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Семейно-медииран модел
за деца с аутизъм и сходни
комуникативни нарушения
в ранна възраст

Project

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

Проектът се изпълнява
в партньорство с
два университета и
шест организации
от три Европейски държави:
България, Испания и Румъния.

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.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 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 с цел
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.

РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ

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

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.

ImPACT е програма,
обучаваща родители и други възрастни,
обгрижващи деца с аутизъм и сходни комуникативни
нарушения, как да подобрят социо-комуникативните
умения на детето по време на ежедневните дейности.

ImPACT е семейно-медииран модел
за деца с комуникативни нарушения
на възраст от 2 до 6 години, но може
да се прилага с деца до 10 години.

Семейно-медииран модел за деца с аутизъм
и сходни комуникативни нарушения
в ранна възраст

Основни принципи в ImPACT
•

Семейно-медииран модел –
родителят се обучава как да
подкрепя детето в развиване
на неговите социокомуникативни умения.

•

Играта като рамка на
интервенциите – родителят
и детето участват в споделено
игрово взаимодействие.

•

Подобряване на
интеракциите родител-дете
– използват се естествената
среда на детето и ежедневните
му контакти с родителя.

•

Развиване на специфични
умения у детето – родителят
насочва и подкрепя детето в
усвояването на нови умения по
време на играта.

•

Надграждане на уменията –
създават се възможности за
учене във всяка дейност и
през интереса на детето.

•

Промяна на поведението
на детето – чрез използване
на социални и комуникативни
умения детето се учи да
ограничава проблемното и
неадаптивно поведение.

ИНДИВИДУАЛЕН МОДЕЛ:
24 сесии на родителя с терапевт
60-90 мин. за сесия
1-2 пъти седмично





Обсъждане на техниките
Демонстрации с детето
Практикуване от родителя
Обратна връзка и планиране

ГРУПОВ МОДЕЛ:
6 групови сесии с терапевт
120 мин. за сесия
1 път седмично
 Представяне на техниките
 Групова дискусия
 Планиране на практиката
6 индивидуални сесии с всеки
родител след всяка групова сесия
60-90 мин. за сесия
 Демонстрации с детето
 Практикуване от родителя
 Обратна връзка и планиране

Социално взаимодействие
Комуникация
ПАТЕ

БА-БА

Имитация
Игра

Области в

интервенциите:
Моделът започва с изграждане на
споделено социално взаимодействие
между детето и родителя.
Постепенно се въвежда езиковото
разбиране и изразяване.
Преминава се през имитацията
като основен начин за учене
на нови умения от детето.
И се стига до играта, в която
детето може да прилага умения
от различни области и да
развива нови.

Моделът използва практики,
основани на доказателства, и включва
стратегии и интервенции от най-нов вид с комбинация
от поведенчески и развитийни подходи и терапии.
Моделът акцентира върху активното участие на
родителя и неговото обучение в подкрепянето на детето.
Използваните техники са лесни за усвояване
и прилагане в ежедневието..

БАЛИЗ:
гр. София 1000
ул. Лавеле 10
телефон: (+359 2) 417 44 19
факс: (+359 2) 416 09 56
e-mail: bapid@bapid.com

http://psychology.psy.msu.edu/
autismlab/projectimpact.html
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