 

деца в родилното отделение: подкрепа на семейството при съобщаване на увреждането; 

работа за изграждането на емоционална връзка и привързаност с детето; даване на насоки 

за обгрижването на детето; развиване на родителски умения и други. 

 3. Рехабилитационни услуги с цел подобряване състоянието на детето и обучение на 

родителите за работа и грижи в домашна среда. 

4. Индивидуално консултиране и терапия на родители и деца в КСУДС – Русе. 

5. Насочване на родителите и децата към групи за взаимопомощ с цел обмен на 

информация, съвместни дейности, споделяне и оказване на „помощ за самопомощ”. На 

групите ще се предоставя пространство, на територията на КСУДС – Русе, за срещи най-

малко веднъж месечно. Ще бъдат подкрепяни от психолог, социален работник и други 

специалисти при необходимост.  

6. Създаване на ресурсна библиотека и игротека в КСУДС – Русе. 

Планираните в КСУДС дейности по проекта следва да се изпълняват в периода от м.май 

2011 до м.март 2012г.  


