
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2018-1-ES01-KA201-050656 

Терапия за общуване 

и комуникация              

с деца с аутизъм          

в ранна възраст 



 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.   

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терапия за общуване 

и комуникация              

с деца с аутизъм          

в ранна възраст 

РАСТ е терапия,  

която цели подобряване 
 на уменията за общуване и комуникация  

и качеството на живот на детето с аутизъм, 
водено от стила на специалистите и  
възрастните, които общуват с него.  

 

РАСТ е терапия за ранна интервенция  

на деца с нарушения от аутистичния 
спектър на възраст от 2 до 10 години. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни  принципи  в  РАСТ 

• Идентифицира се 
комуникативния профил на     
детето и актуалното му ниво 
на развитие  

• Използват се съществуващите 
умения на специалиста и 
възрастния  

• Въвеждат се техники за 
общуване и комуникация  
между специалиста и 
възрастния и детето с  
аутизъм 

• Овластяват се специалистите  
и възрастните да се чувстват 
уверени и компетентни в 
подкрепата на детето с 
аутизъм   

• Предоставя се подкрепа за 
детето с аутизъм, за да  
развие уменията си за 
взаимодействие и 
комуникация с другите            
по естествен начин 

• Търси се най-добрият подход, 
за да се осигурят трайни ползи 
за развитие на социалните и 
комуникативните умения на 
всяко дете 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Условия за РАСТ интервенциите:  
 

 

  За родители:  
  30 мин. игра с детето всеки ден 
  За специалисти: 
  30 мин. игра с детето всяка терапевтична сесия 

 

Етапи на РАСТ интервенциите: 
 

Етап 1:  
1:1 сесия с РАСТ терапевт  

1-11/2ч. сесия седмично  
12-18 сесии (6-9 месеца) 

Етап 2:  
1-2 сесии месечно за пренос в ежедневния живот  

1. Установяване 
на споделено 
внимание 

 

2. Синхронизация и 
чувствителност 

 

3. Фокусиране 
върху езика 

 

5. Разширяване на 
комуникативните 
функции 

 

6. Разширяване 
функциите на езика и 
водене на разговор 

 

4. Установяване на 
рутина и очакване 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Специалистът/възрастният се учи 
как  да комуникира по-ефективно 
с детето с аутизъм, чрез системно 
наблюдение на поведението на 
детето и на своето собствено 
поведение по време на  
съвместна игра между тях.  
 
 

 
Чрез работа със специалиста/възрастния 

вместо чрез директна работа с детето 
(традиционен терапевтичен подход),     

РАСТ терапевтът подкрепя специалиста/ 
възрастния да разпознае и придобие  

ключови умения за развиване на 
комуникативните умения на детето.  

 

 

С помощта на РАСТ терапевт  
специалистът/възрастният гледа и обсъжда   
10-15 минутен видео запис на интеракция 
между детето и него, заснет по време на 
съвместна игра.  



 

 

 

 

 

 

 

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.  

РАСТ е терапия,  
основана на множество проучвания,  
които доказват, че децата с аутизъм,  

преминали през нея, показват подобрение  
в комуникативните умения и редуциране на 

трудностите и особеностите в общуването, 
поведението и интересите.  

 
Тази терапия подпомага развитието на детето с аутизъм 

 и влияе позитивно на живота на  
цялото семейство.   

 

БАЛИЗ:  
гр. София 1000 

ул. Лавеле 10 

телефон: (+359 2) 417 44 19 

факс: (+359 2) 416 09 56 

e-mail: bapid@bapid.com 

 
 

https://pacttraining.co.uk 

https://pacttraining.co.uk/

