
 
 

  
Тази публикация е част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез 

взаимодействие и сътрудничество“, финансиран от фондации Velux. Фондации Velux не носят никаква 

отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точни, изразени в нея. 

 

Четвърта партньорска среща по проект ECI Agora 

На 28 и 29 октомври 2019 г. 

представители на НАСО взеха 

участие в четвъртата партньорска 

среща по  проект „ECI AGORA: 

Развитие на услуги за ранна детска 

интервенция чрез взаимодействие и 

сътрудничество“. Срещата се 

проведе в Брашов, Румъния, като в 

нея се включиха участници и от 

всички останали организации-

партньори по проекта - EASPD 

(Белгия), Eurlyaid (Люксембург), 

Dizabnet (Румъния), Национално сдружение на доставчиците на услуги за ранна детска 

интервенция (Словакия), Фондация Gezenguz (Унгария) и CSWU (Полша). 

По време на събитието бяха обсъдени напредъкът по провеждането на пилотни обучения 

във всяка една страна-партньор, както и последващата работа, свързана със супервизии 

от страната на обучителите. Бяха коментирани и резултатите от анкетните карти, 

разпространени сред социални услуги и родители на деца с увреждания в рамките на 

дейността. Подробно дискутирана бе и стратегията за законодателни промени в сферата 

на ранната детска интервенция, за изготвянето на която отговаря НАСО. Всеки един от 

партньорите сподели и своите планове за провеждането на поредица от събития до м. 

май/юни 2020 г., в рамките на които ще бъде представена работата по проекта на местно 

и регионално ниво, както и ще се търси обратна връзка от всички заинтересовани страни 

по изготвянето на национален план за ранна детска интервенция с цел да бъде включен 

в законодателството на страните-партньори и по този начин да се създаде национална 

система от услуги за ранна интервенция. 

Участниците в срещата дебатираха и по други теми, свързани с проектните дейности, 

като работа по преводи, технически и финансови документи, провеждане на 

заключително събитие по проекта в края на 2020 г. и др. Бяха определени и датите на 

следващата партньорска среща. Тя ще се състои на 16-17 март 2020 г., като нейни 

домакини ще са партньорите от Унгария. 

 


