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Въведение 

Този доклад беше изготвен в рамките на проекта „Agora“ за ранна детска 

интервенция и развитие на услугите за ранна интервенция чрез участие и 

сътрудничество, финансиран от фондации Velux. В проекта участваха партньори от 

следните държави: Полша, Унгария, Словакия, Румъния и България. Освен това 

участие взеха две европейски НПО:  

България: Национален алианс за социална отговорност (НАСО); 

Унгария: Фондация „Gezenguz“;  

Полша: EZRA Ltd към университета „Кардинал Стефан Вишински“ във 

Варшава; 

Румъния: Dizabnet Federation — Мрежа от доставчици на услуги за хора с 

увреждания; 

Словакия: Национална асоциация на поддръжниците и доставчиците на 

услуги за ранна детска интервенция; 

Европейска асоциация за ранна детска интервенция, EurlyAid; 

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 

EASPD. 

Основната цел на проекта бе да се улесни прилагането на стратегии, които 

осигуряват разработването на подходяща система за ранна детска интервенция на 

местно и национално ниво. Очаква се в резултат на проекта „Agora  Early 

Intervention“ да бъдат разработени практически насоки и инструменти за 

стимулиране на системни и законодателни промени в областта на ранното детско 

развитие и интервенция в страните партньори.  

Очаква се проектът да идентифицира и опише добрите практики, които могат да 

бъдат разпространени в други европейски страни и да послужат като модел за 

прилагане на подкрепа за други групи деца със специални нужди или деца, 

изложени на риск от социално изключване (напр. ромски деца или деца от 

мигрантски семейства).  

Първата фаза на проекта беше насочена към проучване на настоящата ситуация в 

областта на РДИ в страните партньори. 
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Основната цел на този доклад беше да се анализира ситуацията по отношение на 

услугите за РДИ в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, които използват 

всеобхватната рамка на модела на системно развитие за ранна детска интервенция 

(DSMECI) като аналитичен инструмент. 

Въпроси на проучването: 

В това проучване бяха разгледани следните въпроси: 

1. Какви са основните посоки на развитие и проблеми, свързани с отделните 

компоненти на DSMECI в участващите страни?  

2. До каква степен се прилагат компонентите на DSMECI в целевите държави 

от организационна и практическа гледна точка? 

 

Общ преглед на РДИ в целевите държави: Разработване и прилагане на 

услугите за РДИ  

От няколко десетилетия развитието на съществуващата система от услуги за 

ранна интервенция при малки деца със специални нужди и техните семейства се 

разгръща в разглежданите страни. В Полша този процес е започнат още през 

1978 г., когато благодарение на усилията на редица родители на деца със 

специални нужди, които са членове на Полската асоциация за хора с 

интелектуални затруднения, във Варшава е създаден първият център за ранна 

детска интервенция.  

В Унгария, две години по-късно през 1980 г., Психологическият институт за 

специални образователни потребности към колежа „Барчи Гущав“ за подготовка 

на учители по специални образователни потребности стартира програма за деца в 

предучилищна възраст, която поставя основата на ориентираното към 

семейството образование, и впоследствие на разработването на програми за РДИ. 

В Словакия прилагането на РДИ започва през 1986 г., когато проф. Карол Матулай 

създава отделение за извънболнична помощ на деца с разстройства в развитието 

в Клиниката по детска психиатрия. Румъния се присъединява към този процес 

през 1990 г., когато въвежда услугите за РДИ, предоставяни от НПО, но те са 

официално признати едва през 2003 г. България въвежда РДИ през 1999 г., когато 
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е издаден Законът за здравните институции, подпомагащ ранната детска 

интервенция в сектора на здравеопазването (виж таблица 2).  

Появата на РДИ в тези страни и в региона като цяло може да бъде свързана с 

нарастващото разбиране и оценяване на ролята на семействата в развитието на 

малки деца, процеса на деинституционализация и развитието на алтернативна 

грижа за децата (със специални нужди), децентрализацията, водеща до нарастване 

на ролята на местните общности и мрежи от услуги в общността, както и с по-

доброто разбиране на значението на ранното откриване и диагностика на деца със 

специални нужди и ориентирания към семейството, междусекторен, 

мултидисциплинарен подход при предоставянето на услуги за децата и техните 

семейства.  

Имайки различен старт (НПО сектора в Румъния, НПО сектора и родителско 

движение в Полша, сектора за специално образование в Унгария, сектора на 

здравеопазването в Словакия и България), през последните десетилетия в петте 

държави услугите за РДИ се разпространиха в други съответни области и сега 

включват секторите здравеопазване, образование, социална закрила и НПО. 

Въпреки това сътрудничеството и комуникацията между тези сектори досега 

остават силно ограничени. Почти няма координация между секторите в страни 

като Полша, а в Румъния напълно липсва. Това може да доведе до разпокъсаност в 

предоставянето на услугите, както и в тяхното наличие, достъпност, качество, и до 

пропуски в равнопоставеността въз основа на увреждания, семейни доходи и 

местоположение.  

С цел да се подобри разбирането за това как функционира ранната детска 

интервенция на различни нива в страните, да се анализират по-всеобхватно 

различните аспекти на услугите и системите за РДИ, да се идентифицират 

съществуващите силни страни и пропуски в услугите и да се следват целите и 

стратегиите, при разработването и прилагането на системата за РДИ е използван 

моделът на системно развитие (DSM). DSM е описан накратко в следващия раздел. 

Кратко описание на модела на системно развитие 

Моделът на системно развитие, въведен от М. Гуралник (2001, 2005), обхваща и 

свързва широкия спектър от стратегии, предлагани за малки деца с увреждания 
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или в риск от забавяне или разстройство в развитието и за техните семейства, и 

предлага рамка за разработването на по-ефективни политики и стратегии в 

областта на ранната интервенция. 

DSM предоставя интегрирана перспектива за нуждите на децата, които имат или 

са изложени на риск от забавяне или разстройство в развитието, която е 

организирана на три основни принципа. Първият основен принцип или 

организационна характеристика на DSM е фокусът му върху рамката на развитие, 

която повлиява всички компоненти на системата за ранна интервенция и 

центрове за семейства. Тя разглежда резултатите от развитието на децата във 

връзка със семейните модели на взаимодействие.  

Способността на семейството да осигурява необходимите взаимодействия от своя 

страна се влияе от различни ресурси, като личните характеристики на родителите, 

финансовите ресурси, социалната подкрепа, както и характеристиките на детето. 

Ако някой от тези ресурси е дефицитен или липсва, това ще повлияе на семейните 

модели на взаимодействие и, в следствие, върху развитието на детето (виж 

Фигури 1 и 2). 

Характеристики на детето:  Семейни модели   Резултати 

Стресови фактори    на взаимодействие 
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детското развитие при деца в рискова среда. Източник: Guralnick, M.J. (2001). A 
developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14, 1-18. 
 

Вторият основен принцип на DSM е свързан с интеграцията на различни услуги 

и административни структури и агенции, участващи в предоставянето на услуги 

на всички нива, в цялостна и добре координирана система, която включва и си 

сътрудничи със семействата. Тя е от съществено значение за ранното откриване, 

скрининг, комплексна интердисциплинарна оценка и диагностика на развитието 

на детето и семейните стресови фактори, както и за разработване на цялостен 

план за интервенция и планиране на програми. Интеграцията е от жизненоважно 

значение по време на прилагането на плана за интервенция и помага да се 

избегнат пропуските в услугите и неефективното, дублиращо предоставяне на 

услуги.  

Третият основен принцип е този на приобщаването, което имайки тясна връзка 

с принципа на интеграцията, се свързва с предоставянето на услуги в естествена 

среда и максималното участие на деца и семейства в типични обществени 

дейности.  

 

Семейни характеристики:  Семейни модели    Резултати 

Стресови фактори    на взаимодействие 
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Фигура 2. Връзката между потенциалните стресови фактори, породени от 
семейните характеристики, семейните модели на взаимодействие и резултатите 
от детското развитие при деца в рискова среда. Източник:  Guralnick, M.J. (2001). A 
developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14, 1-18. 

Други основни принципи на ранната интервенция, свързани с модела на 

системно развитие, подчертават важността на  

 процедурите за ранно откриване и идентифициране; 

 наблюдение и мониторинг; 

 индивидуален подход във всички компоненти на системата; 

 правилна оценка и процес на обратна връзка; 

 чувствителност към културните различия и техните последствия 

за развитието; 

 програми и услуги, основани да утвърдени факти.  

DSM включва следните основни структурни компоненти, свързани с точките на 

вземане на решения и дейностите, а именно: (1) скрининг и насочване към 

специалист/услуги, (2) допустимост за системата на РДИ, (3) 

проследяване/мониторинг, (4) звено за достъп до системата от услуги, (5) 

интердисциплинарна оценка, (6) оценка на потенциалните стресови фактори за 

семействата, (7) разработване и прилагане на индивидуален план за услуги, (8) 

наблюдение и оценка на резултатите от изпълнението на плана, (9) преход към 

нови структури, (вижте Фиг. 3)  
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Фигура 3. Модел на системно развитие за ранна интервенция при уязвими деца и 
техните семейства. Ромбовете представляват точки на вземане на решения, а 
правоъгълниците представляват дейности. Източник:  Guralnick, M.J. (2001). A 
developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14, 1-18. 

 

Политиките, законодателството и финансовите ресурси, както и развитието на 

персонала са други неразделни компоненти от разработването и прилагането на 

системите и услугите за РДИ.  

В този доклад ще бъде разгледан всеки от горепосочените основни компоненти, 

които представляват сложна система сами по себе си. Всеки компонент включва 

различни протоколи, услуги и сектори и, в идеалния случай, трябва да бъде 

съвместим с други компоненти и до известна степен да представлява общата 

рамка на развитие, както и основните и свързани принципи, описани по-горе.  

Методи 

Настоящият доклад представлява резултата от анализа и синтеза на данните, 

представени в докладите за страните въз основа на анализа на ситуацията относно 

системите и услугите за РДИ в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия от 

гледна точка на DSMECI.  

В докладите за страните бяха използвани различни методи и източници за 

събиране на данни: проучване на документи, структурирани интервюта с 
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родители на деца със специални нужди и с доставчици на услуги от различни 

сектори (вж. Фиг. 4)  

 

 

Фигура 4. Схема на изследването 

 

Проучването на документи и структурираните интервюта бяха повлияни от 

DSMECI. За целите на проекта, партньорите по проекта разработиха два 

въпросника за семейства (26 въпроса) и за доставчици на услуги (22 въпроса), като 

използваха подход, даващ право на участие на изследователи, доставчици на 

услуги и родители на деца със специални нужди (виж Приложения 1 и 2).  

Процедура 

Проучването на документи, проведено от партньорите по проекта, беше базирано 

на официални доклади и статистически данни за услугите и законодателството, 

свързани с РДИ, в целевите държави. Описанието на стратегиите за търсене и 

обхватът на съответните ресурси за всяка държава са представени в отчетите за 

страните, които са достъпни на (УЕБСАЙТ). 

Семействата и доставчиците на услуги бяха избрани от партньорите по проекта. 

Структурираните интервюта с доставчиците на услуги и семействата бяха 

проведени от персонала на доставчиците на услуги за РДИ, които са партньори по 

проекта.  

Участието в структурираните интервюта беше доброволно, всички участници 

получиха подробна информация за целите и задачите на изследването и подписаха 

информирано съгласие. Конфиденциалността и анонимността на участниците, 

които решиха да не разкриват своята самоличност, бяха гарантирани.  
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След приключване на докладите за страните, всеки екип беше помолен да попълни 

контролните списъци на DSMECI, отразяващи различни аспекти на компонентите 

на DSMECI въз основа на резултатите от анализа на ситуацията в техните страни и 

според тяхната информираност. Контролните списъци са създадени за целите на 

това проучване. 

Участници 

Информацията за проучването във всяка държава е получена от доставчиците на 

услуги и семействата, които имат или са имали опит с услуги за РДИ (виж 

Таблица 1). 

Интервюирани бяха участници, представляващи доставчици на услуги за РДИ от 

секторите на здравеопазването, образованието и социалната закрила (+3 от всеки 

сектор) (вижте подробности в докладите за страните). 

Приложени бяха следните критерии за включване: 

 Координатор на услугата за РДИ 

 Специалист по РДИ с най-малко 1 година практически опит в тази сфера 

Във всяка държава бяха интервюирани поне 3 семейства/родители на деца от 0 до 

6 години със специални нужди. Приложен бе следният критерий за включване: 

 Опит на услуги за РДИ сега или в миналото в целевата държава  

Таблица 1: Броят на интервюираните участници във всяка държава 

Държава 

Представители на доставчици на услуги 
от различни сектори 

Семейства 
Здравеопазва
не 

Образование 
Социална 
закрила 

България 3 4 3 3 

Унгария 5 5 5 3 

Полша 4 4 4 12 

Румъния 3 3 3 3 

Словакия 2 3 3 4 
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Анализ на компонентите на DSMECI в България, Унгария, Полша, 
Румъния и Словакия: основни изводи 

Както е описано в общия преглед на РДИ в целевите държави, от няколко 

десетилетия развитието на сегашните системи за РДИ при малки деца със 

специални нужди и техните семейства се разгръща. Въпреки това, актуалните 

статистически данни за броя на децата, нуждаещи се от РДИ, и действителният 

брой деца, получаващи тези услуги, или липсват или са противоречиви (виж 

Таблица 2), което, от една страна, може да прикрие спешността на нуждата в 

услугите за РДИ, а от друга страна, възпрепятства подходящата политика, 

развитие и бюджетиране на услугите.  

В същото време, наличните статистически данни от България, Унгария и Словакия 

показват, че значителен брой деца, нуждаещи се от услуги за РДИ, нямат достъп до 

тях, което означава, че ранното откриване и диагностициране е проблематично. 

Често специалните нужди и/или увреждане се диагностицират твърде късно, 

когато възможността децата да постигнат пълния си потенциал за здраве и 

развитие може да бъде пропусната.  

В следващите раздели ще бъдат обяснени и анализирани конкретните 

компоненти на системите за РДИ в петте държави в съответствие с рамката на 

DSMECI и въз основа на данните, предоставени в докладите за страните. За по-

подробна информация и анализ на ситуацията във всяка държава, погледнете 

отделните доклади за страните: www.agora-eci.eu 

  

http://www.agora-eci.eu/
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Таблица 2:  

Общ преглед на развитието на системата от услуги за РДИ в България, 

Унгария, Полша, Румъния и Словакия 

 

Държава 

Въвежда-
не на 

първите 
услуги за 

РДИ 

Сектори, 
участващи в 

РДИ 

Между-
секторна 

координация 
на услугите за 

РДИ 

(Потенциален) 
брой деца, 

нуждаещи се от 
услуги за РДИ 

Брой деца, 
получаващи услуги 

за РДИ 

България 1999 

Здравеопазване 
Образование 
Социална закрила 
НПО 
 

Недостатъчна 50 2461 

Здравеопазване 
90 %; 
Образование 50 %; 
Социална закрила 
20 %2 

Унгария 1980 

Здравеопазване 
Образование 
Социална закрила 
НПО 
 

Недостатъчна 9000 — 15 000 2500 — 6000 

Полша 1978 

Здравеопазване 
Образование 
Социална закрила 
НПО 
 

Не  190 7103 56 958 

Румъния след 1990 

Здравеопазване 
Образование 
Социална закрила 
НПО 
 

Не 17 000 — 19 0004 Няма данни* 

Словакия 1986 

Здравеопазване 
Образование 
Социална закрила 
НПО 

Недостатъчна 8700 — 28 000 

Здравеопазване 17 % 
Образование 11 % 
Социална закрила 
4 %5 

Бележка. * Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична 

Скрининг и насочване към специалист/услуги 

Основната цел на програмата за скрининг и насочване към специалист/услуи е 

ранното откриване и идентифициране на деца, които имат разстройства в 

развитието. Това е първата стъпка за децата и семействата, която може да бъде 

предприета от родители и специалисти в отговор на техните опасения относно 

развитието на детето.  

                                                 
1 Броят представлява 10 % от общия брой деца на възраст между 0 и 7 години. 
2 Официални статистически данни не съществуват, а информацията в бележка под линия 1 и 2 се 
основава на оценките на експертите. 
3 Броят представлява 10 % от общия брой деца на възраст между 0 и 4 години; за възрастовата група от 0 

до 9 години приблизителният брой деца, нуждаещи се от услуги за РДИ, е 394 252. 
4 Цифрите представляват 7 % — 9 % от общия брой деца на възраст между 0 — 6 години, сочат 

статистическите данни на Националния статистически институт. 
5 Повечето деца могат да получават услуги за РДИ от различни сектори едновременно. 
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Процесът на скрининг може да включва: 

 идентифициране на съществуващи програми за скрининг в общността и 

регистри с висок риск 

 подбор на културно значими и подходящи скринингови инструменти, 

механизми и свързани с тях протоколи 

 ангажиране с наблюдение на развитието в здравни структури, 

включващи множество източници на информация 

 определяне на критерии и индекси на риска за идентифициране на деца 

за допълнителна задълбочена оценка 

 установяване на алгоритмите, определящи решенията за насочване към 

специалист/услуги.  

Лекарите от първичната медицинска помощ и други здравни специалисти са в 

основата на това усилие, което изисква подходящи знания и умения, за да се 

вземат решения за прилагане на универсален или целенасочен скрининг, срокове, 

критерии за риск и по-нататъшно насочване към специалист. В същото време, 

такива аспекти като информационни кампании за повишаване на общественото 

знание за основните етапи в развитието и причините за притеснение (особено за 

родителите и доставчиците на дневни грижи), систематизиране на процедурите 

за скрининг, и ефективност на разходите налагат висока степен 

интердисциплинарно и междусекторно сътрудничество.  

Следователно създаването на ефективна и ефикасна програма за скрининг в 

общността и компонент за насочване към специалист/услуги изисква високо ниво 

на сътрудничество между съответните страни за вземане на решения и прилагане 

на ефективни практики, основани на факти.  

Както показва таблица 3, разработването на скрининг и компонент за насочване 

към специалист е в ход и в петте държави. България, Унгария и Полша имат 

национални програми за скрининг. В Словакия програмата за скрининг е 

разработена и чака да бъде изпълнена. В Румъния национална програма за 

скрининг съществува само в системата на здравеопазването. В някои общности 

програми за скрининг съществуват и в сектора на социалната закрила и НПО. В 

петте държави здравният сектор играе водеща роля в процеса на скрининг. 

Секторите на образованието и социалната закрила също участват в този процес. В 



 16 

България, Унгария и Румъния НПО са интегрирани в съществуващата система за 

скрининг и насочване към специалист. Въпреки участието на всички сектори, 

междусекторната координация и сътрудничество, свързани с процедурите за 

скрининг и насочване към специалист, все още не са установени във всичките пет 

държави. 

В Унгария, Полша и Румъния вече са установени съществуващи програми за 

скрининг в общността и регистри с висок риск6. Що се отнася до инструментите и 

механизмите за скрининг и свързаните с тях протоколи, те съществуват в 

България и Унгария (вижте докладите за страните за повече подробности, както и 

списъците на инструментите за скрининг), но в Унгария не се използват 

систематично. Този процес е в ход в Румъния и Полша, докато Словакия все още 

трябва да идентифицира и разработи скринингови инструменти и протоколи, 

отнасящи се до всички деца, особено за децата в риск (например ромското 

население).  

България и Унгария са успели да ангажират наблюдение на развитието в здравни 

заведения, в Унгария, когато децата навършат тригодишна възраст, 

отговорността за наблюдение на развитието се прехвърля върху образованието. В 

други страни този процес все още е в ход или трябва да започне (Румъния). Както 

разкриват докладите за страните, здравните специалисти играят ключова роля в този 

компонент. Въпреки това, те не винаги са добре информирани или възприемчиви към 

процеса, свързан с удовлетворяването на нуждите на малките деца със или изложени на 

риск от забавяне и разстройства в развитието.  Следователно съществува риск да не се 

разпознае връзката между рутинния здравен скрининг и насочването към услуги за РДИ. 

Само Унгария е разработила критериите и индексите на риска за идентифициране 

на деца за по-нататъшно задълбочено оценяване, но според унгарските невролози 

изглежда, че тази система твърде често води до ненужно насочване на деца с 

нормативно развитие за неврологична оценка. 

Алгоритмите, определящи решенията за насочване към специалист, изглежда са 

добре разработени в България, което е довело до формулиране на ясни критерии 

и източници за насочване към услуги за ранна интервенция, и служат като добър 

                                                 
6 Само за сектора на здравеопазването 
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пример за други страни. В България не е необходимо детето да бъде 

диагностицирано или официално насочено, за да може да използва услуги за ранна 

интервенция. Следователно родителите получават възможност незабавно да 

потърсят помощ, без да чакат точната диагноза или да се притесняват, че детето 

им ще бъде диагностицирано или категоризирано в такава ранна възраст. 

Важното е, че семействата в България имат право и възможност сами да се 

насочват към специалист. Тази система е била въведена през 2014 г., когато са 

създадени първите центрове за социални и здравни услуги в рамките на външно 

финансирани проекти. Социалните услуги, финансирани от държавата обаче, не 

предоставят възможност за самостоятелно насочване.  

Основни предизвикателства: Както бе споменато по-горе, ефективните и 

ефикасни програми за скрининг и насочване изискват високо ниво на 

сътрудничество между секторите и участващите страни. Въпреки някои 

положителни резултати, всички държави отчитат, че няма ясно регламентиран  

процеса за скрининг и насочване. Междусекторната координация или е в процес 

на установяване, или, както е в случая с Румъния и Словакия, все още липсва и 

процедурите за скрининг се организират по сектори. Тази ситуация се изостря от 

недостига на медицински персонал, както и от липсата на информация и 

обществена осведоменост за ранната интервенция. В резултат на това не всички 

деца могат да бъдат включени в скрининга, особено децата в риск. Родителите 

невинаги са наясно с коя организация следва да се свържат за скрининг или 

самостоятелно насочване; и  няма изчерпателна статистика за това колко деца се 

нуждаят от подкрепа и не я получават. 
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Таблица 3 

Прилагане на компонента на DSM за скрининг и насочване към 

специалист/услуги в целевите страни 

Компоненти на 
DSM за скрининг 
и насочване 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Включени 
сектори 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 
НПО 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 
НПО 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 
НПО 

Здравно 
образование 
Социална 
закрила 
   

Създадена е 
междусекторна 
координация за 
скрининг и 
насочване 

В процес В процес В процес Предстои Предстои 

Идентифицират 
се 
съществуващите 
програми за 
скрининг в 
общността и 
регистри с висок 
риск 

Предстои Направено Направено 

Здравеопазване 
— направено 
Социална 
защита — в 
процес 

Предстои 

Съществуват 
инструменти и 
механизми за 
скрининг и 
свързани с тях 
протоколи 

Направено 

Официално 
направено; на 
практика не се 
прилага 
систематично 

Предстои В процес Предстои 

Ангажирано е 
наблюдение на 
развитието в 
здравни 
заведения 

Направено 

Прилага се за 
деца под 3-
годишна 
възраст, над 
тази възраст от 
образователните 
заведения 

В процес Предстои В процес  

Определят се 
критерии и 
индекси на 
риска за 
идентифициране 
на деца за 
допълнителна 
задълбочена 
оценка 

Предстои Направено  В процес Предстои В процес 

Създадени са 
алгоритми, 
определящи 
решенията за 
насочване 

Предстои Предстои В процес Предстои В процес 
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Мониторинг 

Според DSM, за деца, които не отговарят на скрининговите критерии за насочване, 

мониторингът и наблюдението са от голямо значение, особено ако децата 

поддържат рисков статус (напр. недоносени деца) или техните родители имат 

някакви притеснения във връзка с развитието им. 

Основните функции на мониторинга, определени като рентабилни и 

ненатрапчиви, са: 

 Да се сведе до минимум рискът дете да не бъде идентифицирано и да получи 

неподходящи услуги; 

 Да се поддържа контакт с деца в риск от разстройства в развитието. 

Програмите за мониторинг трябва да се разработват индивидуално и изискват 

следното: 

 протокол за наблюдение, който определя инструментите, честотата, 

формата и разходите; 

 ясни критерии за излизане от програмата. 

Ако се идентифицира проблем, детето отново влиза в системата през звеното за 

достъп (виж Фиг. 3), или в противен случай излиза от програмата.   

Понастоящем от петте държави само Унгария има национална програма за 

мониторинг, като отговорността за този компонент е на здравния сектор. Унгария 

е определила и разработила инструменти и протоколи за мониторинг, както и 

ясни критерии за излизане от програмата.  

Въпреки че в България няма национална програма за мониторинг, изглежда в 

разработването на този компонент има сравнителен напредък: всички сектори 

участват в процеса на мониторинг, съществуват индивидуални протоколи за 

мониторинг, и разработването на междусекторни инструменти и протоколи за 

сътрудничество и мониторинг са в ход.  

Полша е в процес на разработване на национална система за мониторинг, като 

идентифицира стандартни и индивидуални инструменти и протоколи за 

мониторинг, както и критерии за излизане от програмата. В момента в този 

компонент участват секторите на здравеопазването и образованието. Важно е да 

се отбележи, че в Полша за деца, които не са били диагностицирани и лекувани 
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през първата година от живота им, няма ясна насока за наблюдение в рамките на 

системата. Често включването на такива деца в РДИ зависи от желанието и опита 

на консултантите. Очаква се обаче компонентът за мониторинг в Полша да бъде 

развит по-нататък благодарение на въвеждането на цялостна програма за 

подкрепа на семействата, която има за цел да създаде центрове за координация, 

рехабилитация и грижи във всеки окръг. Полша е разработила програма за 

мониторинг на деца, живеещи в приемна грижа, която може да служи като пример 

за други деца в риск, които се нуждаят от мониторинг.  

Според докладите за страните, в Румъния и в Словакия все още не са разработени 

всички елементи на компонента за мониторинг. 

Основни предизвикателства: Компонентът за мониторинг съществува в сектора 

на социалната закрила само в България, докато в Унгария и Полша той е ограничен 

до секторите на здравеопазването и образованието, което може да остави 

незабелязани психосоциалните проблеми и рисковите фактори. Все още липсва 

междусекторна координация за прилагане на мониторинг, а в Унгария, Полша, 

Румъния и Словакия едва сега ще се разработват индивидуални протоколи за 

мониторинг. Липсата на квалифицирани специалисти, които са обучени за 

извършване на мониторинг, представлява още едно предизвикателство. Освен 

това, според докладите за страните, семействата често са слабо информирани за 

процедурите за мониторинг в различните сектори и не знаят в кои случаи и при 

какви условия могат да кандидатстват за мониторинг. За Словакия се посочва, че 

едно от основните предизвикателства в развитието на този процес е да се въведе 

мониторинг в стандартите за качество в сектора на здравеопазването и да се 

започне прилагането му. 
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Таблица 4 

Прилагане на компонента на DSM за мониторинг 

Компонент на DSM за 
мониторинг 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Въведена е национална 
програма за мониторинг 

Не съществува Направено  В процес Предстои Предстои 

Включени сектори 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 
НПО 

Здравеопазване 

 

Здравеопазване 

Образование 
В процес 

Не се 
прилага 

Съществува 
междусекторна 
координация за 
мониторинг 

В процес Предстои Предстои Предстои Предстои  

Идентифицирани са 
инструменти и 
протоколи за 
мониторинг 

В процес Направено В процес В процес  Предстои  

Съществуват 
индивидуални 
протоколи за 
мониторинг 

Направено Предстои  В процес В процес Предстои 

Определят се ясни 
критерии за излизане 
от програмата 

Предстои 

Прилага се до 
училищна 
възраст (7 
години) 

В процес В процес Предстои 

Бележка. * Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична 
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Звено за достъп  

Звеното за достъп (PA) до системата за ранна интервенция се включва, когато 

опасенията относно развитието на дадено дете достигнат определен критерий 

(включително родителски опасения, водещи до самостоятелно насочване) или 

рисковете за развитието му са достатъчно високи. Звеното за достъп представлява 

център или учреждение, където се осъществява процесът на събиране, 

интегриране и координиране на информация и семействата се запознават с 

възможните услуги и форми на подкрепа, които системата може да предостави. 

Начинът, по който общностите се отнасят към РА, служи като важен показател за 

цялостното ниво на интеграция и координация на системата от услуги. 

В по-големите общности следва да има множество звена за достъп, за да се 

гарантира наличността и близостта на услугите. 

Основните задачи на РА са: 

 събиране на информация и включване на детето и семейството в регистър; 

 разпределяне на децата и семействата в групи по биологичен риск или 

рискова среда и деца с вероятно забавяне или разстройства в развитието; 

 помощ при организирането на цялостна интердисциплинарна оценка на 

детето и семейството с цел оценяване на възможно забавяне или 

разстройство или насочване към подходяща програма за превантивна 

интервенция при деца в риск поради биологични или житейски фактори. 

За да функционират ефективно РА трябва да бъдат: 

 добре познати на местните общности и специалисти; 

 лесно достъпни за семействата; 

 да имат унифицирани системи за водене на регистри и централизирана база 

данни; 

 да поддържат контакт с други РА; 

 да имат добър контакт с интердисциплинарните групи за оценка, 

включително групите, специализирани в определени разстройства или 

увреждания, превантивните програми за интервенция и услугите за ранна 

интервенция. 

Анализът на докладите за страните разкрива, че компонентът на РА е най-развит 

в Унгария, където ролята на звената за достъп до системата за ранна интервенция 
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се изпълнява от регионалните експертни комитети или в специални случаи на 

национално ниво от експертните комисии за оценка на зрителни, слухови, говорни 

и двигателни увреждания в рамките на образователния сектор. Тези РА са добре 

известни на местните общности и имат унифицирани системи за водене на 

регистри и централизирана база данни. Междусекторната координация остава 

недостатъчна, особено за деца по-големи от 18 месеца. Унгария продължава да 

работи по въпроса за близостта и достъпността на РА, които в момента са 

съсредоточени в големите градове и не са лесно достъпни в селските райони. РА 

нямат добър контакт помежду си и с групите за интердисциплинарна оценка, 

превантивните програми за интервенция и услугите за ранна интервенция.  

В Полша няма специални центрове в рамките на системата за подкрепа при РДИ, 

които могат да бъдат идентифицирани като PA. Родителите, загрижени за 

развитието на децата си, обикновено търсят помощ от своя лекар или в 

образователния сектор. Въпреки това се полагат усилия за междусекторно 

сътрудничество в тази сфера и създаване на РА въз основа на центрове за 

координация, рехабилитация и грижи на областно ниво.  

В Словакия функцията на звената за достъп се изпълнява от лечебните заведения 

по искане на семействата и страната полага усилия да направи РА достъпни.   

В момента в България и Румъния няма звена за достъп до РДИ и тази роля се 

изпълнява от общопрактикуващите лекари и неправителствените организации, 

работещи в областта на ранната детска интервенция. 

Основни предизвикателства: Този компонент е един от най-слабо развитите в 

петте държави с изключение на Унгария и изисква специално внимание. Сред 

основните предизвикателства могат да се посочат липсата на обучен персонал, 

ресурси и междусекторно сътрудничество. Ако съществуват РА, те не са 

равномерно разпределени и липсват в селските райони. Според докладите за 

страните едва сега ще се създава единна система за съхраняване на данни и база 

данни в петте държави, с изключение на Унгария. Семействата обикновено нямат 

информация за РА или техните еквиваленти. 
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Таблица 5 

Прилагане на компонента звена за достъп (PA)  

Компонент на DSM 
звена за достъп 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Включени сектори 
Не 
съществува 

Образователна 
система 

Здравеопазване 

Образование 

Не 
съществува  

Здравеопазване 

Съществува 
междусекторна 
координация на 
звената за достъп 

Предстои Предстои  В процес Предстои Предстои 

Има в близост и са 
достъпни Предстои В процес  

Няма данни 

 
Предстои В процес 

Добре познати на 
местните общности и 
специалисти 

Предстои Направено 
Няма данни 

 
Предстои Предстои 

Съществуват 
унифицирани системи 
за водене на регистри и 
централизирана база 
данни 

Предстои Направено Няма данни Предстои Предстои 

Поддържа се добър 
контакт с други звена 
за достъп 

Предстои Предстои 
Няма данни 

 
Предстои Предстои 

Поддържа се добър 
контакт с 
интердисциплинарните 
групи за оценка, 
превантивните 
програми за 
интервенция и 
услугите за ранна 
интервенция 

Предстои Предстои Няма данни Предстои Предстои 

 

Бележка. * Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична 
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Цялостна интердисциплинарна оценка  

Това е съществената част от DSM, която улеснява даден последващ план за 

лечение.  Основните цели на цялостната интердисциплинарна оценка са: 

 да се създаде общ профил на развитието на детето; 

 да се оцени функционирането на семейството в дома, квартала и по-

голямата общност; 

 да се събира информация за диагностични/етиологични цели; 

 да се отправят общи препоръки. 

Тази сложна оценка изисква: 

 време за правилна организация; 

 подбор от дисциплини, които да бъдат включени; 

 ясни връзки със звената за достъп; 

 способност за справяне с широк спектър от възможни проблеми (ограничен 

брой специални интердисциплинарни екипи също могат да бъдат 

създадени, напр. с акцент върху аутизма, злоупотребата и пренебрегването, 

фенилкетонурията и др.) 

Тъй като семействата не трябва да чакат да получат предварителна подкрепа и 

често е налична значителна информация от компонентите за скрининг или 

мониторинг, този компонент може да бъде заобиколен, за да се премине бързо към 

предоставянето на услуги и влизането в РДИ.  

Интердисциплинарната оценка се осъществява във всички разглеждани страни и 

се предоставя в секторите на здравеопазването, образованието и социалната 

закрила, с изключение на България, където здравните заведения не извършват 

интердисциплинарни оценки, а насочват семействата към образователни или 

социални услуги, където се извършва такава оценка. Във всички страни 

интердисциплинарните екипи в сектора на здравеопазването изглежда следват 

по-скоро медицинския модел, а в Полша такава оценка се предоставя от здравните 

заведения само през първата година от живота на детето. В Румъния 

интердисциплинарната оценка все още се разработва. 

 Само за България се докладва, че има добре функциониращ компонент за 

цялостна интердисциплинарна оценка, представен от интердисциплинарни 

екипи, които оценяват здравето на детето, както и профила на развитието и 
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функционирането на семейството, и могат да се справят с широк спектър от 

възможни проблеми. В България, според доклада за страната, има и 

специализиран интердисциплинарен екип, който може да се съсредоточи върху 

конкретни проблеми. Тъй като няма РА, връзката между екипите за 

интердисциплинарна оценка и звената за достъп не съществува.  

Другите страни също са постигнали известен напредък в развитието на 

интердисциплинарния компонент, като включват различни дисциплини в 

оценката, обхващаща не само здравето на детето, но и профила на развитие и 

функциониране на семейството и широк спектър от възможни проблеми (вж. 

Таблица 5). 

Основни предизвикателства: Според докладите за страните, 

интердисциплинарните екипи от различните сектори се фокусират върху 

различни аспекти на оценката: или здравеопазване (традиционно от сектора на 

здравеопазването), или профил на развитие на детето, или семейно 

функциониране. Последното обикновено се извършва от сектора на социалната 

закрила в случаи на семейства с психосоциални проблеми, което затруднява 

цялостната оценка и последващите етапи в предоставянето на услуги. Освен това 

липсата на сътрудничество между секторите може да доведе до излишно 

дублиране на процедурите за оценка, извършвани във всеки сектор, което създава 

ненужно объркване и загуба на ценни за детето и семейството време и ресурси. 

Освен това за Унгария и Полша се съобщава, че родителите не са достатъчно 

ангажирани и информирани за оценката.  
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Таблица 5 

Прилагане на компонент за цялостна интердисциплинарна оценка  

Компонент на DSM за 
цялостна 
интердисциплинарна 
оценка 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Включени сектори 

Образование 
Социална 
закрила 

 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 

 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 

 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 

 

Здравеопазване 
Образование 
Социална 
закрила 
 

Включват се 
различни 
дисциплини 

Да Да Да В процес 

В социалната и 
образователната 
система — 
определени 
доставчици 

Съществува оценка 
на здравето на детето 
и на профила на 
развитието и 
семейното 
функциониране 

Направено 

Различни 
аспекти, 
оценявани от 
различни 
сектори 

В процес 

Различни 
аспекти, 
оценявани от 
различни 
сектори 

Различни 
аспекти, 
оценявани от 
различни 
сектори 

Установява се 
директна връзка със 
звената за достъп 

Предстои Направено В процес Предстои Предстои 

Решаване на широк 
спектър от възможни 
проблеми 

Направено В процес В процес В процес 

Система за 
социални грижи 
— определени 
доставчици 

Налични са 
специализирани 
интердисциплинарни 
екипи с акцент върху 
конкретен проблем 

Направено Предстои Предстои Предстои Много рядко 
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Допустимост за системата на РДИ 

Решенията за допустимост обикновено се основават на предварително 

определени критерии, които улесняват насочването на децата към програма за 

ранна интервенция (деца със забавяне или разстройства в развитието) или към 

програмата за превантивна интервенция (въз основа на биологични и житейски 

рискови фактори).  

Важно е да се отбележи, че децата, които не отговарят на критериите за 

допустимост, трябва да останат в системата чрез мониторинг и наблюдение, 

особено ако родителите са загрижени за тяхното развитие. Критериите за 

допустимост следва да са съгласувани в различните организации, сектори и 

окръзи.  

За ефективното функциониране на компонента допустимост се изисква: 

 установени критерии за допустимост за участие в програмата за ранна 

интервенция; 

 установени критерии за допустимост за възползване от опциите за 

наблюдение и превантивна интервенция 

Сред петте държави се докладва, че България и Полша имат ясно определени 

критерии за допустимост за участие в програмата на РДИ. В България се прилагат 

следните критерии за допустимост, които заслужават специално внимание: 

 възраст на детето; 0—3 години или 3—6 години; 

 увреждане или риск от развитие на увреждане; 

 риск от изоставяне и настаняване в институция; 

 забавяне в една или няколко области на развитие — познавателна, 

двигателна, речева, социална, емоционална; 

 място на пребиваване — семейството следва да живее в общината, където 

се предоставя услугата. 

Следните критерии се използват за „деца в риск“ и „деца с увреждания“: 

Децата в риск от забавяне в развитието са: 

 деца с идентифицирано забавяне в една или повече области на развитие; 

 деца в риск от забавяне, включително недоносени деца, бебета с ниско 

тегло при раждане и такива с усложнения около раждането; 

 деца в риск поради биологични или генетични фактори; 
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 деца в риск от забавяне в развитието поради житейски фактори: 

семейства в неравностойно положение, ниско формално образование, 

домашно насилие и др. 

Деца с увреждания са тези, които имат диагностицирано състояние или 

разстройство, което ограничава функционирането им в една или повече области 

на тяхното развитие.  

Следните критерии се прилагат относно решенията за подкрепа на семейството: 

 родителят има хронично, психично или интелектуално разстройство; 

 родителят има алкохолна и/или наркотична зависимост; 

 родителят има хронично заболяване или е преживял фамилна криза; 

 детето е отделено от родителя; 

 майката е много млада;  

 родителят е социално изключен и му липсва социална подкрепа; 

 липсва сигурно жилище, условията на живот могат да бъдат опасни; 

 има тежки усложнения преди или след раждане; 

 детето има много ниско тегло при раждане. 

Съобщава се, че в Полша също има установени критерии за допустимост на деца 

със забавяне или увреждания, но те не са толкова подробни и ясни.  

С изключение на България, във всички страни критериите за допустимост на 

децата в риск все още не са установени. В Словакия се очаква такива критерии да 

бъдат въведени през 2019 г., а в Полша дейността е в ход.  

Основни предизвикателства: Фактът, че критериите за допустимост на децата в 

риск все още не са установени, означава, че много малки деца и техните семейства 

може да не получат необходимата подкрепа навреме, може да се пропуснат важни 

превантивни възможности или с времето да станат по-малко ефективни, докато 

децата може да не получат жизненоважни шансове за по-добър старт в живота си.  

Освен това, в момента в петте страни всеки сектор прилага свои собствени 

критерии за допустимост и те не са съгласувани сред организациите и секторите. 

В резултат на това, родителите съобщават, че не са информирани или са объркани 

относно критериите и необходимите стъпки, за да бъдат допуснати до РДИ. Често 
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различните сектори и организации ги затрупват с бюрократични и понякога 

излишни или объркващи правила и изисквания.  
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Таблица 6 

Прилагане на компонента допустимост  

Компонент на DSM за 
допустимост 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Установени критерии за 
допустимост за включване в 
програмата за ранна 
интервенция при деца със 
забавяне или разстройство в 
развитието 

Направено Предстои Направено Предстои 

Ще бъдат 
въведени 
през 
20197 

Установени критерии за 
допустимост за участие в 
програма за мониторинг и 
превантивна интервенция при 
деца в риск 

Направено В процес В процес 

Предстои 

Присъстват в 
сектора на 
здравеопазването 

Ще бъдат 
въведени 
през 2019 

Съществува съответствие на 
критериите в организациите и 
секторите 

Предстои Предстои Предстои Предстои Предстои 

 

  

                                                 
7 Ще бъдат въведени в здравеопазването чрез скрининг на психо-двигателното развитие на малки деца 

от общопрактикуващ лекар. 
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Оценка на потенциалните стресови фактори за семействата 

Оценката на стресовите фактори е централен компонент на DSM, която спомага за 

модифициране и усъвършенстване на интервенционната програма след 

влизането на семействата в (предварителната) програма за ранна интервенция. 

Този компонент има доброволен характер и отразява общата рамка на развитие, а 

именно: 

 фокус върху семействата;  

 силно индивидуализиран характер на цялостната програма за 

интервенция;  

 чувствителност към културни различия във формирането на 

партньорствата родители—специалисти.  

Семейните характеристики взаимодействат с генетичния и биологичния риск и играят 

роля в оценката. Тези характеристики включват личните характеристики на родителите, 

тяхното психично здраве, интелектуален капацитет, нагласи и практики за отглеждане 

на деца, крайни ресурси, брачни отношения и семейни мрежи. Семейства, отглеждащи 

деца с идентифицирани разстройства или такива със значителен биологичен риск, 

трябва да бъдат оценени по четири категории за стресови фактори, както е показано по-

долу (виж също Фиг. 1 и 2): 

1. Потребности от информация; 

2. Междуличностни и семейни притеснения; 

3. Нужда от ресурси; 

4. Заплахи за увереността. 

Тази оценка изисква комбинация от интервюта и дискусии, както и анкети или 

въпросници, които могат да бъдат попълнени от семействата. 

За да бъде ефективен този компонент, трябва да има: 

 процеси и протоколи, които ръководят специалистите във 

взаимодействието им със семействата и осигуряват чувствителност и 

професионализъм; 

 протоколи, анкети и въпросници, които помагат да се идентифицират 

възможните стресови фактори, засягащи семейните модели на 

взаимодействие; 

 квалифициран персонал, обучен да прави такива оценки; 
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 отделни протоколи, когато възникнат въпроси за злоупотреба или 

пренебрегване, незаконна употреба на наркотици или други специални 

съображения. 

За България се докладва, че всички споменати по-горе аспекти на този компонент 

са налице. Според доклада за страната, водещият случая или друг член на екипа 

извършва оценка на семейните ситуации по отношение на съществуващите 

проблеми, приоритети и ресурси, както и на стресовите фактори, на които са 

изложени семействата. Основната цел е да се планират подходящи интервенции и 

програми за подкрепа. Използват се различни инструменти, като въпросници, 

интервюта и анкети.  

В останалите четири страни работата по различните аспекти на този компонент 

трябва да бъде извършена или е в ход. В Словакия центровете по РДИ, работещи в 

секторите на социалната закрила, вече разполагат със съответните инструменти 

за оценка и ги прилагат на практика. Тъй като оценката на стресовите фактори е 

ключът към оптималната семейна подкрепа и постигането на подходящи семейни 

модели на взаимодействие, прилагането на този компонент остава основна задача 

за тези държави. 

Основни предизвикателства: Въпреки че все повече се осъзнава важността на 

този компонент, според докладите за страните, оценката на стресовите фактори 

често се фокусира върху обстоятелствата, свързани с детето, а не със семейството. 

Освен това, ако се предприеме оценка на стресовите фактори, тя не се извършва по 

систематичен начин и обикновено се основава на клинична преценка на опитни 

специалисти в различни сектори, а не на съответните интердисциплинарни мерки 

и инструменти за оценка.  Последните, обаче, често не са лесно достъпни.  

Въпреки че в Словакия центровете по РДИ, функциониращи в секторите на 

социалната закрила, разполагат с такива инструменти и ги прилагат на практика, 

в сектора на здравеопазването и образованието този компонент остава 

пренебрегван.  
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Таблица 7 

Прилагане на компонента на DSM за оценка на стресовите фактори 

Компонент на DSM за оценка на 
стресови фактори 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Установени процеси и 
протоколи, насочващи 
специалистите в техните 
взаимодействия със 
семействата 

Направено Предстои Предстои 

В процес (главно в 
здравеопазването, 
не в социалната 
закрила) 

В процес в 
социалната 
закрила 

Съществуват протоколи, 
проучвания и въпросници, 
които помагат да се 
идентифицират възможните 
стресови фактори 

Направено 
Няма 
данни 

Предстои Предстои В процес 

Наличен е квалифициран 
персонал, който е обучен да 
прави такива оценки 

Направено 
Няма 
данни 

Предстои Предстои Предстои  

Отделни протоколи, когато 
възникнат въпроси за 
злоупотреба или 
пренебрегване или други 
специални съображения 

Направено 
Няма 
данни  

Предстои 

В процес (в 
социалната 
закрила, но не и в 
здравеопазването) 

Предстои 

Бележка. * Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична 
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Разработване и прилагане на индивидуален план за предоставяне на 
услуги 

За да се сведе до минимум напрежението върху семейните модели на 

взаимодействие, трябва да се разработи план, в който да се уточнят ресурсната 

подкрепа, социалната подкрепа, както и информацията и услугите, адаптирани 

към стресовите фактори и нуждите, определени в предишния компонент на DSM. 

Основните принципи на рамката на развитие, включване, интеграция и 

координация са от жизненоважно значение за този компонент.  

За да бъде успешен този компонент, трябва: 

 да се установят насоки за разработване на цялостен план; 

 да се определи възможната ресурсна подкрепа, която може да отговори на 

нуждите (стресовите фактори), договорени по-рано; 

 да се разработят подходящи за семейството информационни пакети по 

отношение на различните условия, както и да се направи списък на 

обществени програми, специалисти и родителски групи; 

 да се разработят краткосрочни и дългосрочни планове с ясно определени 

отговорности на всички участници; 

 да се осигури достъп на семействата до най-актуалната налична 

информация и данни, които потвърждават практиките; 

 да се помогне на семействата с прегледа на информацията; 

 да се разработи ясен и индивидуален план заедно със семействата. 

Според докладите за страните, във всички държави са установени регулаторни 

задължения за разработване на индивидуален план за предоставяне на услуги. 

В случая на Унгария такова задължение съществува само в образователния сектор, 

а в Словакия — в сектора на социалната закрила и образованието (детските ясли). 

България и Полша са установили насоки за разработване на план за предоставяне 

на услуги. В Румъния насоки се прилагат в сектора на социалната закрила, 

препоръчва се да се използват в образователната система за деца със специални 

нужди и в детски ясли. В Словакия такова задължение съществува само в сектора 

на социалната закрила.  

Що се отнася до другите аспекти на този компонент, тъй като те са тясно свързани 

с оценката на компонента за стресови фактори, който все още не е приложен в 
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разглежданите страни (с изключение на България), работата по тях е в ход или 

трябва да започне (виж Таблица 8). 

В България, според доклада за страната, притесненията и приоритетите на 

семействата са отправни точки в процеса, който включва: 

 събиране и структуриране на необходимата информация от различни 

източници: 

o медицинска документация; 

o оценка на развитието на детето; 

o оценка на семейните нужди; 

 идентифициране на семейните приоритети и ресурси; 

 планиране на дългосрочни и краткосрочни цели за детето и семейството. 

В Унгария специалистите в някои случаи разработват и план за предоставяне на 

семейни услуги с участието на членовете на семейството, например те вземат 

предвид желанията на семейството относно избора на доставчик на услуги за РДИ. 

Планът за предоставяне на услуги съдържа описанието на основната ситуация 

заедно с целите, задачите и услугите, които ще помогнат на детето/семейството 

по време на процеса. Ранната интервенция се предоставя въз основа на този 

индивидуален план за предоставяне на услуги. На теория специалистите по ранна 

интервенция и в трите сектора трябва да следват плана за предоставяне на услуги, 

който в Унгария е разработен от експертен комитет, но на практика той се прилага 

само в образователния сектор. 

В този план са включени следните аспекти: 

 как да се постигнат целите за развитие, насочени към подобряване на 

функционирането на детето, засилване на участието му в социалния живот, 

подготовка за училищно образование, премахване на бариери и 

ограничения в средата, които пречат на функционирането на детето, 

насърчаване на дейността и участието на детето в социалния живот; 

 как да се подпомогне на семейството на детето в изпълнението на 

програмата; 

 в зависимост от нуждите — обхватът на сътрудничество с: 

o предучилищни учреждения, както и други институции, в които 

детето получава терапевтични интервенции, за да се осигури 
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съгласуваност на всички взаимодействия, подпомагащи развитието 

на детето, 

o доставчик на здравни грижи, за да се диагностицират нуждите на 

детето, произтичащи от неговото увреждане, да му се осигури 

медицинска и рехабилитационна подкрепа и препоръчани 

медицински изделия, както и съвети и консултации за подпомагане 

на неговото развитие, 

o център за социално подпомагане в подкрепа на детето и неговото 

семейство според техните нужди, 

 методът за оценка на напредъка на детето.  

Основни предизвикателства: Липсата на установена оценка на компонента за 

стресовите фактори и липсата на междусекторно сътрудничество и информация 

за родителите, които, както разкриват докладите за страните, често не знаят за 

съществуването на индивидуален план за услуги, възпрепятстват реализирането 

на този компонент и в петте държави.  
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Таблица 8 

Контролен списък за разработване и прилагане на компонента на DSM за 

индивидуален план за предоставяне на услуги 

Разработване и 
прилагане на 
индивидуален план за 
предоставяне на услуги 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Установено 
регулаторно 
задължение за 
разработване на план за 
предоставяне на услуги 

Направено 
Направено в 
образователния 
сектор 

Направено 

В сектора на 
социалната 
закрила   

В сектора на 
образованието 
за деца със 
специални 
нужди  

В детски ясли 

В сектора на 
социалната 
закрила   

В 
образованието 
— само в 
детски ясли, 
ако е 
необходимо 

Установени насоки за 
разработване на план за 
предоставяне на услуги 

Направено Няма данни Направено 
В сектора на 
социалната 
закрила   

В сектора на 
социалната 
закрила 

Разработва се 
индивидуален план 
заедно със семействата 
в отговор на 
идентифицираните 
стресови фактори 

Направено Предстои В процес Предстои 

В процес в 
сектора на 
социалната 
закрила 

Плановете за 
предоставяне на услуги 
ясно определят 
отговорностите на 
всички участващи 
страни 

Направено Предстои В процес В процес  

В процес в 
сектора на 
социалната 
закрила 

На разположение са 
семейни 
информационни пакети 
за различни условия и 
списък на обществени 
програми, специалисти 
и групи родители 

Предстои Предстои Предстои Предстои 

В процес в 
сектора на 
социалната 
закрила  

Семействата получават 
помощ при прегледа на 
информацията 

Предстои Инцидентно Предстои Предстои 

В процес в 
сектора на 
образованието 
и социалната 
закрила  

Налице е 
междусекторно 
сътрудничество при 
реализирането на плана 
за предоставяне на 
услуги 

В процес Предстои Предстои Предстои 

Предстои, за 
сега рядко 
само с някои 
доставчици на 
РДИ в сектора 
на социалната 
закрила  

Бележка. *Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична  
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Мониторинг и оценка на резултатите  

Процедурите за мониторинг и оценка помагат да се гарантира качеството на 

услугите за РДИ. Това се проявява на следните нива: 

 Оценка на напредъка по отношение на постигане на целите и задачите; 

 Преоценка на стресовите фактори; 

 Решения кога са необходими цялостни интердисциплинарни оценки или 

преоценки; 

 Оценка на функционирането на системата и интегриране на различните 

компоненти; 

 Оценка на реализацията на основните и свързани принципи по отношение 

на всеки от компонентите на системата. 

Доклади за родители, протоколи за самооценка за администратори и специалисти 

по ранна интервенция или външни оценки са подходящи стратегии за този 

компонент на DSMECI.  

За да бъде ефективен този компонент, трябва да има: 

 Създаден общ процес и протоколи за разработване на програми за оценка и 

интервенция; 

 Централна база данни за обмен на информация с различни агенции; 

 Връзка между основната информация и централната база данни (с 

подходяща защита за поверителност); 

 Мерки за резултатите от плана за детето; 

 Мерки за удовлетвореност на родителите и специалистите и ефективност 

на системата; 

 Процедури за изготвяне на извадки, включващи независими оценки. 

Този компонент е един от най-слабо развитите в разглежданите страни. Във 

връзка със специфичните аспекти на този компонент (виж Таблица 9), мерките за 

резултатите от плана за детето, и удовлетвореността на родителите и 

специалистите са установени и съществуват в България, където се формират 

широкомащабни услуги с отделни екипи за мониторинг и оценка. В рамките на по-
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малките услуги това се извършва от един или двама специалисти. Особено 

ефективни инструменти за оценка, според доклада за България, са така 

наречените „лаборатории за промяна“, където резултатите от оценката се 

представят на екипа за предоставяне на услуги на специални сесии, по време на 

които оценяващият и екипът работят заедно, за да планират предстоящи 

дейности или въвеждане на нови работни процедури.  

В Словакия оценката на удовлетвореността е задължителна по отношение на 

услугите за РДИ, работещи в сектора на социалната закрила, и семействата са 

включени в този процес при някои услуги. Този компонент обаче се контролира 

официално от властите, поради което много доставчици на услуги отлагат 

прилагането му до септември 2019 г., когато той ще стане задължителен и ще 

попадне под надзора на правителството.  

В Словакия мерките за удовлетвореност на родителите и специалистите и общите 

програми за оценка и интервенция се разработват от няколко доставчици на 

грижи в сектора на социалната закрила. Такива мерки все още не са 

идентифицирани и въведени в останалите четири страни.  

В Румъния оценката на удовлетвореността на клиентите е задължителна и в 

сектора на социалната закрила, но тъй като РДИ не е дефинирана като 

отличителна услуга в сектора на социалната закрила, няма конкретни стандарти 

или мерки за качество. 

Въпреки че в Унгария мерките за резултатите от плана за детето и за 

удовлетвореността на родителите и специалистите все още не са разработени, 

мониторингът и оценката на резултатите се извършват от специални 

педагогически служби, които преглеждат резултатите и плана за предоставяне на 

услуги и, ако е необходимо, правят предложение за неговата модификация. 

Експертна и рехабилитационна комисия прави оценка на дете на възраст 18 

месеца, след което това се повтаря ежегодно или по искане на родителите или 

доставчика на услуги за РДИ.  

Подобна ситуация съществува и в Полша, където екип от специалисти по РДИ, 

работещи с детето, систематично оценява текущия му напредък и обсъжда 

резултатите с родителите. Програмата постепенно постига напредък. В 

образователния сектор за мониторинг се разчита главно на наблюдения, в които 
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участва екип от специалисти и родители. Разглежда се целият план за услуги за 

РДИ и се оценяват различни аспекти на детското развитие.  

Основни предизвикателства: Според докладите за страните има спешна нужда 

от стандарти на услугите за РДИ, мерки за качество и редовен мониторинг и 

оценка на резултатите. В момента и в петте държави липсва централна база данни 

и връзка между основната информация и централната база данни. Също така 

процедурите за изготвяне на извадки, включващи независими оценки, тепърва ще 

се разработват и въвеждат в разглежданите страни. Въпреки че в някои държави 

успешно се извършат мониторинг и оценка на резултатите, изглежда, че акцентът 

се поставя основно върху детето, а на удовлетвореността на родителите и 

специалистите, ефективността на предоставяните интервенции и услуги и 

система като цяло се обръща малко или почти никакво внимание, което не е в 

съответствие с DSMECI.  
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Таблица 9 

Прилагане на компонента за мониторинг и оценка на резултатите  

Компонент за мониторинг и 
оценка на резултатите 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Създаден е общ процес за 
разработване на програми 
за оценка и интервенция 

Предстои Предстои Предстои Предстои 
В социалната 
закрила 
задължително 

Налична централна база 
данни Не съществува В процес Предстои Предстои 

Предстои 

 

Връзка между основната 
информация и централната 
база данни (с подходяща 
защита за поверителност) 

Предстои Предстои Предстои Предстои Предстои 

Съществуват мерки за 
резултатите от плана за 
детето 

Направено 

Съставени 
по клинична 
оценка, но 
не чрез 
обективни 
инструменти 
(таблици и 
др.) 

В процес Предстои Предстои  

Съществуват мерки за 
удовлетвореност на 
родителите и 
специалистите и 
ефективността на 
системата 

Направено Предстои Предстои Предстои 

В процес при 
някои услуги 
за социална 
закрила 

Съществуват процедури за 
изготвяне на извадки, 
включващи независими 
оценки 

Предстои Няма данни Предстои Предстои Предстои 

Бележка. *Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична  
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Планиране на преход 

Като последен компонент на DSM, той помага да се осигури приемственост и 

създава възможно най-плавен преход. Преходът може да се осъществи на 

различни етапи и да има различни форми, например от болница в дома, от 

програми, обхващащи бебета до деца в ясли, или когато децата се прехвърлят от 

ясли в детска градина. За децата със специални нужди и техните родители 

преходът може да бъде стресиращ и изпълнен с много предизвикателства. За да се 

сведе до минимум стресът от прекъсване и да се осигури ефективност на този 

компонент, трябва да има: 

 Включване на дейностите по прехода в цялостен програмен компонент; 

 Добре разработен процес на планиране и планове за преход; 

 Добра комуникация между програми или агенции, участващи в прехода. 

Докладите за страните разкриват, че планирането на прехода функционира в 

секторите на образованието и социалната закрила в България, Полша и Румъния.  

В Унгария се прилага само в образователния сектор, а в Словакия — в сектора на 

социалната закрила. И в петте страни секторът на здравеопазването не участва в 

този компонент. Неизбежно е много деца със специални нужди да се налага да 

преминават прехода между медицинските учреждения и дома или други услуги. 

Естествено, този компонент изисква добро междусекторно сътрудничество, 

включващо сектора на здравеопазването. 

За разлика от други страни, участвали в това проучване, България отчита, че 

включването на дейностите по прехода в компонента за индивидуален план, както 

и разработването на процеса на планиране и планове за преход вече са налице, и 

за да завърши прилагането на този компонент, България трябва да включи 

сектора на здравеопазването и да установи добра комуникация между програмите 

или агенциите, участващи в планирането на прехода.  

В Унгария дейностите по прехода обикновено са ограничени до оценка на 

състоянието на детето след приключване на програмата, препоръки дали детето 

може да участва в образователния процес в детска градина или център за 

специални грижи, и споделяне на експертното мнение, индивидуалния план за 

предоставяне на услуги и резултатите от оценката с приемащата институция. 
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Преминаването към нова услуга в Унгария обикновено е продължителна 

процедура.  

По същия начин в Полша няма законово задължение да се създаде и приложи план 

за преход, когато дете се прехвърля между службите и институциите. Планирането 

на прехода обикновено е ограничено до съвети за подходяща детска градина или 

училище. Това обаче не означава, че институцията, препоръчана на родителите, е 

длъжна да приеме детето. 

В Словакия разработването на компонента за планиране на прехода е в ход, поради 

което някои доставчици на услуги и болници са инициирали пилотни проекти, 

насочени към процеса на преход от болнични към РДИ услуги, а някои доставчици 

на услуги работят по схема на преход от РДИ услуги към друга среда (най-вече към 

предучилищно образование).  

В доклада за Румъния не е представена информацията за компонента за планиране 

на прехода в страната. 

Основни предизвикателства: Въпреки положените усилия за планирането на 

прехода в Унгария и Полша, родителите често са оставяни на собствените си 

решения, когато става въпрос за планиране на прехода и избора на институция, в 

която кандидатстват за подкрепа. За Словакия се съобщава, че дори когато се 

предприема планиране на прехода, децата с увреждания имат много ограничен 

избор. Основното предизвикателство за петте страни е междусекторното 

сътрудничество и участието на частните доставчици на услуги във всички 

компоненти на DSM, включително планирането на прехода, за да се гарантира 

качеството и равнопоставеността на услугите за РДИ. 
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Таблица 10 

Прилагане на компонента за планиране на прехода  

Планиране на прехода България Унгария Полша Румъния Словакия 

Планирането на прехода е 

въведено и се прилага в 

следните сектори 

Образование 

Социална 

закрила 

Образование 

Образование 

Социална 

закрила 

Образование 

Социална 

закрила 

Социална 

закрила  

Дейности на прехода, 

включени в компонента за 

индивидуален план 

Направено Предстои Предстои Предстои Предстои 

Разработват се процес на 

планиране и планове за 

преход 

Направено Предстои Предстои Предстои Предстои 

Установява се добра 

комуникация между 

програмите или агенциите, 

участващи в прехода 

Предстои Предстои Предстои Предстои Предстои  
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Политики и законодателство  

С ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания петте държави са положили правната 

основа за развитието на услугите и системите за РДИ и въвеждането на 

компонентите на модела на системно развитие в съответствие с принципите и 

разпоредбите на тези международни договори. Прилагането и изпълнението на 

тези принципи вече е в ход на национално, регионално и местно равнище и 

изисква разработването на: 

 Национални стандарти за предоставяне на услуги за РДИ; 

  Регулаторни механизми на национално (междусекторно) равнище; 

 Съответни секторни (министерски) закони, подзаконови актове и 

протоколи; 

 Регулаторни механизми на местно/регионално равнище. 

От докладите за страните се вижда, че в България, Полша и Румъния все още не е 

започнала работата по стандартите за предоставяне на услуги за РДИ (виж 

Таблица 11). В Унгария разработването на национални стандарти за РДИ вече е в 

ход. В Словакия стандартите за предоставяне на услуги за РДИ вече съществуват и 

се прилагат в сектора на социалната политика.  

В момента никоя от петте държави не е създала регулаторни механизми за 

предоставяне на услугите за РДИ на национално (междусекторно) равнище. В 

Полша правителствената програма „За живот“ (2017—2021) може да се разглежда 

като първа стъпка към изграждането на правно основание за цялостната система 

на РДИ на национално равнище. „За живот“ е пилотен проект за бъдещи 

законодателни решения. 

В България разработването и прилагането на секторни или министерски закони 

за РДИ вече е завършено в три сектора (здравеопазване, образование, социална 

политика). Освен това в България се подготвя проект за регламент за интегрирани 

здравни и социални услуги. Основната задача в този процес е да се даде 

възможност на здравните специалисти и специалистите в областта на социалните 

услуги да предоставят интегрирана здравна помощ и социална подкрепа на деца, 

бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания.  
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В останалите четири страни, в секторите на образованието и социалната закрила 

вече са разработени министерски закони или работата по тях е в ход. По подобен 

начин, в Унгария предоставянето на услуги за РДИ се регулира от редица 

министерски закони и изпълнителни разпореждания. Синергията на тези 

документи отчасти се осигурява от специално постановление на Министерството 

на образованието и културата, което съдържа общи разпоредби относно 

институционалната система за РДИ.  

Що се отнася до прилагането на местно или регионално равнище, отново само 

България е разработила съответните регулаторни механизми, ръководещи 

предоставянето на услугите за РДИ.  В Словакия основната отговорност за 

разработването на услугите за РДИ е на регионалните власти. Те имат 

задължението да планират, координират, осигуряват достъпност, увеличават 

съществуващата мрежа от доставчици на услуги и осигуряват финансиране чрез 

данъци.  

Основни предизвикателства: Въпреки че формално България изглежда е доста 

напреднала в прилагането на регулаторната основа за предоставяне на услуги за 

РДИ, в резултат на настоящата неблагоприятна икономическа ситуация в 

страната, броят на услугите за РДИ не е достатъчен. Това е така въпреки силната 

мотивация на различни институции, граждански организации и лица. В повечето 

случаи услугите за ранна интервенция се предоставят в рамките на проекти, което 

не гарантира тяхната устойчивост, и, според доклада за страната, родителите 

често изпитват несигурност относно услугите, които получават, и развитието на 

децата им. В Словакия по-голямата част от доставчиците на услуги за РДИ 

принадлежат към частния сектор, където стандартите за качество не се прилагат, 

същото се отнася и за услугите в сектора на здравеопазването и образованието. И 

накрая, секторът на здравеопазването в Унгария, Полша, Румъния и Словакия не е 

включен в разработването на законодателство и регулаторни механизми за 

предоставянето на услуги за РДИ, което от своя страна задържа развитието на 

цялостната междусекторна система на РДИ (виж Таблица 11). 
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Таблица 11 

Разработване на регулаторни механизми за предоставяне на услуги за РДИ  

Законодателство и регулаторни 
механизми 

България Унгария Полша Румъния Словакия 

Конвенцията на ООН за правата 
на детето е ратифицирана 

Направено Направено Направено Направено Направено 

Конвенция на ООН за правата на 
хората с увреждания е 
ратифицирана 

Направено Направено Направено Направено Направено 

Разработени са национални 
стандарти за предоставяне на 
услуги за РДИ 

Предстои В процес Предстои Предстои 

Социална 
политика — в ход 

Здравеопазване и 
образование — 
предстои 

Съществуват регулаторни 
механизми на национално 
(междусекторно) равнище 

Предстои Предстои Предстои Предстои Предстои 

Съществуват 
секторни 
(министерски) 
закони  

Здравеопазване Направено Предстои Предстои Предстои Предстои 

Образование Направено Направено Направено В процес В процес 

Социална 
политика 

Направено В процес В процес Направено Направено 

Съществуват регулаторни 
механизми на 
местно/регионално равнище 

Направено 
Няма 
данни 

В процес В процес   Предстои  

Бележка. * Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична 

  



 49 

Финансиране и финансови ресурси  

Един от основните принципи на РДИ е достъпът до качествени, финансово 

приемливи услуги, които позволяват на децата с увреждания и техните семейства 

да преодолеят финансови бариери, които могат да им попречат да получат 

навременна необходима подкрепа. Адекватното финансиране на услугите за РДИ 

е от съществено значение за прилагането на правните задължения, обсъдени по-

горе, както и за устойчивостта на съществуващите услуги за РДИ. За да продължи 

да се създава мрежа от достъпни и финансово приемливи услуги за РДИ, следва да 

има добре разработен механизъм за финансиране на РДИ.  

Таблица 12 описва основните акценти при разработването на финансови 

механизми, осигуряващи развитието и функционирането на системите и услугите 

за РДИ в петте държави. Тя показва, че в Словакия се извършва както оценка на 

разходите за предоставяне на услугите за РДИ, така и разработване на механизми 

за финансиране и протоколи за разпределение на средствата. Въпреки че оценката 

на разходите е все още предстояща задача в останалите четири страни, България 

и Унгария отчитат, че разполагат с финансови механизми и протоколи за 

разпределение на средствата, а в Румъния тази дейност е в ход.  

Настоящите финансови ресурси са много сходни в петте държави, идват от 

множество финансови източници, както вътрешни, така и международни, и 

включват: 

 Национално здравно осигуряване; 

 Държавен бюджет; 

 Регионален и общински бюджет; 

 Дарения; 

 Вътрешни и международни безвъзмездни помощи и търгове. 

В Унгария РДИ се предоставя главно от регионалните и окръжните педагогически 

специални служби и е безплатна за семействата. Услугите, предоставяни от частни 

практики/институции, се покриват финансово от семействата.  

Забелязва се забележителен напредък в Полша, където правителството е 

отпуснало 70 милиона евро за споменатата по-горе правителствена пилотна 

програма „За живот“ (2017—2021), като се предвижда интегрирана подкрепа за 
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развитието на малки деца с увреждания или в риск от забавяне или разстройство 

в развитието или техните семейства. 

В Румъния услугите за РДИ в сектора на социалната закрила не са официално 

признати като отличителен тип услуги, поради което те се финансират частично и 

обхващат само услугите за деца със статут на увреждане. Държавните и местните 

бюджети покриват изцяло разходите за обществени социални услуги и само 20 % 

от разходите за социални услуги на НПО. В областта на социалната закрила 

финансирането на услугите за РДИ е по-скоро конюнктурно, отколкото системно. 

В сектора на здравеопазването услугите за РДИ са безплатни, като се покриват от 

Националното здравно осигуряване, и могат да се предоставят на всички деца със 

забавяне в развитието или в риск от забавяне в развитието, но са обхванати само 

медицинските компоненти на услугите. 

В Словакия, където системата от услуги претърпява процес на реформа, т. нар. 

„стара система”, основана на традицията на институционалните услуги, 

продължава да привлича и изразходва публичните средства. В социалния сектор 

регионалните ресурси покриват 100 % от разходите на доставчиците на 

обществени услуги и 57 % от разходите на доставчиците на непублични услуги. В 

системата на здравеопазването РДИ е безплатна за семействата, но безплатният 

достъп до услугите за РДИ в здравеопазването е ограничен от капацитета на 

доставчиците на услуги. В образователния сектор РДИ се финансира само частично 

от общините като доставчици, останалото финансиране идва от държавния 

бюджет за доставчиците на обществени услуги или се плаща от семействата, 

получаващи услуги от частните доставчици на услуги. 

Основни предизвикателства: В докладите за страните се вижда, че РДИ остава 

недооценена и недостатъчно финансирана област. Освен финансовите и 

икономическите затруднения, децентрализацията и други реформи, важна 

причина за намаленото финансиране на РДИ, според полския доклад, е липсата на 

данни от проучвания и недостатъчните знания и осведоменост на лицата, 

вземащи решения, относно факта, че инвестирането в най-ранните години води до 

някои от най-високите проценти на възвръщаемост на семействата, обществата и 

страните.  
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Докато в повечето случаи услугите в петте държави, функциониращи в секторите 

на здравеопазването, образованието и социалната политика, се финансират от 

правителствата, в случая на НПО, предоставящи РДИ, липсата на финансови 

механизми и разпределяне на средствата неизбежно води до недостатъчна 

стабилност и устойчивост на предоставяните от тях услуги. Често им се налага да 

таксуват семействата за предоставяните услуги, което ги прави финансово 

неприемливи, а понякога дори и натоварващи за семейния бюджет. В същото 

време НПО доставчиците на услуги обикновено са по-гъвкави в проследяването на 

нуждите на детето и семействата и по-бързи и активни, когато се стигне до 

въвеждането на иновативни програми и практики.  
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Таблица 12 

Контролен списък за финансовите механизми 

Финансови механизми България Унгария Полша Румъния Словакия 

Извършва се оценка на 
разходите за предоставяне 
на услуги за РДИ 

Предстои 
Няма 
данни 

Предстои Предстои 

Социални грижи 
— в процес 

Здравеопазване 
и образование 
— предстои 

Съществуват механизми за 
финансиране/разпределение 
на средствата 

Направено Направено  Предстои В процес 
В процес, не е 
достатъчно 

Текущи ресурси за финансиране на РДИ  

Национално здравно 
осигуряване 

Да Да Да Да 
Три частни 
застрахователни 
дружества 

Държавен бюджет Да Да Да Да 
За 
образователния 
сектор 

Регионален и общински 
бюджет 

Да Да Да Да 
За сектора на 
социалната 
политика 

Тръжни процедури Не  Да Да Да - 

Дарения Да Да Не Да Да 

Безвъзмездни средства 
от ЕС 

Да Да Да Да Да 

Принос на семействата Не Не  Не  Да Да 

Бележка. * Не е предоставена информация в доклада за страната или не е налична 
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Развитие на персонала  

Наличието на цялостна система за развитие на персонала по РДИ е важен и 

неразделен показател за качеството на системата за предоставяне на услуги в 

ранна детска възраст. Децата с увреждания и техните семейства постигат 

оптимален напредък, когато услугите се предоставят последователно и с високо 

качество в различни сектори и от различни доставчици на услуги, екипи и 

професионални дисциплини. За да се гарантира висококачествено обучение, 

трябва да се разработят и предоставят необходимите ресурси и възможности чрез 

координирани програми за начално и продължаващо обучение, надзор и 

сертифициране на специалистите по РДИ, както и програми за подготовка на 

лектори.  

Както показва таблица 10, България и Полша са доста напреднали по отношение 

на развитието на персонала по РДИ. В България началното и продължаващото 

обучение предстои да се доразвие, докато програмите за подготовка на лектори, 

надзор и сертифициране/лицензиране на специалистите вече са налице.  

Обучението на специалисти, работещи в областта на РДИ, в България се 

осъществява от Медицинския университет в град Варна, който предлага 

следдипломно обучение по ранна детска интервенция, и от НПО, както и по 

съвместна програма за следдипломно обучение по ранна детска интервенция, 

осигурена от Медицинския университет и НПО. Програмите за обучение 

обикновено са предназначени за различни дисциплини (напр. медицински сестри, 

акушерки, логопеди, психолози, социални работници и др.), както и за 

специалисти в областта на общественото здраве и здравеопазването. В 

допълнение, всички центрове за услуги в общността са длъжни да извършват поне 

един групов надзор на месец, както и редовен индивидуален надзор на своите 

служители. 

Полша провежда начално и продължаващо обучение и разработва програми за 

подготовка на лектори и надзор. По подобен начин, висшите учебни заведения 

предлагат редовни бакалавърски и следдипломни курсове за специалисти по РДИ. 

Следдипломните курсове по РДИ са насочени към специалисти с по-ранна степен 

на образование и/или специално образование.  Специалистите в сферата на 
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образованието си осигуряват взаимен надзор и наставничество, въпреки че не е 

така във всички институции, тъй като няма специфични изисквания, свързани с 

надзора в РДИ. Според доклада за страната, развитието на услугите за РДИ в Полша 

е компрометирано от значителен недостиг на специалисти в много дисциплини. 

Унгария и Словакия са в началния етап от развитието на персонала. В Унгария се 

предлагат различни акредитирани следдипломни обучения за специалисти по 

РДИ. Тези курсове за обучение са частично лицензирани от Министерството на 

човешките възможности и са акредитирани от образователното ведомство. В 

Словакия през 2015 г. е въведен курс за обучение на съветник по ранна детска 

интервенция и оттогава се предлага ежегодно. Този курс не е задължителен за 

специалистите по РДИ.  

В Румъния опити за разработване на програма за обучение на персонала все още 

не са започнати, тъй като тази област на професионална експертиза и практика все 

още не е ясно дефинирана и призната.  

Таблица 13 

Развитие на персонала в областта на РДИ 

 

Курсове България Унгария Полша Румъния Словакия 

Съществуват програми за 
начално обучение  

Реализирани, 
обаче са 
недостатъчни 

Предстои Направено Предстои Предстои  

Съществуват програми за 
продължаващо обучение 

Реализирани, 
обаче са 
недостатъчни 

Отчасти 
направено 

Направено Предстои 

Само за 
сектора на 
социалната 
закрила  

Съществуват програми за 
подготовка на лектори 

Направено Предстои В процес Предстои Предстои  

Съществува надзор на 
специалисти и екипи по РДИ 

Направено Предстои В процес Предстои 

В процес в 
сектора на 
социалната 
закрила 

Съществува 
сертифициране/лицензиране на 
специалисти по РДИ 

Направено Предстои Направено Предстои Предстои  
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Заключения 

Този доклад представя анализа на настоящата ситуация по отношение на системите и 

услугите за РДИ в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия въз основа на 

свързания със системното развитие подход за ранна детска интервенция на Гуралник, 

M., (2001, 2005, 2011), който се използва като рамка за разработване на политики и 

услуги за РДИ. Анализът на данните, представени в докладите за страните, позволява да 

се направят следните заключения:  

 Услугите в различните сектори на петте страни продължават да са 

фокусирани основно върху детето, а не върху семействата и техните 

ресурси и стресови фактори, както се подчертава в DSMECI. Следователно 

първият основен принцип, т.е. рамката на развитие, се реализира само 

частично в съществуващите системи от услуги. Докладите за страните 

обаче показват също така, че се наблюдават по-добро разбиране и оценка на 

ролята на семействата в развитието на малките деца, както и по-големи 

усилията за справяне с нуждите на семействата и включването им на 

различни етапи от предоставянето на услуги за РДИ. 

 Що се отнася до втория основен принцип на DSMECI, свързан с интеграцията 

на различни услуги и административни структури и институции, участващи 

в предоставянето на услуги на различни нива, реализирането му остава 

също доста проблематично и в петте държави. Липсата на междусекторно 

сътрудничество и координация, различни министерски закони и 

нормативни разпоредби в секторите на здравеопазването, образованието и 

социалната закрила, както и липсата на комуникация между секторите и 

агенциите се отразяват негативно върху прилагането на всички 

компоненти на DSMECI. 

 Реализирането на третия основен принцип за включване и предоставяне на 

услуги в естествена среда, както и максималното участие на деца и 

семейства в типични обществени дейности, въпреки някои положителни 

резултати, също остава предизвикателство за петте страни поради 

съвместното съществуване на наследения от старата система и вдъхновен 

от медицинския модел институционен подход и базирания на DSMECI 

подход. Други предизвикателства са ограничените ресурси; пропуските в 

достъпността, наличието и качеството на услугите и равнопоставеността 
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въз основа на семейните доходи, уврежданията и местоположението; и 

споменатата по-горе липса на информация и координация между 

агенциите, което ограничава възможностите и затруднява включването на 

малки деца със специални нужди и техните семейства. 

 Що се отнася до специфичните компоненти на DSMECI, според докладите за 

страните, такива компоненти като скрининг и насочване към 

специалист/услуги и интердисциплинарна оценка изглежда са най-

приложими, което може да е свързано с известно припокриване между 

традиционния медицински подход и основания на DSMECI подход по 

отношение на тези дейности. 

 Най-слабо развитите компоненти на DSMECI са звената за достъп, оценката 

на стресовите фактори (прилага се само в България), мониторинга и 

оценката на резултатите и планирането на прехода.  

 Развитието на различни аспекти на компонентите на DSMECI и тяхното 

прилагане варират значително в отделните страни, и тъй като те са тясно 

свързани помежду си, това се отразява на прилагането и функционирането 

на системата за РДИ като цяло. 

 Сред основните предизвикателства, идентифицирани от страните, при 

прилагането на DSMECI са посочени следните фактори:  

o липса на цялостна обща регулаторна рамка; 

o ограничени финансови ресурси, особено що се отнася до НПО 

доставчиците на услуги; 

o ограничени възможности за развитие на персонала; 

o ограничено или липсващо междусекторно сътрудничество; 

o липса на данни и информация;  

o липса на професионална и обществена осведоменост относно РДИ.  

 Сериозно притеснение е фактът, че децата в риск от забавяне или 

разстройство в развитието и техните семейства са слабо подкрепени от 

съществуващите услуги, което означава, че много малки деца и техните 

семейства може да не получат необходимата подкрепа навреме, може да се 

пропуснат важни превантивни възможности или с времето да станат по-

малко ефективни. 
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 Всяка страна предлага някои положителни примери и решения, които са 

описани в доклада и могат да се разглеждат и разпространяват като добри 

практики на РДИ. Няма информация от Румъния, която би позволила да се 

идентифицират добри примери и практики.  
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Ограничения 
 

Анализът на ситуацията, представен в този доклад, е изследователски по характер и няма 

за цел да предложи окончателни и убедителни решения на съществуващите проблеми в 

областта на РДИ в петте държави. Основното ограничение на това проучване е подборът 

на участниците в качествения компонент на проучваните страни и недостатъчните данни 

за някои аспекти на компонентите на DSMECI. Следователно, са необходими 

допълнителни изследвания с по-конкретен план, инструменти, методология за съставяне 

на извадки и метод за събиране на данни. 
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Препоръки 
 

Въз основа на информацията, представена в докладите за страните и обобщения доклад, 

всеки от партньорите по проекта формулира препоръки към лицата, разработващи 

политики, доставчиците на услуги, и родителите и семействата на деца със специални 

нужди. По-долу са представени общи препоръки, приложими в петте държави. 

Препоръките към конкретната страна са представени в докладите за страните, достъпни 

на (ще се добави по-късно). 

 

Препоръки към разработващите политики лица 

 Иницииране и насърчаване на усилията за повишаване на осведомеността и 

признаването на 

 важността на ранните години и влиянието им върху положителните или 

отрицателните резултати при развитието на детето  

 РДИ като уникална професия и област на експертиза; 

 философията и практиките на РДИ като отличителна, много- и междусекторна 

система от услуги, насочена към семейството; 
 

 Насърчаване на развитието и прилагането на системите и услугите за ECI в целевите 

страни и други държави-членки на ЕС чрез инструменти/дейности като: 

 оценка на прилагането на Стратегията за хората с увреждания 2010—2020; 

 прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания и Конвенцията за 

правата на детето на равнище ЕС; 

 работни групи на високо ниво за хората с увреждания — годишни срещи и 

годишни доклади; 

 разработване на новата стратегия за хората с увреждания 2020—2030;   
 

 Стимулиране на превръщането на политиките за ранно детско развитие и интервенция в 

европейски и национален приоритет, което ще осигури достъпност, равнопоставеност и 

качество на услугите за РДИ между и в рамките на страните; 
 

 Сътрудничество с международни експерти, доставчици на услуги и организации на 

родителите за създаване на подходящи работни групи, които да гарантират 

разработването на политики и регулаторна рамка за системата за РДИ въз основа на 

модела на системно развитие и неговите основни принципи; 
 

 Осигуряване на специално ръководство за програмите по РДИ и по-ефективно 

координиране на усилията в секторите (здравеопазване, образование и социална закрила, 

както и в частния сектор); 
 

 Стимулиране на обмена, разпространяването на добри практики, трансфера на 
експертиза и знания в областта на РДИ между страните от ЕС и професионалните 
общности по отношение на развитието на   

 последователна междусекторна регулаторна рамка и политики; 

 стандарти за качество; 

 изграждане на капацитет на специалисти по РДИ 
 

 Насърчаване и подпомагане на разработването на национални програми за 

професионално развитие на специалистите по РДИ, начални и продължаващи обучения 

и възможности за обучение през целия живот в областта на РДИ; 
 

 Насърчаване и подпомагане на изследвания и събирането на данни за развитието и 

прилагането на услугите за РДИ, както и основните показатели за ранното детско 

развитие.  
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 Проследяване на напредъка в достигането до малки деца, нуждаещи се от услуги за РДИ 

и задоволяване на техните потребности в развитието.  
 

 Гарантиране на достъпността до услугите за РДИ за малки деца със специални нужди и 

техните семейства. 
 

Разпределяне на структурните фондове и осигуряване на финансови инвестиции в сферата 

на РДИ, включително бюджетиране и осигуряване на финансова подкрепа на доставчиците 

на услуги за РДИ в частния сектор; 
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Препоръки към доставчиците на услуги 

 Насърчаване на признаването на РДИ като уникална професия и област на експертиза от 

страна на разработващите политики лица и съответните професионални групи; 
 

 Сътрудничество с международни експерти, разработващи политики лица и организации 

на родителите за гарантиране разработването на политики и регулаторна рамка за 

системата за РДИ въз основа на модела на системно развитие и неговите основни 

принципи; 
 

 Активно участие в сътрудничество, обмен, разпространение на добри практики и 

трансфер на опит и знания между професионалните общности и сектори с цел 

разработване на  

 последователна междусекторна регулаторна рамка и политики; 

 стандарти за качество и обща терминология, съвместима в различните сектори; 

 професионално образование за специалисти по РДИ, начални и продължаващи 

обучения и възможности за учене през целия живот в областта на РДИ; 
 

 Сътрудничество с националните координиращи организации за РДИ или други 

съответни доставчици на услуги, национални и международни експерти, разработващи 

политики лица и организации на родителите за създаване на подходящи работни групи и 

осигуряване на разработването и прилагането на структурните елементи на DSMECI, а 

именно: (1) скрининг и насочване към специалист/услуги, (2) допустимост за системата 

на РДИ, (3) проследяване/мониторинг, (4) звено за достъп до системата за услуги, (5) 

интердисциплинарна оценка, (6) оценка на потенциалните стресови фактори за 

семействата, (7) разработване и прилагане на индивидуален план за услуги, (8) 

наблюдение и оценка на резултатите от изпълнението на плана, (9) преход към нови 

структури; 
 

 Насърчаване на разработването на всеобхватни трансдисциплинарни програми за РДИ и 

координацията на действията между организации, институции и сектори, включително 

частния сектор; 
 

 Прилагане на стандартите за качество и базираните на данни практики за РДИ;  
 

 Иницииране и участие в проучвания и събиране на данни за развитието и прилагането на 

услугите за РДИ, както и за основните показатели за ранното детско развитие и 

проследяване на напредъка при достигане на малки деца, нуждаещи се от услуги за РДИ 

и удовлетворяване на техните потребности за развитие и нуждите на техните семейства;  
 

 Разработване и поддържане на национална база данни и актуална информация за децата, 

нуждаещи се от услуги за РДИ; 
 

 Разработване на система за сертифициране и мониторинг на услугите за РДИ, 

включително услугите за РДИ, предоставяни в частния сектор; 
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Препоръки към родителите на деца със специални нужди 

 Включване на съществуващите или създаване нови организации на родители на деца със 

специални нужди на местно и национално ниво  

 за предоставяне на информация, програми за взаимно обучение и подкрепа на 

семействата, отглеждащи деца със специални нужди, включително предоставяне 

на информация за философията, практиката и ползите от РДИ като основан на 

факти подход; 

 за гарантиране, че гласовете, опитът и нуждите на родителите на деца със 

специални нужди са добре представени на различни нива в системата и услугите 

за РДИ; 

 за лобиране за качество, равнопоставеност и достъпност на услугите за РДИ; 
 

 Сътрудничество с международни организации/мрежи на родителите, международни 

експерти, съответните национални и международни организации, разработващи 

политики лица и доставчици на услуги за гарантиране разработването на политики и 

регулаторна рамка за системата за РДИ въз основа на модела на системно развитие и 

неговите основни принципи. 
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