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Ще споделим през призмата на
изминалата година и опит
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Предизвикателсвата от гледна точка на

семействата

Предизвикателсвата за екипа

Как се справихме

Иновации, които обогатяват модела на подкрепа

на семействата с деца със специални

потребности
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В основата на моделът ни на подкрепа: 
Семейно-ориентираният подход



Предизвикателства за семействата
в условия на Cоvid -19
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Високи нива на стрес и  тревожност 

Страхове за здравето на 

членовете на семейството

Нужда от бърза 

адаптация и гъвкавост 

Физически/ здравословен

дискомфорт;

Съвместяване на 

няколко роли 

Сливане на home 

office със семейния 

живот

Нови отговорности и 

правила на работа/ 

учене/ комуникация

Специфики на трите вълни на Covid -19

Интервю с родител

Социално изолирани

file:///C:/Users/dell/Desktop/COVID 19/EASPD _Covid _Karin dom


Кои бяха основните
предизвикателства за екипа?
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Грижа за физическото и 

психо-емоционално 

състояние на 

родителите

Динамика в 

потребностите на 

семейството 

Т.нар „ Дигитална 

пропаст“

Новите отговорности и 

правила на работа

Затруднение в оценка на 

физическото развитие и 

двигателни умения на децата

Физически/ здравословен 

дискомфорт

Съвместяване на 

няколко роли 

Нужда от бърза 

адаптация и гъвкавост 

Високи нива на стрес и  тревожност 

По- бавно се изгражда 

доверителната връзка с новите 

семейства 



Какво научихме за подкрепата в
условия на пандемия
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Пандемията и социалната 

изолация потвърди и затвърди 

семейството като звезда за детско 

развитие и благосъстояние на 

детето. 
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Как адаптирахме модела си на подкрепа
условия на пандемия

+
• Онлайн консултации в канали и 

време, удобни за родителите 

• Онлайн групи за родители

• Дигитализация на основните процеси 
– онлайн канал за регистрация , ел. 

досиета на семействата, форми за 
съгласие и др.

• Дигитализация на методически 
материали

• Дигитална библиотека в подкрепа на  
екипа

Дизайн на онлайн / смесен модел на 

подкрепа на бази нуждите на 

семействата и екипа

Близо да партньори и всички семейства в: 
създадохме и споделихме безплатни ресурси към тях 

+

Нови програми, базирани на нови
семейни нужди:
• Семейни консултации Ръка за 

ръка срещу Covid -19
• Карин дом в кутия - с материали
за родителите да работят с деца у 
дома + инструкция как да го 
използвате

Застъпничество чрез подход, 
основан на доказателства

Овластяване и ангажиране на  

родителите

Изграждане на сензорно 
образователно пространство на 
открито



Семейно-ориентиран модел на
взаимодействие в онлайн среда?
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Консултант РДИ/ 

Терапевт ЦСРИ
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Предизвикателства на онлайн модела
на подкрепа
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▸ Сензитивност на някои деца

▸ Оценка и разбиране на детето и 

семейството 

Фокус и привличане основно на родителите, 

продължителност на сесии, допълнителни 

материали за работа вкъщи

Наблюдение на детето в естествената му среда чрез 

предварително изпратени видеа, документи + онлайн 

разговор с родителите

▸ Доверителна връзка с родителите

Разговори в началото на срещите, в които показваме  

емпатия, говорим за техните трудности, опитваме се да 

разберем връзката дете – родител, поставяме цели 

според възможностите и силните страни на семейството; 

връщаме винаги обратна връзка на родителите

▸ Обратна връзка 
По много канали и в удобен формат за родителя, дава 

информация за наученото и приложеното директно в 

естествената среда;  риск от субективно  представяне от 

страна на родителя

Насоки



Близо до родителите
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Иновативни практики в условия на
Covid-19
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o 8 безплатни видео лекции за родители, 
които ги подкрепят в условия на пандемия 
и социална изолация

o 8 статии за родители
o Боби и Кралят на вирусите – приказка за 

най-малките
Линк: https://karindom.org/fairy-tale-karindom-
kids-2020/
o Книжка за деца от аутистичния спектър -

Светът се бори с Коронавирус. 
Включва приложение със символни картинки 
за визуално разписание, които могат да бъдат
разпечатани.
Линк: Тук

Кутия, която съдържа обучителни
материали по метода Монтесори,
които подкрепят семейството в
трудните моменти на социална
изолация, развиват умението за
учене и създават пространство за
споделяне между родителите.

Обучителна линия за родители « Карин дом в кутия»

https://karindom.org/fairy-tale-karindom-kids-2020/


Грижа за екипа

Гъвкаво работно време

13

Семейна вечеря за всеки 

член на екип 

Онлайн тиймбилдинг за 

„мрънкане“

Време за консултации 

с психолог и 

психотерапевт

Методически срещи и 

супервизии на екипа

Грижа за семейсвота

с деца в градини, ДЯ , 

1 и 2 клас

https://kabinet.bg

https://kabinet.bg/


Кадри на
подкрепа
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Иновации, които обогатяват
модела на подкрепа

От гледна точка на организацията и 

екипа

17

От гледна точка на 

семействата 

Иновации, 

базирани на опит и доказателства



С поглед напред

▸ Моделът на 

подкрепа 

адаптираме 

според обратна 

връзката и 

контекста

▸ Линия на 

обучения на 

родители

▸ Допълнителни 

материали за 

работа вкъщи

▸ Дигитална 

библиотека за 

родители и 

специалисти 
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Благодарим
за

вниманието!
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