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Терапия за деца с аутизъм 

в ранна възраст  
 

Early Start Denver Model  

STAY-IN Project 
РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ                                  
В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 



 Представяне на икономически 
ефективни и основани на 
доказателства програми за         
ранна интервенция за деца с 
разстройства от аутистичния 
спектър в региони на ЕС                          
с ниски доходи на населението.  

 Работна група ще сравни 
предложените модели за работа,    
за да достигне до заключения на 
по-високо ниво за включване в  
за информиране на политиците 
за най-добрите налични 
алтернативи. 

 Експерт-обучители на БАЛИЗ, 
участващи в проекта, да 
популяризират и разпространят 
информация за трите модела за 
ранна интервенция с деца с 
аутизъм и техните семейства в 
България.   

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

 

STAY-IN e 
европейски проект, 

който цели да подобри ранната 
интервенция на деца с аутизъм 

и техните семейства, 
чрез обучение на специалисти 

от различни социални, 
образователни, терапевтични и 

клинични услуги, в 
използването на съвременни и 

основани на доказателства 
подходи за ранна интервенция. 

 

БАЛИЗ e 
национална мрежа от 

организации, в които членуват 
хора с интелектуални 

затруднения, родители и 
специалисти. БАЛИЗ е член на  

Inclusion Europe и Inclusion 
International – международни 

застъпнически организации.    
 

Проектът се изпълнява  

   в партньорство с  

два университета и  

шест организации  

от три Европейски държави: 

България, Испания и Румъния. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранната интервенция 

представлява подкрепата         

към семействата и техните деца 

със затруднения / увреждания 

или риск от увреждане от 

раждането до ранна детска 

възраст.  

Подкрепата се осъществява в 

различни области на детското 

развитие:  

 Езиково и говорно развитие 

 Социално развитие 

 Емоционално развитие 

 Интелектуално развитие 

 Двигателно развитие 

  

РАННА  ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 

Включването и 

партньорството  

на семейството  

в подкрепата на детето  

е основен принцип във 

всички терапии за  

ранна интервенция  

и предпоставка за 

успешното развитие 

 на детето.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESDM е терапия,  

която цели развиване на умения  
в различни области и подобряване   

качеството на живот на детето с аутизъм  
като комбинира развитийните и поведенчески 

подходи и се прилага в ежедневните дейности.  
 

ESDM е терапия за ранна интервенция  

на деца с нарушения от аутистичния 
спектър на възраст от 0 до 4 години. 

Терапия за деца с аутизъм 
 

Early Start Denver Model 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни  принципи  в  ESDM 

• Използване на позитивен 
афект – включване на детето     
в позитивни емоционални 
преживявания с другия чрез 
използване на неговите 
интереси и предпочитани 
активности 

• Играта като рамка на 
интервенциите – споделено 
игрово взаимодействие                  
с и без обекти 

• Интензивно обучение – 
създаване на възможности         
за учене на всеки 10 секунди 

• Позитивиране на  
поведението – замяна на 
проблемно поведение с 
алтернативно и адаптивно 
поведение   

• Награждаване на 
поведението – използване        
на социални стимули и 
увеличаване мотивацията на 
детето да участва в социални 
интеракции  

• Включване на семейството – 
използване на естествената 
среда на детето и ежедневните 
му контакти с родителите 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Условия за ESDM интервенциите:  
 

 

  За родители:  
  1-2 часа дневно  
  За специалисти: 
  20 часа седмична терапия 

 

Теоретична основа на подхода:  

Стимулиране на невронните 
мрежи на детето в посока 
реагиране и сензитивност  
към социалните модели                               
на поведение повече, 
отколкото към обектите. 

Най-чувствитилният период  
за усвояване на умения  

е през първите 5 години  
от живота на детето, когато  

над 1 милион невронни 
връзки се формират                  

всяка секунда. 

Същност на подхода:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Невропластичност на мозъка 

Невробиология при аутизъм 

Комуни-
кация  

Разбиране  

Експресия  
Имитация 

Моторика 
Обща  

Фина  
Познание 

Самообс-
лужване  

Хигиена 

Хранене 

Облекло  

Общуване  

Игра Поведение 

Области            

на           

развитие             

в                       

ESDM             

терапията  



 

 

 

 

 

 

 

Този документ се издава от БАЛИЗ по Европейски проект STAY-IN Project,  
Co-funded by the Erasmus+ Programme  European Union - 2018-1-ES01-KA201-050656.  

“Идеята, че малките деца с аутизъм,  
които получават навременна и подходяща терапия,  

могат да увеличат своето IQ и да покажат напредък, 
означава, че ние трябва да очакваме това от  

една качествена ранна интервенция“ 
Sally Rogers, Създател на ESDM 

 

БАЛИЗ:  
гр. София 1000 

ул. Лавеле 10 

телефон: (+359 2) 417 44 19 

факс: (+359 2) 416 09 56 

e-mail: bapid@bapid.com 

 

 

 

www.esdm.co 

https://health.ucdavis.edu 

http://www.esdm.co/

