
   

                                                    ПРОЕКТ 

BG05М9OР001-2.004-0001-С01 
„Общностен център за ранно детско развитие  
и родителска подкрепа „Надежда”Бургас” 

процедура BG05М9OР001-2.004- 
„Услуги за ранно детско развитие” 

Безвъзмездно финансиран по оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. 

„Ранна интервенция на уврежданията” 

От месец ноември 2016 год. до момента Сдружение „Ранна интервенция на деца в риск“ – 
Бургас предоставя услуги за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията 
по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 „Общностен център за ранно детско развитие и 
родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ процедура BG05M9OP001-2.004- „Услуги за 
ранно детско развитие“, безвъзмездно финансиран по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 год. „Ранна интервенция на уврежданията“   

„Ранната интервенция е изключително важна, защото дава възможност най-
рано да открием, че детето има някакъв дефицит в развитието, а ранното 
идентифициране на проблема и своевременната намеса предотвратява неговото 
задълбочаване”  

„Схващането, че обучението на детето започва още с раждането, а не когато 
постъпва в училище, е в основата на услугите, свързани с ранна интервенция”. 
 Иновативен е самият подход, а именно – семейно ориентираният модел на работа по 
ранна интервенция на уврежданията. Специалистите работят заедно с родителите. В екипа 
се включват лекар-педиатър, невролог, физиотерапевт, кинезитерапевт, педагог, логопед, 
психолог, като един от тях е ключов за семейството в зависимост от специалните нужди на 
детето. Екипът предлага съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, 
които родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието като хранене, сън, игра, 
взаимоотношения с братята и сестрите. Използват се силните страни на родителите и 
наличните в дома ресурси. 
 Услугата "Ранна интервенция" е първата междусекторна услуга. Тя предлага 
интензивна терапевтична работа и подкрепа за детето и семейството му. 

Целта на услугата "Ранна интервенция" е да подпомогне преодоляване на изоставане 
в развитието на дете във възможно най-ранна възраст и да окаже подкрепа на семейството в 
грижата за него. 

Терминът „ранна интервенция” се отнася предимно до услуги, които се предоставят 
на много малки деца със специални нужди, най-вече от самото раждане. Надеждата е, че 
чрез тези услуги, предоставяни по-рано и навреме, ще компенсират проблемите в 
развитието и появата на по-сериозни увреждания. 
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            Ранна интервенция означава намиране на конкретни начини за подпомагане на 
едно дете да стане колкото е възможно по-функционално. В някои ситуации, 
лечението, което едно дете получава на ранна възраст, му позволява да достигне 
етапите на развитие, поставени като цел или в близост до целта. С други думи, 
ранната интервенция понякога може да помогне на едно дете да се изравни с 
връстниците си.    

Дейност на проекта: 
• Предоставяне на услуги за Ранна интервенция на уврежданията при деца от 0 до 7 годишна 

възраст. 

Предоставяни услуги:  
1. Лекар-педиатър - Провеждане на индивидуални консултации с деца и родители на 

деца с увреждания, и насочване към подходящите за тях дейности; 

2. Психолог - Провеждане на индивидуални консултации и групова работа с деца и 
родители на деца с увреждания; 

3. Логопед - Провеждане на индивидуална логопедична работа с деца и групи за 
комуникация с родители; 

4. Рехабилитатор - Терапевтично-рехабилитационна работа с деца; 

5. Социален работник - Провеждане на индивидуални и групови консултации от 
социален работник с деца и родители на деца с увреждания; 

6. Медиатор - посещения на институции и специалисти; работа на терен; домашни 
посещения; съдействие, насочване и посредничество за ползване на услугите за 
родители и семейства; участие в организирането и провеждането на групови сесии за 
родители. 

Адреси за предоставяне на услугите:  
✓ На територията на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ – Бургас през всеки делничен ден след 

14:00 часа; 

✓ Град Бургас, комплекс „Меден рудник“  блок 606 + блок 114 – Детска градина „Надежда“ – 
вторник и петък след 14:00 часа. 

Лица за контакти:  

• Д-р Пепа Ралчева – Лекар-педиатър  
Тел.: 0879 16 80 01 

• Гергана Димитрова – Социален работник 
Тел.: 0879 16 79 98 

• Събина Колева – Логопед 
Тел.: 0886 51 77 05 

• Ивета Кабалакова – Логопед 
Тел.: 0886 10 67 27 
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• Даниела Димитрова – Психолог 
Тел. : 0887 59 54 33 

• Десислава Арабаджова – Рехабилитатор 
Тел.: 0879 04 70 04 

• Нежла Ахмед – Медиатор 
Тел.: 0896 45 20 01 
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