СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ
на услугите за малки деца
със затруднения в развитието
и с увреждания в България

ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КОНСТАТАЦИИ
Ситуационният анализ беше иницииран от офисът на УНИЦЕФ в България в
партньорство с фондация „Отворено общество“ – Лондон и реализиран през периода
декември 2018 г. – април 2019 г. Дизайнът на изследването и анализът са изготвени от
международния консултант доц. Холи Хикс-Смол, дфн, с данни, събрани от Сдружение
„Шанс и подкрепа“. Основната цел на проучването е да идентифицира
предизвикателствата пред и възможностите за укрепване на услугите и
системите, свързани с ранната детска интервенция (РДИ) в България.
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Ранната детска интервенция е междусекторна, трансдисциплинарна и интегрирана
система от услуги за деца със затруднения в развитието, увреждания, атипично
поведение, социални и емоционални затруднения, или малки деца, при които има
вероятност от поява на затруднения в развитието преди постъпване в начално училище
поради недохранване, хронично заболяване или други биологични фактори или фактори
на средата. Услугите за ранна детска интервенция са насочени основно към деца на
възраст до 3 години, но могат да обхванат и деца до 5 години1.
Изследването имаше за цел да направи преглед на съществуващите национални
възможности по отношение на:
● установяването на затруднения в развитието чрез скрининг и оценка на детското
развитие;
● предоставяните услуги, с фокус върху това доколко услугите са семейно
ориентирани, координирани между секторите и осигуряват професионалисти със
знания и умения да адресират нуждите на децата и техните семейства.
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За България тези услуги обхващат деца на възраст до 7 години.

МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АНАЛИЗА
За целите на ситуационния анализ са използвани смесени изследователски подходи.
Данните са събрани чрез различни методи, включително наблюдения и интервюта с
доставчици на услуги; кратък преглед на документи; фокус групи с родители на деца с
увреждания и затруднения в развитието и със специалисти и събиране на количествени
данни чрез онлайн анкета.
ФОКУС ГРУПИ
Фокус групи с участието на 91 родители живеещи в областите Благоевград,
Враца, Плевен, Добрич, Кърджали, Пловдив, Разград, София град, София
област, Шумен, Ямбол и в общините Нова Загора, Пловдив и Сливен.
Положени бяха усилия да се включат родители от по-уязвими общности, които
не биха могли да бъдат достигнати чрез онлайн анкета.
Фокус групи с различни професионалисти: служители на Регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (ресурсни
учители, психолози, логопеди), психолози, ресурсни учители и логопеди от
детски градини, персонал от услугите за ранна интервенция на уврежданията,
създадени в някои общини по проект на Министерството на труда и социалната
политика, съфинансиран от Световната банка, персонал на дневните центрове
към Домовете за медико-социални грижи за деца до 3 години, детски учители
от детски градини и персонал от детските ясли.
ИЗВАДКА
● Чрез онлайн анкетата бяха събрани данни от 303 родители на деца с
увреждания и затруднения в развитието, 89 ръководители на услуги, 498
учители в детски градини и медицински сестри от детски ясли и 35 педиатри.
● За количественото проучване бяха направени усилия да се включат
респонденти от поне една област от всеки от 6-те региона за планиране
(Северозападен, Северен централен, Югоизточен, Североизточен,
Югозападен и Южен централен).
● Подход на „снежната топка“ е използван за набиране на родители за участие
в анкетата.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Като цяло е отчетено широко участие от родители, специалисти, ръководители на услуги
и учители във всички статистически райони в страната.
77% от родителите живеят в Северна и Източна България, а 21% – в Югозападна и Южна
централна България. 54% от участващите учители са работели в Северна и Източна
България, а 44% – в Югозападна и Южна централна България. 63% и 71% от
специалистите и ръководителите съответно са работили в услуги разположени в
Северна и Източна България, докато съответно 35% и 29% са работили в Югозападна и
Южна централна България.

Фигура 1. Разпределение на участниците според региона за планиране

По отношение на лекарите извадката е формирана основно от районите Северен
централен (29%), Североизточен (23%) и Югоизточен (29%) на страната. Изследването
сред родителите, специалистите и ръководителите на услуги включва поне един
респондент от 27-те от всички 28 области (96%) на страната. При учителите
изследването включва поне един респондент в 26 от 28 области (93%). За проучването
сред лекарите е подаден поне един респондент в 19 от 28 области (68%).
Профил на родителите, участвали в онлайн анкетата:
● По-голямата част от анкетираните са майки (93%); само 3% са бащи.
● 37% от семействата живеят в областни центрове; 35% – в градове; 18% – в
столицата София, а 10% – в селски райони.
● Повечето от семействата (70%) посочват, че имат едно дете. 96% от семействата
(n = 290) посочват, че имат едно дете с увреждане или затруднение в развитието,
а други 4% (n = 11) посочват, че имат две деца с увреждане.
● 47% от родителите посочват, че в момента работят извън дома, а 46% посочват,
че затрудненията в развитието на детето са им попречили да работят извън дома.

● Близо 84% от анкетите за родители са попълнени от родители на деца от три до
седем години, а само 14% - от родители на деца на възраст под 3 години. Повечето
от родителите дават данни за момчета (71%).
● Малко под половината от участващите родители (47%) посочват, че нямат
финансови проблеми. Семействата, които имат финансови проблеми, посочват
следните трудности или притеснения: притеснение за цената на електроенергията
или отоплението у дома (34%); трудности с осигуряването на лекарства или други
консумативи за детето с увреждане (12%); не могат да си позволят транспортни
разходи (7%); трудности при осигуряването на достатъчно храна (5%). Още 13%
съобщават за други трудности, включително липса на достатъчно пари за
заплащане на терапия и специалисти (4%) и липса на достатъчно средства за
медицински прегледи и лечение (5%).
Профил на специалистите, попълнили онлайн анкетата:
● 45% от специалистите са ангажирани в сферата на образователните услуги
(Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и
служители в детската градина – психолози, логопеди, ресурсни учители), а 41% –
на социалните услуги (Общностни центрове, Дневни центрове за деца с
увреждания, Центрове за обществена подкрепа, Центрове за социална
рехабилитация и интеграция). Още 4% работят в Домове за медико-социални
грижи за деца (вкл. в дневни центрове към тях).
● Специалистите предоставят услуги в градове (44%), в областен център (29%), в
смесен градско-селски район (14%) или в столицата (11%). По-малко от 2% от
специалистите предоставят услуги в селски райони (n = 6). 60% от доставчиците
на услуги в селските райони са от образователния сектор; 20% – сектор „социални
услуги“; и 20% – здравни услуги.
● Над 90% от специалистите посочват, че имат една или повече години експертен
опит в работата с малки деца със затруднения в развитието или с увреждания.
Най-често избираната категория е от 1 до 5 години опит (36%); макар че 19% от
специалистите посочват над 15 години опит.
Повечето специалисти посочват, че имат повече опит в работата с деца от 3
до 6 години и 11 месеца, отколкото с деца до тригодишна възраст.
По-конкретно, 38% от специалистите посочват, че нямат опит в работата с деца до
тригодишна възраст; докато само 6% - че нямат опит в работата с деца между три
и седем години.
Профил на ръководителите на услуги:
● Като цяло ръководителите посочват, че са работили на настоящата си позиция в
продължение на 7 години, а 42% посочват, че имат 6 или повече години опит в
работата с малки деца с увреждания или затруднения в развитието.
● Ръководителите на услуги посочват редица основни професии, включително
социален работник (40%), специален педагог (17%) и предучилищен
учител/педагог (11%).

Брой на ръководителите на услуги според вида услуга
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Фигура 2. Брой на ръководителите на услуги според вида услуга

Профил на респондентите от услуги за ранно образование и грижи
(детски градини и ясли):
● Респондентите от услугите за ранно образование и грижи посочват, че работят в
детски градини (61%), яслени групи в детски градини (20%), самостоятелна детска
ясла (3%) или друг вид среда (13%).
● 20% от анкетираните посочват, че работят в детска градина или ясла в столицата;
21% – в областните центрове; 37% – в градовете и 22% – в села.
● Като цяло учителите посочват, че опитът им в работата с деца със
затруднения в развитието или с увреждания е много ограничен. Близо
половината от участващите учители (44%) посочват, че нямат опит като учител или
сестра в работата с малки деца със затруднения в развитието или с увреждания.
Профил на лекарите:
● Всички лекари посочват, че предоставят услуги на деца с увреждания на възраст
под шест години и 11 месеца.
● По време на проучването 17 участници (49%) са работели като лични лекари (4 със
специализация по педиатрия и 13 по обща медицина), а 16 лекари (43%) са
работели като педиатри в болница (n = 10), извънболнична помощ (n = 5) или друга
среда (n = 1).
● Приблизителният брой деца на възраст от 0 до 6 години и 11 месеца, обслужвани
от лекарите, варира значително – от минимум 4 деца до максимум 900 деца
(средно = 145 деца). Дванадесет лекари посочват по-малко от 100 деца; 13
посочват, че са обслужвали между 100 и 500 деца; и 7 посочват, че са обслужвали
500 или повече деца.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ
Скрининг и насочване
Лекарите, ръководителите на услуги, специалистите и учителите/сестрите бяха
помолени да дадат информация за скрининга като цяло и скрининга на развитието. Те
също така бяха помолени да дадат информация за всякакви стандартизирани и
утвърдени скринингови инструменти, които те или тяхната програма или център
използват.
Дефиниции
СКРИНИНГ НА РАЗВИТИЕТО: Включва използването на стандартизиран, нормиран
инструмент или въпросник, който има за цел да
установи дали развитието на детето съответства на
типичното развитие на децата на същата възраст
(норми/показатели на развитието). Скринингът на
развитието се използва за идентифициране на децата,
които трябва да бъдат насочени за по-комплексна
оценка на развитието.
НАСОЧВАНЕ:

Включва установяване на затруднение в развитието или
увреждане и, със съгласието на родителя, споделяне на
тази информация с друг професионалист, който е
отговорен за консултиране на родителя и иницииране на
процес на оценка на развитието и медицинска оценка
със съгласието на родителите.

Наблюдение на развитието според представителите на здравни услуги и
доставчиците на услуги
Съгласно националното законодателство2 всеки общопрактикуващ лекар или педиатър
трябва редовно да наблюдава развитието на детето и да му издаде направление за
консултация, ако се установят затруднения в развитието. Почти 70% от родителите
посочват, че личният лекар или педиатърът на детето претегля и измерва ръста на
детето при всяко посещение. Същевременно само 12% от родителите посочват, че
лекарят на детето им някога е попълвал анкета или друг въпросник относно
ученето, развитието или поведението на детето им. Освен това 11% от родителите,
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Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспанеризацията.

които са споделили притеснения за развитието на детето с личния лекар, са били
посъветвани да изчакат, за да видят дали детето ще преодолее затрудненията.

с

Почти всички лекари (91%)
са съгласни или напълно съласни , че медицин ските специалисти трябва
да използват стандартизи рани инструменти за скри нинг за установяване на
затруднения в развитието.
Те бяха помолени да посо чат основните бариери за
извършване на скрининг.
Отговорите са посочени
на фигура 3.

Фигура 3. Основни пречки пред скрининга според лекарите

Резултатите показват, че специалистите не използват инструменти за скрининг на
развитието в практиката си. Според отговорите, предоставени от ръководителите на
услуги, само 28% от центровете или програмите извършват скрининг в някаква
форма. От 316 специалистите, попълнили проучването, само 15% споменават някакъв
конкретен инструмент за скрининг: Въпросник по възрасти и етапи (ASQ), Денвър-2
(Denver II), Василка Манова-Томова, M-CHAT3.
Що се отнася до процесът на насочване, макар че от личните лекари се изисква да
насочват децата за консултация, липсва достатъчно информация, за да се определи
дали съществува ясен процес с конкретни пътеки за направления. Приблизителният
брой деца на възраст между 0 и 6 години и 11 месеца, за които лекарите посочват, че са
насочили към друг специалист през последните 12 месеца, тъй като са имали съмнения
за затруднения в развитието на детето, е изключително нисък. Броят на насочените
деца годишно варира от 0 деца, отговор, посочен от двама лекари, до най-много 28 деца.
Средният брой деца, насочени от лекар годишно, е само пет – средно приблизително
едно дете на всеки два месеца.
Не съществува ясна пътека за последващите процедури за проследяване на случаите,
за които е дадено направление, нито дали направлението е последвано от цялостна
оценка и индивидуален план за адресиране на нуждите на детето.
Възраст, на която за пръв път се появяват съмнения за затруднения в развитието
или увреждания и се поставя диагноза
На фигурата по-долу са обобщени данните, посочени от родителите, за възрастта, на
която у тях за пръв път се появява съмнението, че детето има затруднение в развитието
или увреждане, и възрастта, на която професионалист или експерт за пръв път
предполага, че детето може да има затруднение в развитието или увреждане. По
принцип и родителите, и професионалистите започват да подозират затруднение в
развитието преди 3-годишна възраст.
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Въпросникът по възрасти и етапи и тестът за родителска оценка на състоянието на развитието (PEDS) са преведени на
български език.

Фигура 4. Възраст, на която има подозрение за затруднение в развитието

Въпреки ранните съмнения за затруднение в развитието при близо 1/3 от децата
затруднението в развитието или увреждането са установени или диагностицирани след
36-месечна възраст. Фигурата по-долу показва колко време минава от първите
съмнения на родителя, че детето му има затруднения в развитието, до момента на
поставяне на диагнозата.

Фигура 5. Период между появата на първите съмнения и диагнозата

Първата група стълбчета показва, че при съмнение за затруднение в развитието или
увреждане при раждането в повече от 60% от случаите диагнозата е установена в
рамките на същата година, в 20% – в рамките на следващата година, в 10% – в рамките
на третата година, а 6% не са имали диагноза към момента на проучването.
Продължителността на периода на изчакване от момента, в който родителят за първи
път има съмнения, че детето му има затруднения в развитието, до момента, в който
семейството започва да получава услуга за подкрепа, може да окаже значително
влияние върху развитието на детето. Въз основа на данните, ако достъпът до услуги
се обуславя от наличието на диагноза, половината от родителите ще получат
достъп до услуги със закъснение от една година, а други 20% – със закъснение от
две години. Това показва, че благоприятният момент за най-добра подкрепа на
детското развитие е пропуснат.

Цялостна оценка
Ръководителите на услуги, лекарите и учителите предоставиха информация за процеса
на оценяване във всяка от техните съответни области 4 . Родителите предоставиха
информация за това как е установено затруднението в развитието или увреждането на
детето им. Почти всички доставчици на услуги посочват, че провеждат някаква форма
на оценка, но липсва ясно общо разбиране какво точно означава оценка на
развитието.
Области на затруднения у децата
Фигурите по-долу показват несъответствията между процента на родителите, които
посочват, че детето им има някакво затруднение, и процента на специалистите,
ръководителите на услуги и лекарите, които посочват, че по-голямата част от децата,
които обслужват, имат затруднения. Само 22% от родителите например посочват, че
детето им има затруднения с експресивната комуникация, а само 35% от тях посочват,
че детето им има проблеми с рецептивната комуникация. За сравнение: над 70% от
специалистите и ръководителите на услуги посочват, че по-голямата част от децата,
които обслужват, имат забавяне в експресивната комуникация, а близо 60% посочват,
че по-голямата част от децата, които обслужват, имат забавяне в рецептивната
комуникация.

Фиг. 6 и 7. Видове затруднения в развитието, посочени от родители, специалистите, ръководителите на улуги и
лекари

4

На специалистите не е зададен въпрос за техния процес на оценка.

Значителното разминаване между нуждите на децата, посочени от родителите, и
адресираните нужди от доставчиците на услуги означава, че много семейства не са
получили подходяща подкрепа за децата си чрез услугите или че предоставяната
подкрепа не се основава на нуждите на детето или семейството.
Получаване на услуги
Като цяло според родители децата започват да ползват услуги във връзка със
затруднението им на възраст 30 месеца (SD = 16.6 месеца; интервал = 1 до 63 месеца),
въпреки че те са имали подозрения много по-рано. Родителите бяха помолени да
споделят какви услуги ползват за децата си. Резултатите са посочени на фигура 8.

Фигура 8. Вид на услугите, които се ползват

Фигура 9. Честота на получаваните услуги

Всяко трето семейство изминава над 100 километра, за да получи услуги. Няколко
родители посочват, че не могат да работят, защото трябва да заведат детето си на
редица оценки и множество часове през седмицата, което за някои родители означава
продължително пътуване с кола. В други случаи не са в състояние да работят, защото
им се налагат продължително да престояват в болница. Някои родители посочват, че са
завели детето си в чужбина (напр. в Англия, Германия, Италия и Турция) за
допълнителна оценка, лечение или медицински процедури, след като не са успели да
се погрижат за нуждите на детето си в България.
Друг от въпросите за родители беше да посочат къде според тях трябва да се
предоставят услугите: (а) за деца до 3 години, и (б) за деца от 3 до 6 години и 11 месеца.
Двата раздела на фигурата по-долу представят тази информация подробно. За деца от
0 до 3 години 56% от родителите посочват, че услугите трябва да се доставят у дома; за
деца от 3 до 6 години и 11 месеца – 42% посочват, че услугите трябва да се доставят у
дома. Голяма част от родителите одобряват предоставянето на услуги за деца в
приобщаваща предучилищна група и за двете възрастови групи, като 68% посочват, че

това е подходяща среда за деца над 3 години, а 44% посочват, че е подходяща среда
за деца под три години.

Графика 10. Място на предоставяне на услугите

При сравнение на данните в двете фигури по-горе за това къде се предоставят услугите
и къде родителите смятат, че услугите трябва да се предоставят, се вижда поразителен
контраст. Въпреки че над 50% от родителите с деца от 0 до 3 години и 40% от родителите
с деца от 3 до 6 години и 11 месеца смятат, че услугите трябва да се предоставят в дома
на детето, реално предоставянето на услуги в тази обстановка е почти несъществуващо.
Родителите във фокус групите предпочитат да получават услуги у дома (65%) или в
детската градина (50%).

Предоставянето на услуги в естествена за детето среда е важен фактор за
осигуряването на качествени услуги за ранна детска интервенция. Ако предоставянето
на услугата се извършва в дома на детето, семейството може лесно да продължи да
ръководи дейностите след сесията с доставчика на ранна детска интервенция, тъй като
както е известно от литературата, положителните резултати се случват между сесиите,
а не по време на тях.
Предоставяне на услуги
Средният брой деца от 0 до 3 години, които специалистите посочват, че обслужват, е 1
(диапазон = 0 до 100 деца), а средният брой деца на възраст от 3 до 6 години и 11 месеца
е 6 (диапазон = 0 до 300 деца). Т.е. данните показват, че за децата под 3 години е помалко вероятно да получават услуги в сравнение с тези на възраст 3–6 години.
Ръководителите на услуги посочват, че техните програми обслужват деца с увреждания
(57%), деца със затруднения в развитието (38%) и малък процент от центрове и
програми (11%) обслужват и типично развиващи се деца. Броят на обслужваните деца
широко варира. Според ръководителите на услуги броят на децата под три години, които
са били обслужени през последните 12 месеца, варира от 0 до 460 деца. Що се отнася
до децата от 3 до 6 години и 11 месеца, броят им варира от 0 до 522 деца.
Над 50% от специалистите посочват, че могат да подпомогнат развитието на децата. По
отделните области на развитие, отговорите варират от 50% за груба моторика до 75%
за фина моторика. Подобно на ръководителите, малко от специалистите посочват, че
са в състояние да подпомогнат развитието на деца със зрителни и слухови
затруднения, докато по-висок процент посочват, че са в състояние да
подпомогнат поведенчески (69%), социални и емоционални нужди (69%) и
саморегулация (58%).
Фигура 11 показва области на затруднения в развитието на детето, в които
специалистите са в състояние да помогнат, и области на затруднения, в които не могат
да се справят. 103 специалисти споделят, че по-голямата част от децата, с които
работят, имат затруднения в областта на грубата моторика. От тези 103 специалисти 24
(23,3%) не посочват, че са в състояние да подпомогнат затрудненията с грубата
моторика (представени в оранжевата част на колонната диаграма).

Графика 11. Затруднения в развитието, в които специалистите се чувстват подготвени да подкрепят и области,
в които те смятат, че имат по-малко умения

Като цяло данните сочат, че повечето от специалистите имат необходимите умения да
подпомагат развитието на децата в областите, в които имат затруднения.
Разминаването по отношение на уменията за подкрепа в отделните области от
развитието варира, като 12% от специалистите нямат умения за подкрепа на уменията
в областта на грубата моторика, а 25% – за развиване на уменията за самообслужване.
Освен това поведенческите потребности на децата са като цяло добре подкрепени в
рамките на случаите. Делът на децата, които не получават подкрепа, варира от 14% до
18%. Видно е, че специалистите в най-малка степен са подготвени да работят с
деца със зрителни и слухови затруднения.
Специалистите бяха помолени да помислят за професионалното си образование,
обучение и опит и след това да преценят до каква степен се чувстват подготвени да
работят с деца и семейства въз основа на 7-степенна скала, варираща от 1 („изобщо
неподготвен“) до 7 („изключително добре подготвен“). Както показва фигурата по-долу,
средните резултати са най-високи при работа с деца на възраст от 3 до 6 години и 11
месеца (M[SD] = 4,9[1,4]), като резултатите за работа с родителите са съотносими (M[SD]
= 4,6[1,4]).
Специалистите посочват значително по-ниски нива на подготвеност за работа с
деца от 0 до 3 години.

Фигура 12. Самооценка на специалистите за уменията им да работят с децата и техните семейства

Участие на родителите в услугите
Родителите и специалистите бяха помолени да коментират ролята на родителя по
време на предоставянето на услуги за ранна детска интервенция. По-конкретно те бяха
помолени да посочат къде е бил родителят по време на предоставянето на услугите.
Както се вижда от фигурата по-долу, по-голямата част от специалистите посочват, че
родителят е извън стаята по време на предоставянето на услуги (54%) или влиза и
излиза от помещението (23%). Само малък процент от специалистите посочват, че
родителите или наблюдават, или пряко участват в предоставянето на услуги.
Докладът за родителите описва подобна картина по отношение на прякото участие на
родителите – макар че родителите, участващи в проучването, посочват малко по-висок
процент на участие.

Фигура 13. Участие на родителя в процеса на ранна детска интервенция

Специалистите бяха попитани как родителите избират различните видове услуги или
доставчици, когато трябва да вземат решение. От онези, които са дали отговор (n = 189),
40% посочват, че родителят просто избира, а 34% посочват, че специалист насочва
родителя. Други по-редки отговори гласят, че отделът за закрила на детето може да
избере (6%) или че родителите избират по-удобното за тях място (4%). Някои
специалисти посочват, че родителите избират безплатните услуги (8%); докато други
посочват, че родителите избират платени услуги (3%). Само 5% от специалистите
посочват, че родителят решава кои услуги да избере въз основа на нуждите на
детето си.
Ангажираността на родителя е ключова за ефективното предоставяне на услуги за ранна
детска интервенция. Както беше отбелязано във въведението, ефективните услуги за
РДИ трябва да бъдат ориентирани към семейството, да стъпват на неговите силните
страни, като се фокусират върху приоритетите му и отчитат културата му. Родителите
трябва да бъдат включени от самото начало и в идеалния случай трябва да играят
централна роля в предоставянето на услугите.
Координация на случаите
Родителите, специалистите, учителите и лекарите предоставиха информация за
координацията на случаите. Само 15% от родителите посочват, че някой им е помогнал
с координирането на грижите за детето им между различните доставчици. С петстепенна
скала родителите определиха с каква честота техните доставчици на услуги
комуникират помежду си, наясно са с другите услуги, които детето получава, и обясняват
на родителя кой отговаря за различните елементи от интервенциите, свързани с
услугите, предоставяни на детето. Данните са обобщени във фигурата по-долу.

Фигура 14. Комуникация и координация между различните специалисти

Приблизително половината от 244-мата родители, които са отговорили на въпросите,
посочват, че доставчикът на услуги на детето им никога не е или рядко е споделял
информация с други доставчици на услуги или с родителя.
Пречки, ограничаващи достъпа, използването или ползата от услугите според
родителите

Фигура 15. Бариери пред семействата за достъп и ползване на услуги според родителите

Пречки, споделени от специалистите
65% от специалистите посочват поне една пречка пред родителите, ограничаваща
достъпа, използването или ползата от услугите. Те идентифицират общо 11 пречки. За
разлика от ръководителите на услуги, които не само посочват редица спънки,
включително структурни и процесуални, специалистите се фокусират основно върху
това, което възприемат като ограничения или пречки от страна на родителите. Някои
специалисти посочват редица пречки, които предполагат наличието на прикрито
негативно отношение към родителите.

Фигура 16. Бариери за използване на услугите от семействата

Близо една трета от участвалите специалисти (32%; n = 101) посочват поне едно от
петте гореспоменати твърдения за родителите като пречка пред услугите. Седем
процента от специалистите (n = 22) са посочили две или повече от горните твърдения
за родителите.
Резултатите предполагат, че е необходимо да се инвестира в качествено обучение и
подкрепа за човешките ресурси, участващи в предоставянето на услуги за деца и
семейства. Някои родители определят специалистите като важен ресурс, който помага
за развитието на детето им, но други твърдят, че специалистите не са достатъчни, а
съществуващите имат много негативно отношение към тях. Тези нагласи оказват силно
отрицателно въздействие върху предоставянето на висококачествени услуги за ранна
детска интервенция.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

● България е въвела услуги и законодателство, които са важен елемент от
ефективната система за ранна детска интервенция. Наличието на достъп до
общопрактикуващи лекари и педиатри през първите седмици и месеци от живота
на детето е от голямо значение. Тези специалисти имат достъп до по-голямата
част от българските семейства и деца и могат да помогнат за идентифициране на
нуждите от ранна подкрепа и да свържат семействата с други услуги.
● Както професионалистите, така и родителите са наясно колко са важни точното и
навременно установяване и оценката на затрудненията, за да се предоставят на
децата услуги, съобразени с техните специфични нужди. Към момента липсват
стандартни протоколи или пътеки за вземане на решения от медицинските
специалисти. Липсват и стандартни формуляри/форми (за оценка на нуждите,
проследяване и оценка на напредъка), които да се използват във всяка система и
да важат в различните системи. Съществуват инструменти за скрининг. Те обаче
не се използват и не са въведени за широко приложение. Инструменти за оценка,
които да се използват в разработването на индивидуални планове за услуги,
липсват.
● Мониторингът на напредъка и координацията на случаите не са развити, а
механизми за контрол на качеството реално не съществуват.
● Макар специалистите да са наясно колко е важен периодът от раждането до
навършването на тригодишна възраст, тази възрастова група е най-пренебрегната
в различните сектори, когато става дума за затруднения в развитието и
увреждания. Знанията, извлечени от услугите за РДИ за деца от 0 до 3 години и
техните семейства, може да се използват за подпомагане на разширяването на
услугите за РДИ за бебета и малки деца и прехода към приобщаващи детски ясли,
яслени групи и предучилищни групи.
● Съществуват различия в това как родителите, доставчиците на услуги,
ръководителите, медицинските специалисти и учителите разбират ранната детска
интервенция. Всички формуляри, процедури и услуги трябва да са базирани на
обща философия, изградена около услугите, насочени към семейството. Услугите
в различните среди трябва да обхващат практики, насочени към детето, които
подпомагат социалното включване и развитието на функционални умения.

ПРЕПОРЪКИ

● Повишаване на осведомеността на родителите и професионалистите за ползите
от универсалния скрининг на развитието и значението на използването на
инструменти за скрининг на развитието, за които има доказателства за тяхната
надеждност и валидност; за ползата от услугите, предоставяни в естествената,
среда на детето като дома, предучилищна група и други места в общността; за
значението от прилагането на плановете за интервенция от цялото семейство през
целия ден по време на ежедневните дейности и времето за игра; за значението на
развитието и координирането на подходите за интервенция с учителите, ако
детето посещава детска градина или предучилищна група; и за разликите между
рехабилитация и ранна детска интервенция.
● Укрепване на националния капацитет за прилагане на универсален скрининг на
детско развитие с помощта на официални, стандартизирани инструменти. Трябва
да се разработи стандартен формуляр за направление към услугите за ранна
детска интервенция, който да улесни и стандартизира процеса на насочване. Този
формуляр – и всички други формуляри и процедури – трябва да включват
членовете на семейството, да уважават техните решения и приоритети за детето
и да подчертават ролята на семейството като първи учител на детето.
● Необходимо е да се укрепи националният капацитет за предоставяне на услуги за
РДИ, основани на доказателства, със специален фокус върху децата на възраст
0–3 години.
● Индивидуалният план за подкрепа на семейството (ИППС) е необходим елемент
от системите и услугите за РДИ. Той представлява документ с насоки за
предоставянето на услуги въз основа на приоритетите на семейството и нуждите
на детето. Той служи като договор между доставчика на услуги и родителите и
уточнява защо детето се нуждае от услуги; силните страни и нуждите на детето;
целите на детето и семейството; честотата и продължителността на доставката на
услуги; кой ще предоставя услуги; мястото за доставка на услуги и датата за
повторна оценка.
● Необходимо е да се въведе функцията „водещ на случая“ с ясно определени
отговорности и задачи: да следи нивото на предоставяне на услуги и напредъка на
децата по отношение на заложените краткосрочни и дългосрочни цели, както и да
подпомага достъпа на семействата до различни услуги и подкрепа.
● Услугите за РДИ трябва да способстват развитието на функционални умения и да
са индивидуално пригодени към силните страни и нуждите на детето и
семейството. Интердисциплинарният екип за РДИ, включващ семейството и
учителите, трябва съвместно да разработва план, който да улесни прехода на
детето в следващото място за предоставяне на услуги (детска градина и ясла).
● На родителите трябва да се гледа като на равностойни, компетентни членове на
екипа за ранна детска интервенция, на които е дадена възможност да играят
активна роля в подкрепа на развитието на детето. Ролята на специалистите не е
тясно свързана с директната работа с детето, а с обучението и подкрепата на
родителите с цел подпомагане на развитието на детето им в естествена среда.
● Разработване на национални стандарти за ранна детска интервенция въз основа
на доказателства и стандарти на международни професионални организации.

● Привеждане на програмите за предварително и последващо обучение в
съответствие с националните стандарти за ранна детска интервенция с ясни
връзки между учебното съдържание, професионалните компетенции и задачи и
необходимия опит.

