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Българският клон на „Надежда и домове за децата“  e създаден през Ноември 
2011 г. 
Екипът ни фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 
0 – 3 години и техните семейства, защото изоставянето на бебета води след себе 
си травми, които остават за цял живот и пречат на тези деца да израснат като 
пълноценни възрастни хора.
Нашият стремеж е провеждане на по-активна политиката по превенция на изо-
ставянията и недопускане настаняването на бебета в специализирани институ-
ции в България. Според нас, за да имат семейните политики устойчив характер, 
е необходим системен подход. В основата на нашата работа лежи разбирането, 
че всяко дете трябва да има свой дом и семейство, в което да се чувства обичано 
и защитено.
За нас почтеността на намеренията и прозрачността във всяко действие, което 
предприемаме, са от изключителна важност за успеха на нашата организация. 
Ето защо, ние винаги сме откровени в работата си както с децата и техните се-
мейства, така и с различните държавни и правителствени структури.
Работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ е свързана с промя-
ната на нагласи и политики, а където има промяна, има и съпротива. Множество 
пречки изникват по пътя към успеха, но по същия начин, по който една войска 
тръгва на битка, вярвайки, че ще победи, така и ние имаме куража, че ще успеем 
да дадем шанс на всяко дете в България да живее в любяща семейна среда. Ние 
сме креативни и не се страхуваме да опитваме отново и отново и отново. 
Ние променяме детски животи всеки ден, затова работим с изключителна пре-
цизност и се отнасяме достойно както към децата, така и към техните родители и 
всички други замесени страни.
НИЕ ЦЕЛИМ пълното премахване на институционална грижа за деца по света 
НАШАТА ВИЗИЯ е свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институ-
ционална грижа
НАШАТА МИСИЯ е да бъдем катализатор на глобалното премахване на институ-
ционална грижа за деца 
Работата ни се основава на 3 фундаментални ценности:
· Кураж да променяме и да опитваме отново и отново и отново
· Почтеност в отстояването на най-добрия интерес на децата
· Достойнство в отношението ни към децата и техните семейства  
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Ръководството IMPACT е посветено с уважение на прекрасните деца в Румъния, които ме 
приеха и ми се довериха да изиграя малка роля в осигуряването на втори шанс за тях да 
изживеят живота си пълноценно. За мен беше абсолютно удоволствие и чест да бъда част от 
тази промяна.

Благодарна съм от все сърце на своите приятели и партньори от екипа на „Надежда и домове 
за децата“ - Румъния в Бая Маре. Те са ме научили да бъда по-признателна за нещата, които 
всички ние сме склонни да приемаме за даденост. Техните неуморни и безкористни усилия 
да направят необходимото за всяко дете са ме покорили. Дарена съм от тяхната непреклонна 
отдаденост   за гарантирането на защитата и зачитането на правата на децата. Те са непоколебими 
в защитата на тези, които нямат глас. Те сега са чути, за което им благодаря, от името на децата. 

Благодаря на своите приятели: Делия, Стефан и Отто, но особено на Бианка, която щедро се 
отдаде за създаването на този документ; и на Дана, за нейния перфекционизъм в редактирането, 
както и за приноса й към материалите, включени в ръководството. Благодаря също така и на 
Ахмад за неговия дизайн и креативност за крайния продукт.

През изминалите осем години партньорството между „Надежда и домове за децата“ - Румъния 
и Autistic Services, Inc. USA, с подкрепата на Генерална дирекция за социално подпомагане, е 
оказало значително въздействие върху отношението към децата и като цяло детската грижа в 
Румъния. Благодаря на екипа си в Autistic Services, Inc., който помогна на тези хора, посветени 
и отдадени на грижата за децата, като им дадоха необходимите инструменти, за да подобрят и 
подсигурят живота на много деца. 

Аз очаквам с нетърпение продължението на партньорството ни за подпомагане на уязвимите 
хора да живеят в среда, която ги уважава, където могат да израснат и имат шанса да се превърнат 
в допринасящи членове на общността.

Мои приятели в Румъния, отново ви благодаря за това, че повярвахте в мен да получа свой 
шанс.

С уважение,

Вероника
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Въведение

Преди	 да	 започнете	 да	 изучавате	 материала	 в	 това	 ръководство,	 бъде-

те	 подготвени!	 Вие	 сте	 на	 път	 да	 се	 сблъскате	 с	 идеи,	 които	може	 би	ще	 са	

непознати	за	вас	и	с	концепции,	които	ще	са	предизвикателство	за	сегашните	ви	

очаквания	за	хората	със	специални	нужди.	В	основата	на	IMPACT	е	вярването,	

че	хората	със	специални	нужди	могат	да	учат	и	да	се	развиват.	Да,	те	дори	могат	

да	преуспеят	и	да	бъдат	разпознати	като	ценни	членове	на	обществото,	които	

могат	много	да	допринесат.	За	да	се	осъществят	тези	възможности,	ние	трябва	

да	променим	своите	мисли	и	разбирания	за	предполагаемите	ограничения	на	

хората	със	специални	нужди.	Пригответе	се	да	отворите	за	нови	възможности,	

може	би,	много	различни	от	сегашните	норми	на	обществото.	
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ИНОВАТИВНА
Цели

След приключването на този модул, участниците ще могат:

1. Да осъзнаят, че всички деца и възрастни със специални нужди имат същите 
права като всички останали.

2. Да разбират понятието за специални нужди и да дефинират характерните 
трудности, свързани със специалните нужди.

3. Да обсъждат нуждата и целта от стратегическа интервенция при работата с 
деца и възрастни със специални нужди.

4. Да демонстрират как техните собствени убеждения, ценности и отношение 

спрямо хората със специални нужди влияят върху действията им.

Първа	част		-	схема	

на	изложението
Задача Време Съдържание Медия Забележки
1.1 40 мин. Преглед на Конвенция 

за правата на децата
Приложение 1.1.1

1.2 120 мин. Дискусия за 
концепцията на 
специалните нужди 
и характерните 
предизвикателства, 
свързани с тях

Приложение 1.2.1

Приложение 1.2.2

Приложение 1.2.3

Приложение 1.2.4

Приложение 1.2.5
1.3 120 мин. Дискусия за нуждата 

от и целта на 
стратегическата 
интервенция при 
работата с деца 
и възрастни със 
специални нужди

Приложение 1.3.1

Приложение 1.3.2

1.4 40 мин. Дискусия за начините, 
по които нашите 
вярвания, ценности 
и отношение влияят 
върху действията ни 
като цяло, и спрямо 
хората със специални 
нужди

Приложение 1.4.1

Приложение 1.4.2

Приложение 1.4.3

5
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Задача	първа:		Участниците	ще	могат	да	разберат,	че	всички	
деца	 /	 възрастни	 със	 специални	 нужди	 имат	 същите	 права	
като	останалата	част	от	населението.

Препоръчителна	продължителност	–	40	мин.

Преглед	на	съдържанието

По време на тази откриваща презентация, участниците ще обсъдят Европейската 
декларация за здравето на децата и младите хора с интелектуални затруднения и 
техните семейства. Целта на тази част от обучението е да се осведомят участници-
те за тяхната отговорност да осигурят защитата и зачитането на тези права и че се 
осигурява подкрепа при необходимост.

Стратегия за обучение / съдържание

I. Като използвате Приложение 1.1.1, обсъдете с участниците главните 
идеи на Европейската декларация за здравето на децата и младите хора с 
интелектуални затруднения и техните семейства.

1.	 Защита	на	децата	и	младите	хора	с	интелектуални	затруднения	от	вреда	
и	насилие.

Всички деца и младежи с интелектуални затруднения, където и да живеят, 
трябва да имат гарантиран живот без тормоз, вреда, насилие или прене-
брегване и да не живеят в страх. 

2.	 Осигуряване	на	децата	и	младите	хора	възможност	да	живеят	в	семейна	
среда.

Насърчаването на стабилните връзки и подобряване на семейните функции 
намалява въздействието на интелектуалните затруднения. Жизнено важна 
е постоянната подкрепа за семействата. 

3.	 Прехвърляне	на	грижата	от	институциите	в	общността.

Институциите от резидентен тип, които оказват вредно влияние върху здра-
вето и развитието на децата и младежите трябва да бъдат заменени от ви-
сококачествена подкрепа в общността. Новите настанявания в подобни ин-
ституции трябва да се прекратят чрез развиването на услуги в общността.

4.	 Идентифициране	на	нуждите	на	всяко	дете	и	млад	човек.

Ранната диагностика и интервенция подобряват последствията в дългосро-
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чен план. Децата и младежите имат нужда от редовна цялостна оценка на 
техните нужди и планирана подкрепа, за да се осигурят плавни преходи при 
всеки етап от живота им.

5.	 Гарантиране	на	качествена	психическа	и	физическа	здравна	грижа,	която	
е	координирана	и	непрекъсната.

Децата и младите хора с интелектуални затруднения имат нужда от същия 
достъп до здравни грижи като останалите деца, но също така могат да имат 
нужда от специализирано лечение и грижа.

6.	 Опазване	здравето	и	благополучието	на	семейството,	грижещо	се	за	де-
тето.

За да може едно дете с интелектуални затруднения да расте и да се развива 
в семейството, е нужно да се подкрепи здравето и благополучието на се-
мейството като цяло. Ако се даде възможност на семействата да се грижат 
за децата си от момента на поставянето на диагнозата за интелектуалното 
затруднение до израстването им като възрастни, може да се предотврати 
вредно семейно напрежение или отхвърляне на увреденото дете. 

7.	 Да	се	подкрепят	децата	и	младите	хора	с	интелектуални	затруднения	да	
допринасят	за	решенията	относно	техния	живот.

Децата и младежите с интелектуални затруднения могат и биха направили 
известни своите нужди и желания, както и да допринасят в общността, ако 
им се предостави подходяща подкрепа и приемаща среда. Членовете на 
семействата и техните застъпници също имат нужда от насърчаване и под-
крепа, за да бъдат чути.

8.	 Изграждане	на	работен	капацитет	и	задължение.

Благополучието на децата и младежите с интелектуални затруднения е сил-
но зависещо от знанията, уменията, нагласите и отдадеността на персонала 
във всички структури и сектори.

9.	 Събиране	на	важна	информация	за	нуждите	и	услугите	и	гарантиране	ка-
чество	на	услугите.

Нужни са стандарти за качество и подходящи системи за информация, за 
да се наблюдава качеството на грижата с прозрачни отговорности за всички 
заинтересовани страни.

10.	 Инвестиране	в	осигуряването	на	равни	възможности	и	постигане	на	мак-
симално	добри	резултати.	

Да се осигури справедливо и ако е необходимо преференциално финанси-
ране на услугите, от които децата и младежите с интелектуални затрудне-
ния и техните семейства имат полза.
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Приложение	1.1.1

Европейска	декларация	за	здравето	на	децата	и	младите	хора	с	

интелектуални	затруднения	и	техните	семейства			

1.	 Защита на децата и младите хора с интелектуални затруднения от вреда и 
насилие.

2.	 Осигуряване на възможност децата и младите хора да живеят в семейна 
среда.

3.	 Прехвърляне на грижата от институциите в общността.

4.	 Идентифициране на нуждите на всяко дете и млад човек.

5.	 Гарантиране на качествена психическа и физическа здравна грижа, която е 
координирана и непрекъсната.

6.	 Опазване здравето и благополучието на семейството, грижещо се за детето.

7.	 Да се подкрепят децата и младите хора с интелектуални затруднения да 
допринасят за решенията, относно техния живот.

8.	 Изграждане на работен капацитет и задължение.

9.	 Събиране на важна информация за нуждите и услугите, и гарантиране ка-
чество на услугите.

10.		Инвестиране в осигуряването на равни възможности и постигане на макси-
мално добри резултати. 
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Задача	втора:	Участниците	ще	могат	да	разберат	концепцията	
за	специални	нужди	и	да	дефинират	характерните	предизви-
кателства,	свързани	със	специалните	нужди.

Препоръчителна	продължителност	–	120	минути

Преглед	на	съдържанието	

В тази задача трябва да се постави ударение върху тези характеристики на хората 
със специални нужди, които биха могли да окажат влияние върху всекидневния 
им живот, да ги доведат до чувство на неудовлетвореност или да повлияят на 
способностите им да се справят с кризисни ситуации.  Почти всяко психическо или 
физическо увреждане може да повлияе на способността на човек да се справя с 
криза.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

I. Дефинирайте понятията „специални нужди” и „генерализирано раз-
стройство на развитието” (pervasive developmental disorder)

Използвайки формата на лекция или дискусия, въведете термина „специални 
нужди”, който ще се използва в целия материал. Обяснете защо се предпочита 
употребата на термина „специални нужди” вместо „увреждане”, като се фокусира 
върху нуждата от позитивен поглед при работата с деца и възрастни със специал-
ни нужди.

Терминът „специални нужди” е равностоен на „генерализирано разстройство на 
развитието”, описано в Диагностичен и статистически наръчник на психичните 
разстройства (DSM IV – в момента се подготвя V ревизия на изданието), като остро 
и генерализирано влошаване в различни области на развитието, придружено с 
„наличие на поведение“. 

Според DSM IV (Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстрой-
ства), генерализираното разстройство на развитието включва: Аутизъм; Синдром 
на Рет; дезинтегративно разстройство на детството; Синдром на Аспергер  и гене-
рализирано разстройство на развитието, неуточнено. (от оригинала)

Терминът „специални нужди” е равностоен на „генерализирано разстройство на 
развитието”. ГРР са група разстройства, характеризиращи се с качествени наруше-
ния в социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с огра-
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ничен, стереотипен, повтарящ се репертоар от интереси и дейности. В повечето 
случаи поведението е абнормно още от ранното детство. Тези разстройства по-
някога се съпътстват от общокогнитивен дефицит, но, за да бъде диагностици-
рано ГРР, е необходимо наличието на поведенческа девиация, съотнесена към 
очакваното за възрастта поведение. Разстройството винаги се диагностицира на 
основата на поведенчески признаци, независимо от наличието или липсата на съ-
пътстващи заболявания. Като цяло генерализираните разстройства на развитието 
са дефинирани като  група от тежки ранни разстройства, които се характеризират 
с изоставане и деформации в развитието на комуникацията, на социалните и по-
знавателните умения.

Според Международната класификация на болестите Х ревизия /МКБ-10/, озагла-
вена „Клинични описания и диагностични указания“, изработена от европейски 
експерти, предлага 8 подкатегории на ГРР:

-  детски аутизъм;

- атипичен аутизъм;

- синдром на Рет (Rett);

- друго дезинтегративно разстройство на детството;

- хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни 
движения;

- синдром на Аспергер (Asperger); 

- други генерализирани разстройства на развитието;

- генерализирано разстройство на развитието, неуточнено.

Понятието ГРР завършва процеса на оценяване на съвкупността от симптомите, 
проявявани не само от хора със симптоматиката на аутизма, а и от такива с подоб-
на симптоматика. Резултатът е идентификация и на други разстройства, групира-
ни в същата голяма категория.

Освен това проблемите в развитието:

•	 се проявяват преди човека да навърши 22 години

•	 продължават или се очаква да продължат неопределен период от време

•	 намаляват способността на човека да функционира в обществото

II. Различна степен на трудност може да се срещне във всяка от следните 
области и може съответно да повлияе на реакцията на човек в кризисна 
ситуация:
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А)	Сензорно	/	двигателно	развитие	(приложение	1.2.1)
1.Нарушения в някое от сетивата

•	 Слух
•	 Зрение
•	 Проблеми със зрителното възприятие

2.Нарушения в опорните / двигателните умения, както и затруднена волева коор-
динация
3.Други __________________________________
Б)		Комуникация	(приложение	1.2.2)
1.Затруднения при задаването или артикулирането на послание

•	 Липса на вербални умения или слаби такива
•	 Липса на умения за общуване чрез жестикулация или слаби такива
•	 Необичайни форми на комуникация
•	 Затруднения при избора и употребата на думи
•	 Затруднения при разбирането на словосъчетания
•	 Не използва добре езика

2.Стереотипен и натрапчив език
3.Ограничена способност за разбиране нуждите на слушателя
4.Други __________________________________
В)	Когнитивни	процеси	(приложение	1.2.3)

1. Внимание
2. Разсеяност
3. Импулсивност
4. Разбиране
5. Приемане – предаване на информация
6. Проблеми с паметта
7. Централно нарушение на слуховата преработка (CAPD)
8. Ограничени умения за решаване на проблеми / вземане на решения
9. Други ______________________________

Г)	Социално	развитие
Няколко автори отбелязват, че проблеми в общуването са по-често срещани при 
хората със специални нужди, отколкото при останалата част от хората. Има много 
вероятни причини, поради които формирането на привързаност и развиването на 
подкрепящи взаимоотношения е трудно за хората със специални нужди. Много 
индивиди са били подложени на негативни социални условия за дълъг период от 
време, понякога по време на важни етапи от развитието на живота им.
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III. Моля, представете следните области, при които хората със специални 
нужди може да са изпитали негативни социални условия. Виж приложе-
ние 1.2.4

1.	 Поставяне	на	етикет
Може да доведе до стигматизация. Исторически погледнато етикетът „инвалид” 
или „бавноразвиващ” се свързва в публичното съзнание с „абнормалност” и „де-
виантност”. 

2.	 Отхвърляне	и	социално	нарушение
Хората със специални нужди често биват отхвърляни или пренебрегвани от 
връстниците си като деца и докато растат. Могат да са отделени от семействата 
си, институционализирани отрано. Могат да бъдат местени в различни услуги, без 
да се вземе предвид потенциалното влияние върху социалните им взаимоотно-
шения.

3.	 Разделяне
Някои хора имат история на дълъг престой в големи институции - далеч от обще-
ството, често в лоши социални условия.

4.	 Ограничени	възможности
Хората със специални нужди често нямат нормалните възможности за пълноце-
нен живот. Те са ограничени в това къде да живеят, какво да правят, какво и кога 
да ядат и т.н. Мнозинството от тях няма да изпитат запознанствата, бракът или 
родителството по време на живота си. 

5.	 Жертви
При хората със специални нужди има повишен риск от превръщането им в жерт-
ви. Това може да включва насилие, кражба на притежания, да се възползват от тях 
финансово или по друг начин, подигравки и сексуална експлоатация.

6.	 Инфантилизация
Хората със специални нужди често са наричани „деца”, „момчета” и „момичета”, 
въпреки че са вече възрастни хора.

7.	 Изолация
Хората със специални нужди често нямат достатъчен достъп до мрежите за со-
циални услуги. Понякога са отделени от семействата си и израстват в друга среда 
или в големи институции. 

8.	 Други	фактори,	свързани	със	социалното	развитие,	които	биха	могли	да	
повлияят	на	реакцията	на	човек	в	кризисна	ситуация	включват:

•	 Ограничени социални умения
•	 Ограничени социални и професионални възможности
•	 Ограничено разбиране за социалните очаквания
•	 Ограничена изложеност на публично внимание
•	 Ограничено разбиране за закона
•	 Семейни проблеми
•	 Други ______________________________
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Д)	Емоционално	развитие	–	Обсъдете	следните	въпроси,	свър-
зани	с	емоционалното	развитие:

1. Някои хора със специални нужди нямат добро понятие за себе си или имат 
негативна самооценка.

2. Специалните нужди често се свързват с очакването за провал.

3. Други фактори, свързани с емоционалното развитие, които могат да повли-
яят на реакцията на човек в кризисна ситуация:

•	 Ограничени способности за справяне и решаване на проблеми

•	 Липса на адекватни алтернативни реакции

•	 Дълга история на неадекватно реагиране

•	 Ограничени възможности за справяне със загуба, смърт, скръб

•	 Психически проблеми

•	 Проблеми със самочувствието и самооценката

•	 Трудности с емоционалния контрол

•	 Затруднение при определянето на собственото настроение и настроението 
на другите хора

•	 Нисък праг на фрустрация

•	 Други ______________________________

Е)	 Саморегулацията	 е	 свързана	 с	 мотивация,	 поставяне	 на	
цели	пред	себе	си	и	самостоятелност.	Социални,	емоционал-
ни,	 комуникативни	и	 специфични	увреждания	влияят	върху	
възможността	на	човек	да	се	саморегулира.
Други фактори, свързани със саморегулацията, които могат да повлияят на реак-
цията на човек в критична ситуация са:

•	 Трудно приемане и справяне с промените

•	 Проблеми при установяването на режим

•	 Проблеми при отклонения в режима

•	 Нереалистични очаквания

•	 Намалена способност за планиране

•	 Други ______________________________
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Преглед

IV. Обобщете като прегледате следните моменти:

А) Както беше отбелязано преди, поведенческите кризи могат да възникнат, ко-
гато хората имат предразполагащи състояния, които не им позволяват адекватно 
да възприемат, разбират и общуват със света. Много от тези състояния бяха посо-
чено по - горе. Тези състояния, съчетани с неадекватни социални, емоционални 
и саморегулиращи умения, влияят върху начина, по който човек със специални 
нужди се справя с всекидневния живот. 

Запомнете следното:

•	 Почти всяка специална нужда може да повлияе на способността на човек да 
се справи с криза.

Б) Ефективното справяне с човек, проявяващ проблемно поведение, се състои 
в разбирането на състоянието, което влияе на този човек. Бъдете реалистични           
относно затруднението, но едновременно с това осигурете необходимата подкре-
па и ресурси, за да може човекът да се учи и израства.

В) Ефективното справяне с човек, проявяващ проблемно поведение, се състои в 
предоставянето на приложими варианти за него и в последствие да бъде научен 
на по-приемливи начини да посреща желанията и нуждите си.

Приложение	1.1.1

Сензорно / двигателно развитие 

•	 Нарушения в някое от сетивата

•	 Нарушения в опорните / двигателните умения, както и затруднена волева 
координация

•	 Други ______________________________
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Приложение	1.2.2

Комуникация 

•	 Затруднения при задаването или артикулирането на послание

•	 Стереотипен или натрапчив език

•	 Ограничена способност за разбиране нуждите на слушателя

•	 Други ______________________________

Приложение	1.2.3

Когнитивни процеси 

•	 Затруднено внимание

•	 Разсеяност

•	 Импулсивност

•	 Затруднено разбиране

•	 Приемане – предаване на информация

•	 Проблеми с паметта

•	 Централно нарушение на слуховата преработка (CAPD)

•	 Ограничени умения за решаване на проблеми / вземане на решения

•	 Други ______________________________
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Приложение	1.2.4

Социално развитие

•	 Поставяне на етикет

•	 Отхвърляне и социално нарушение

•	 Разделяне

•	 Ограничени възможности

•	 Жертви

•	 Инфантилизация

Приложение	1.2.5

Емоционално развитие и саморегулация

•	 Ограничени способности за справяне и решаване на проблеми

•	 Липса на адекватни алтернативни реакции

•	 Дълга история на неадекватно реагиране

•	 Ограничени възможности за справяне със загуба, смърт, скръб

•	 Психически проблеми, напр. двойна диагноза

•	 Проблеми със самочувствието и самооценката

		

	

		

		

•	 Трудности с емоционалния контрол



18

•	 Затруднение при определянето на собственото настроение и настроението 
на другите хора

•	 Нисък праг на фрустрация

•	 Трудно приемане и справяне с промените

•	 Проблеми при установяването на режим / отклонения в режима

•	 Нереалистични очаквания

•	 Намалена способност за планиране

•	 Други ______________________________
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Задача	 трета:	 Участниците	 ще	 могат	 да	 обсъдят	 нуждата	 и	
целта	на	стратегическата	интервенция	при	работата	с	деца	и	
възрастни	със	специални	нужди

Препоръчителна	продължителност	–	120	минути

Преглед	на	съдържанието

Тази част ще е фокусирана върху „традиционните” поведенчески техники и тех-
ните негативни и положителни елементи. Участниците ще разгледат различните 
психологически, физически и медицински терапии, използвани досега. Участни-
ците ще обсъдят разликата между контрол на поведението и подкрепа на пове-
дението. Те също така ще научат за програмата IMPACT и новите идеи, които тя 
предлага в отговор на нуждите при работата с деца и възрастни със специални 
нужди и проблемно поведение. 

Стратегии за обучение / съдържание

I. Започнете с обсъждане на „традиционните” интервенции, използвани 
при проблемното поведение.

Използвайки лекционен формат, комбиниран с групови дискусии, пред-
ставете трите вида практики, използвани при справянето с проблемно 
поведение.

А)	Химически	интервенции

1. Химическите интервенции са приемливи при определени обстоятелства. 
Обикновено се изпробват първо други алтернативи и винаги трябва да се 
наблюдават страничните ефекти. Химическите методи не са цялостното ре-
шение на проблема. Те трябва да са съчетани със систематична, практиче-
ска програма за лечение, която е специално създадена за конкретния чо-
век. Възможно е просто да замаскират проблемното поведение, вместо да 
работят за преодоляването му.

2. Химическите интервенции могат да са изключително ефективни. Могат да 
се използват като част от програмата за лечение на даден човек, когато са 
предписани от медицинско лице. (Да се отбележи, че неподходящата упо-
треба на контролиращи поведението химични вещества е форма на наси-
лие.)

3. Дългосрочното използване на химически методи за интервенция може да 
доведе до здравословни проблеми: зависимост към дадения медикамент, 
забавяне на рефлексите, неврологични увреждания, забавяне на възпри-
емането и ученето и други симптоми, включващи треперене, лигавене, ле-
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таргия и др. Всеки от симптомите може да продължи до живот, дори след 
прекратяване приема на медикамента. Тези фактори се взимат предвид 
при предписването на химическата интервенция.

4. Поощряване, подкрепа или учене на самоконтрол може да не са във фокуса 
на персонала при използването на химическа интервенция.    

А)	Физическо	ограничаване

1. Прилагане – много често усилията, необходими при поставянето на човек в 
ограничително съоръжение са толкова големи, че докато бъде изпълнено 
вече е преминала нуждата от него. 

2. Има сериозни опасности за здравето при употребата на съоръжения тип 
усмирителна жилетка:  

a. Проблем с отделянето на топлина от тялото на човека. Жилетката обик-
новено е изработена от здрав платнен материал. Той не позволява на тя-
лото да отдава топлината чрез изпарение. Употребата на жилетката води 
до повишаване на телесната температура и/или обезводняване, ако не 
се поддържа достатъчен прием на течности.

b. Опасност от изометрично напрежение – човекът се напряга срещу не-
подвижен предмет, което води до повишаване на кръвното налягане. 
Това може да има сериозни последствия за хора с хипертония и сърдеч-
ни проблеми.

3. Индивидът може да се нарани при усилията си да се освободи от съоръже-
нието.

4. Употребата му не води до научаване на самоконтрол и добро поведение.

Б)	Непрограмиран	контрол

1. Реакциите на определени ситуации са в зависимост от спецификата на чле-
новете на персонала – тяхното детство и израстване, образование и/или 
предишен опит - и затова тези реакции може да не са най-добрите за опре-
делената ситуация.

2. Индивидуалното справяне със ситуациите може да ги персонализира и да 
доведе до борба за власт.

3. Често резултатът е некоординирани усилия от страна на персонала и липса 
на екипна работа.

I. Сравнете моделите за контрол на поведението и подкрепа на поведе-
нието. Използвайте лекционен формат, за да представите термините 
„контрол на поведението” и „позитивна подкрепа на поведението”.

А)	Контрол	на	поведението



22

Под практики за контрол на поведението се има предвид тези техники, при които 
честотата на поведението систематично се модифицира или променя чрез про-
грамирана манипулация на положителни и отрицателни последствия в средата. 
Техниките за справяне с поведението, които са основани на контрол на поведе-
нието, са били и в голяма степен все още са терапевтичния инструмент, който се 
използва при проблемно поведение. Употребата на този инструмент е фокусира-
на върху намаляване честотата на нежеланото поведение посредством наказание 
или потушаване.

1. Да се разгледа приложение 1.3.1, което описва контрола на поведението 
и практиките за подкрепа на поведението.

2. Обсъдете различните видове последствия, които се използват и дайте 
примери.

3. В случаи на сериозно проблемно поведение често се използват наказа-
ния, които се считат за бърз метод да се намали честотата на проявяване 
на това поведение, но които водят след себе си негативни последствия. 
Важно е да се отбележи обаче, че употребата на подобни средства няма 
да доведе до дълготрайна промяна в поведението. 

4. Съществуват потенциално вредни „странични ефекти” от употребата на 
наказания и негативни последствия на поведението. Помолете групата 
да помисли и обсъди кои са тези възможни ефекти. Даден е списък на 
възможните ефекти, които трябва да бъдат обсъдени. Виж приложение 
1.3.2.

•	 Негативна самооценка

•	 Нехаресване / отбягване на персонала

•	 Научаване да се избягват обстоятелствата, в които се получава нака-
занието, вместо наистина да се промени поведението.

•	 Депресия

•	 Разчитане на по-скоро на външен вместо на вътрешен контрол на по-
ведението

•	 Недоволство водещо до неправилно насочен гняв

•	 Лошото отношение към околните може да започне да се приема като 
нормално, както от персонала, така и от индивидите.

Б) Позитивна подкрепа на поведението

1. Позитивната подкрепа на поведението работи с позитивно ползване на 
елементи от традиционните методи за справяне с проблемното поведение, 
но се стреми да минимизира	употребата	на	наказания	и	е	по-фокусира-
на	върху	преподаването	на	функционални	умения,	които	да	елиминират	
нуждата	от	негативно	поведение.
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2. Позитивната подкрепа на поведението също се нуждае от комплексен под-
ход, при който се предвижда едновременното провеждане на няколко ин-
тервенции, фокусирани изцяло върху индивида.

II. Да се проведе дискусия върху тези две понятия („контрол на поведе-
нието“ и „позитивна подкрепа на поведението“) , като се подтикнат 
участниците да помислят върху различията между тях. Въпросите, 
които трябва да се повдигнат са:

1. Кой контролира?

2. Каква е желаната промяна за конкретния човек?

3. Какво печели персоналът при използването на методите за позитивна под-
крепа на поведението?

III. Проведете дискусия върху нуждата от последователна интервенция при 
работата с деца и възрастни със специални нужди и проблемно поведе-
ние. Започнете с обсъждане на това, какво сме научили от предишния си 
опит и как той е повлиял върху сегашните ни идеи.

Помислете върху историческото развитие на услугите за хора със специални нуж-
ди и проблемно поведение и се фокусирайте върху нуждата от систематичен под-
ход при работата с деца и възрастни със специални нужди поради следните при-
чини:

1. Персоналът, работещ с деца и възрастни със специални нужди, не е 
обучен в това отношение и затова не може да предостави системен подход 
към техните нужди.

2. Много деца и възрастни със специални нужди, които проявяват про-
блемно поведение са ограничавани и не им се предоставя никаква подхо-
дяща интервенция, за да се намали поведението им освен чрез химически 
и физически методи.

3. Много деца със специални нужди и проблемно поведение се озовават 
в психиатрични институции за възрастни, където е застрашено здравето и 
дори живота им. 
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Преглед

Сега	обсъдете	какво	носи	IMPACT:

1. Нова тенденция към позитивни подходи и планиране, насочено към хората.

2. Подобрен капацитет на персонала, работещ с деца и възрастни със специ-
ални нужди.

3. Обучителна програма, фокусирана върху проактивни и по-малко огранича-
ващи подходи.

4. Ефективна и хуманна обучителна програма за справяне с проблемното по-
ведение.

5. Подобрени реакции на грижещите се при отговор на кризисни ситуации.

6. Повишена информираност за негативните ефекти от институционализация-
та:

•	 Загуба на идентичността

•	 Модели на насилие

•	 Липса на свобода

•	 Живот в условията на строг режим

•	 Липса на стимулация

•	 Приучване към безпомощност

•	 Липса на отдушници за нормални човешки емоции
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Приложение	1.3.1

         Контрол на поведението         срещу     Подкрепа на поведението
Целта е да се намали честотата на 
негативното поведение

Целта е да се посрещнат нуждите на 
хората и да им се дадат уменията сами 
да посрещат нуждите си, за да не се 
проявява негативното поведение

Честотата на негативното поведение 
е началната точка при изготвянето на 
план 

Функцията или целта на негативното 
поведение са начална точка при 
изготвянето на план

Честотата на негативното поведение 
се намалява посредством негативни 
последици, приложени от персонала 
(наказания, негативни последствия 
на поведението)

Функцията на негативното поведение 
се замества чрез подкрепяне на 
човека да посрещне нуждите си по 
социално приемлив начин

Наказващото / дисциплиниращото 
лице може да не е свързано с 
поведението

Правят се опити да се ползват „ес-
тествени последици”

Плановете главно са реагиращи, тоест 
влизат в действие след проявата на 
негативното поведение

Плановете главно са проактивни, 
предвид това, че са фокусирани 
върху посрещането на нужди и 
преподаването на умения преди да 
се прояви негативното поведение
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Приложение	1.3.2

Странични ефекти от наказанията
•	 Негативна самооценка

•	 Нехаресване / отбягване на персонала

•	 Научаване да се избягват обстоятелствата, в които се получава нака-
занието, вместо наистина да се промени поведението.

•	 Депресия

•	 Разчитане на по-скоро на външен вместо на вътрешен контрол на по-
ведението

•	 Недоволство водещо до неправилно насочен гняв

•	 Лошото отношение към околните може да започне да се приема като 
нормално, както от персонала, така и от индивидите.
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Задача	четвърта:	Участниците	ще	могат	да	демонстрират,	че	
собствените	им	вярвания,	ценности	и	отношение	към	хората	
със	специални	нужди	влияят	върху	действията	им.

Препоръчителна	продължителност	–	40	минути

Преглед	на	съдържанието	

Тази задача е фокусирана върху ефектите от нашите вярвания, ценности и отно-
шение, особено спрямо хората със специални нужди, които проявяват проблемно 
поведение. Дискусиите ще прегледат начина, по който промяната в нашите вярва-
ния води до промени в нагласите и реакциите.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание	

I. Започнете с обсъждане на термините: вярвания, ценности, отношения.

А. Използвайте приложение 1.4.1, за да дефинирате следните термини:

1. Вярвания – мнения, възгледи, заключения, които сте направили.

a) Вярванията обикновено са вътрешно приети - когнитивни

2. Ценности – неща или идеи с относителна стойност или значимост

a) Ценностите обикновено се проявяват в думите и действията ни

3. Отношение – позиции или страни, отразяващи действие или емоция. От-
ношението е спрямо човек, група или предмет.

a) Отношението се базира на някакви знания.

1. Представете следните моменти от промяната на вярванията и отношение-
то.

A. Предоставянето на знания и разбиране може да доведе до промяна във 
вярванията и отношението.

B. Промяната в ценностите и отношението може да доведе до промяна в по-
ведението.

C. Ако поддържаме предварително възприети идеи, относно хората със спе-
циални нужди може да не успеем да отчетем уникалността на всеки човек.

2. Използвайте тази част, за да помогнете на участниците да визуализират по-
следствията от позитивното отношение върху държанието ни.
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A. Покажете приложение 1.4.2 и представете следните точки. Помолете        
участниците да споделят реакциите си относно твърденията. Обсъдете на-
чини, по които тези позитивни вярвания и отношения могат да повлияят на 
изхода от планирането по позитивен метод.

•	 Всеки човек е уникален в своите нужди или начин на учене.

•	 Трябва да сме възможно най-освободени от стереотипни представи за това, 
какви са хората със специални нужди и какво могат или не могат да правят.

•	 Без значение сериозността на увреждането му, всеки човек може да се учи 
и да израства.

•	 Всеки човек има еднаква човешка стойност и право на уважение.

•	 Очакванията могат или да предизвикат, или да ограничат израстването на 
индивидите.

•	 Всеки човек заслужава качествени услуги и заслужава нашите най-добри 
усилия.

•	 Трябва да се научим да възприемаме и разбираме мислите, чувствата, же-
ланията и нуждите на хората със специални нужди.

•	 Позитивните очаквания имат позитивно въздействие върху държанието на 
другите.

   

3. Обобщете заключенията, направени в тази задача. Може да ползвате при-
ложение 1.4.3 за тази цел.

•	 Културни, обществени и семейни фактори влияят върху нашите вярвания, 
ценности и отношения.

•	 Тези фактори са допринесли за нашите вярвания и отношение спрямо хора-
та със специални нужди, особено тези с проблемно поведение.

•	 Вярванията и отношението могат да се променят.

•	 Нашата ценностна система вероятно влияе на действията ни спрямо хората 
със специални нужди
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Приложение	1.4.1

Вярвания:

Мнения, възгледи, заключения, които човек си е направил; неща, които човек 
възприема като факти.

Ценности:

Неща или идеи с относителна стойност или значимост

Отношение:

Позиции или страни, отразяващи действие или емоция. Отношението е спрямо 
човек, група или предмет.

Приложение	1.4.2

•	 Всеки човек е уникален в своите нужди или на-
чин на учене.

•	 Трябва да сме възможно най-освободени от стереотипни представи за това, 
какви са хората със специални нужди и какво могат или не могат да правят.

•	 Без значение сериозността на увреждането му, всеки човек може да се учи 
и да израства.

•	 Всеки човек има еднаква човешка стойност и право на уважение.

•	 Очакванията могат или да предизвикат, или да ограничат израстването на 
индивидите.

•	 Всеки човек заслужава качествени услуги и заслужава нашите най-добри 
усилия.

•	 Трябва да се научим да възприемаме и разбираме мислите, чувствата, же-
ланията и нуждите на хората със специални нужди.

•	 Позитивните очаквания имат позитивно въздействие върху държанието на 
другите.
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Приложение 1.4.3

•	 Културни, обществени и семейни фактори влияят върху нашите вярвания, 
ценности и отношения.

•	 Тези същите фактори са допринесли за нашите вярвания и отношение спря-
мо хората със специални нужди, особено тези с проблемно поведение.

•	 Вярванията и отношението могат да се променят.

•	 Нашата ценностна система вероятно влияе на действията ни спрямо хората 
със специални нужди
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА

Цели

След	приключването	на	този	модул,	участниците	ще	могат:

1. Да осъзнаят нуждата от мултидисциплинарен подход при работата с деца и 
възрастни със специални нужди.

2. Да разберат понятието за проблемно поведение и важността от позитивно 
поведенчески подход.

3. Да разберат значимостта на средата при подкрепата на хората със специал-
ни нужди.

4. Да обсъждат петте нива на интервенция, необходими за създаването на ус-
пешен и цялостен план за човек със специални нужди.
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Първа	част		-	схема	на	изложението

Задача Време Съдържание Медия Забележки
2.1 20 мин. Преглед на 

мултидисциплинарния 
подход

2.2 180 мин. Дискусия за 
проблемното 
поведение и важността 
от позитивен подход 
към поведението

Приложение 2.2.1

Приложение 2.2.2

Приложение 2.2.3

Приложение 2.2.4

Приложение 2.2.5

Приложение 2.2.6 
Приложение 2.2.7

2.3 60 мин. Дискусия за 
значимостта 
на средата при 
подкрепата на хората 
със специални нужди

Приложение 2.3.1

Приложение 2.3.2

2.4 180 мин. Дискусия за петте 
нива на интервенция, 
необходими за 
създаването на 
успешен и цялостен 
план за човек със 
специални нужди

Приложение 2.4.1

Приложение 2.4.2

Приложение 2.4.3

Приложение 2.4.4
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Задача	първа:	Участниците	ще	могат	да	разберат	нуждата	от	
мултидисциплинарния	подход	при	работата	с	деца	и	възраст-
ни	със	специални	нужди.

Препоръчителна	продължителност	–	20	минути

Преглед	на	съдържанието

Целта на тази задача е да се даде на участниците едно разбиране за значението 
на екипния подход при създаването на план за работата с деца и възрастни със 
специални нужди. Всички специалисти и други хора, свързани с  детето/възраст-
ния със специални нужди, притежават важна информация, относно нуждите и 
интереса на това дете/възрастен и тяхното мнение е винаги добре дошло. Препо-
ръчва се детето/възрастният със специални нужди да бъде включен/о в процеса 
за създаването на неговия план. Техните мнения трябва да се вземат предвид при 
вземането на решения, относно техния живот.

Стратегия за обучение / съдържание 

I. Започнете като помолите участниците да дадат своето мнение за това 
кого биха счели за необходимо да включат при изготвянето на план за 
работа с дете/възрастен със специални нужди. Заключението от дис-
кусията трябва да бъде: При създаването на успешен план за работа с 
деца/възрастни със специални нужди екипът трябва да включва следни-
те хора, но да не се ограничава единствено до тях:

•	 Човек със специални нужди

•	 Родител / настойник / приятел

•	 Водещ случая 

•	 Специалист от дневен център

•	 Специалист по музика/ танци / изкуство

•	 Социален работник

•	 Трудотерапевт 

•	 Логопед

•	 Психолог

•	 Учител
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Задача	втора:	Участниците	ще	могат	да	разберат	понятието	за	
проблемно	поведение	и	значението	на	позитивната	подкрепа	
на	поведението.

Препоръчителна	продължителност	–	180	минути

Преглед	на	съдържанието

Целта на тази задача е да се представи идеята, че поведението, дори проблем-
ното поведение, е целенасочено. Хората използват поведението, за да постигнат 
собствени цели. Функционалният анализ е начин да се определи целеният резул-
тат от поведението на даден човек. Няколко техники за оценяване се използват, 
за да се получи информацията, необходима, за да се проведе функционалният 
анализ. Тази част от презентацията ще представи тези концепции и участниците 
ще започнат да придобиват уменията за свързването на идеите за функция и по-
ведение. Те също така ще разберат връзката между оценяването и нашето разби-
ране за проблемното поведение.

Стратегия за обучение / съдържание

II. Започнете тази задача като помолите участниците да предложат някол-
ко причини, по които според тях хората, с които работят проявяват про-
блемно поведение. Направете списък, който показва проблемното пове-
дение и дава сегашното мнение на участника за това, каква е причината 
да се проявява това поведение. Уверете се, че поведенията от списъка са 
истински проблем за човека и за персонала, а не само за персонала. Ако 
видите че има нужда, дефинирайте какво се има предвид с термина 
проблемно поведение. 

III. Използвайки примерите дадени от групата, започнете дискусия, относно 
функцията на поведението.

A. Представете идеята за функция на поведението. След това предложете ня-
кои възможни функции за поведенията, описани от групата. Уверете ги, че 
правите само предположения, понеже нямате информация от оценка, коя-
то да подкрепи тезата ви.

B. Използвайте точките от приложение 2.2.1 като начин да заздравите раз-
бирането на участниците за значението на функцията на поведението 
и използването на тази информация за планиране на интервенции за опре-
деления човек. Следният списък е по-подробен от приложението. Използ-
вайте допълнителните фрази, за да подсилите дискусията. Мнението на 
участниците за проблемното поведение и целите му е ключово за употре-
бата на позитивни стратегии.
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1. Проблемните поведения често се заучават от история на взаимодейст-
вия между човека и средата.

2. Като цяло на проблемното поведение се гледа като целенасочено (функ-
ционално и полезно) в контекста на средата, в която се проявява то.

3. Проблемното поведение може да говори нещо за незадоволени жела-
ния и нужди на определения човек.

4. Поведението е функция на взаимодействието между човека и средата.

5. Поведението се проявява в определен социален контекст. По тази при-
чина човешките взаимоотношения са важни за разбирането на проблем-
ното поведение.  

6. Поведението е най-вероятно да се промени, когато се промени средата.

7. Ако искате да намалите проблемното поведение е необходимо да на-
учите човека на алтернативно умение, което да заеме мястото му и да 
изпълнява същата функция.

8. Проблемното поведение на един индивид може да се поддържа от по-
вече от един механизъм или фактор.

9. Група проблемни поведения може да са част от един клас реакции (за 
внимание, сензорен, физически и за отбягване).

IV. Дефинирайте функционалния анализ

A. Използвайте приложение 2.2.2 (или го пригответе като брошура), за да 
представите някои от следните дефиниции за функционален анализ.

Функционален анализ:

1. Процес на разглеждане на взаимоотношенията между поведението и сре-
дата.

2. Оценяващ процес за събиране на информация, която може да се използва 
за изготвянето на ефективни планове за лечение.

3. Идентифицира промените, които имат положително въздействие върху ка-
чеството на живот на определения индивид. Това може да включва умения, 
взаимоотношения, условия и други аспекти от средата, медицински интер-
венции и други фактори.

4. Фокусира се върху човека и средата, в която се проявява проблемното по-
ведение.

5. Взима предвид живота на човека и контекста, в който се проявява проблем-
ното поведение.

6. Помага да се идентифицират факторите, които допринасят за проблемното 



37

поведение – кой, какво, кога, къде и т.н.

7. Помага да се разбере защо се проявява проблемното поведение.

8. Идентифицира умения, които човека да научи

B. Проблемното поведение обикновено се проявява за един (или повече) от 
четирите класа функционална реакция. Използването на класовете реак-
ция, като начин да се организират идеите ни и информацията за функцията 
на поведението, може да бъде много полезно. Долу са обяснени четирите 
главни класа на реакцията. Дефинирайте всяка една за участниците. Помо-
лете ги да дадат примери на групата. Използвайте приложение 2.2.3.

1. Внимание	–	човек може да проявява проблемно поведение, за да накара 
друг човек да се занимава или да отдели време за него. Вниманието може 
да бъде вербално, физическо, социално или свързано с близостта (дистан-
цията до човека). Продължителността на вниманието може да е различна.

a. Като пример може да се даде юноша в класната стая, който прави невъзпи-
тани коментари по време на часа, на които учителката отвръща в маниер 
на социална неприемливост. Вниманието, макар и негативно, най-вероятно 
насърчава и поддържа поведението.

b. Други примери включват: деца, проявяващи агресия към други деца, които 
получават внимание или деца, които стават самонараняващи се, когато не 
получат внимание.

 

2. Физически –	човек може да проявява проблемно поведение, за да си осигу-
ри достъп до предмет, услуга, храна или някаква дейност.

a. Класически пример е дете в супермаркет, което взема някакво сладко от 
рафтовете и буйства докато родителите не му го купят.

b. Друг пример е този на деца, които искат настоятелно някаква храна и в слу-
чай, че не я получат, проявяват агресивно или самонараняващо поведение.

3. Сензорен –	предлага стимул за някои от пътищата за сензорно възприятие. 
Картини, звуци, миризми и вкусове, които са приятни или по някакъв начин 
доставят удоволствие на човека.

a. Примери тука могат да бъдат определени форми на повтарящи се движения 
(стереотипно поведение или повторение на действия и думи), като напри-
мер поклащане, въртене на главата или игра с пръстите на ръцете. Подобно 
повтарящо се поведение предоставя постоянната вътрешна сензорна сти-
мулация, от която човекът има нужда.
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4. Отбягване – човекът може да проявява проблемно поведение с цел да из-
бегне някаква заповед, задача, човек или дейност.

a. Пример за това е човекът да не изпълнява някаква задача, понеже я вижда 
като прекалено трудна или недостатъчно интересна.

V.  Групово упражнение – раздайте приложение 2.2.4. Разделете цялата 
група на няколко по-малки групи от около четири човека. Помолете ги 
да разгледат всяка ситуация в брошурата и да направят обобщение за 
функциите на поведенията. Нужно е да посочите, че тази задача е на-
сочена да помогне на участниците да се запознаят с четирите основни 
класа реакции и да разберат концепцията за събиране на данни от оце-
няването. В реалността се изисква много повече работа за определяне 
на специфичната функция на поведението.

VI. Използвайки формата на лекция, опишете процеса за използването на 
оценка на функцията за разбиране на функцията на поведението. Из-
ползвайте приложение 2.2.5 като помощно средство при описването 
на четирите изисквания на функционалния анализ.

A. Четири изисквания на функционалния анализ

1. Проблемните поведения се дефинират конкретно.

a. Необходимо е описание на всяко проблемно поведение, което напълно да 
обяснява какво прави човекът. Пример: „Човекът се разстрои” не е достатъч-
но конкретно. „Удря другите с юмрук” или „Хвърля мебели” е по-конкретно 
и полезно за работата.

2. Идентифицират се събития, които предсказват кога е вероятно и кога не е 
да се прояви проблемното поведение.

a. Събития, които се случват непосредствено преди или по време на проблем-
ното поведение трябва да бъдат идентифицирани. Тези събития и стимули 
са важни, понеже могат да повишат вероятността от повторения на поведе-
нието. Промяната на тези събития и стимули ще намали вероятността пове-
дението да се прояви. Инструменти като таблица за водене на хронология 
„А-В-С” (тоест: предпоставки – поведение – последици), показано в края на 
задачата, са полезни за идентифицирането на такива събития и стимули.

3. Развиват се хипотези и идеи за функцията/функциите на поведението.

a. Какво подсилва или поддържа това поведение? Важно е да се развият идеи, 
относно това „Защо поведението се проявява?“. Определянето на функция-
та на поведението ще помогне при развиването на функционална стратегия 
за справяне с поведението. Четирите класа на реакция, споменати по-рано, 
са приложими тук. Поведението поради някои от тези причини ли се проя-



39

вява? 

4. Събират се данни за потвърждение дали:

a. Събитията, които предшестват поведението са точни

b. Хипотезите, относно функцията на поведението са верни

VII. Опишете някои от инструментите, които могат да се ползват за извърш-
ването на функционален анализ. Трябва да обясните, че няколко от тези 
инструменти трябва да се комбинират в „пакет за оценка”, за да се про-
изведе ясен функционален анализ. Не може да разчитате само на собст-
вената си преценка. 

1. Скала за оценка на мотивацията (MAS – Motivation Assessment Scale) – при-
ложение 2.2.6

Тази кратка скала, създадена от Дуранд и Криминс (Durand and Crimmins), 
се използва за анализ на връзката между събития от средата и проблемното 
поведение на човека и помага да се отговори на въпроси, относно функци-
ята на проблемното поведение. Това допринася за развиването на идеи, 
относно функцията на поведението (защо се проявява). Обяснете, че този 
инструмент помага за определяне кой от четирите класа реакция може да 
послужи като функция на проблемното поведение.

2. Таблица за водене на хронология „А-В-С” – приложение 2.2.7

Друг начин за оценяване на предпоставките и последствията за поведение-
то е като се попълват АВС таблици. Информацията се попълва в писмена 
форма във всяка колона за всяка проява на поведението. Денят, датата и 
часът също се попълват. Тази таблица може да се ползва, за да се придобие 
представа за предпоставките за поведението, както и последствията от него 
за определения човек.
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Приложение	2.2.1

Разбиране	на	проблемното	поведение
•	 Като цяло проблемното поведение се разглежда като изпълняващо 

някаква функция за индивида

•	 Проблемните поведения до голяма степен се заучават от история на 
взаимоотношенията между човека и средата

•	 Проблемното поведение може да говори нещо за непосрещнатите 
желания и нужди на човека

•	 Един вид поведение може да бъде поддържано  от повече от една 
цел

•	 Група от поведения може да служи за постигането на една цел

 Приложение	2.2.2

 Какво	е	функционален	анализ?
•	 Процес на разглеждане на връзките между поведението и средата 

•	 Набор от стратегии, използвани за идентифицирането на предпоставките и 
последиците от проблемното поведение

•	 Оценяващ процес за събиране на информация, която може да се използва 
за съставяне на ефективни планове за подкрепа на поведението
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 Приложение	2.2.3

  Внимание

	 	 Физически

	 	 Сензорен

	

	 	 Отбягване
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Приложение 2.2.4

Работен	лист	за	групово	упражнение
Каква	може	да	е	функцията	на	поведението?

Ана обича да ходи на училище и да се вижда с приятелите си. Тя предпочита да 
работи в групи със своите връстници. През изминалите три месеца персоналът 
забелязва нарастване на проблемното й поведение в следобедните часове. Кога-
то учителите водят Ана на сесиите с логопед, които се провеждат самостоятелно 
с терапевта, тя често ляга на земята и плаче. Понякога е необходим цял час, за да 
се накара момичето да се успокои и стане, заради което тя пропуска говорната 
сесия. Каква може да е функцията на нейното поведение?

Дейвид и персоналът от дома му ходят до магазина всяка събота, за да пазаруват 
хранителни продукти за през седмицата. Те правят това заедно вече повече от го-
дина и тази дейност е много важна за Дейвид. Отскоро персоналът, с когото ходи 
Дейвид, започва да кани една от съжителките му Мария да ходи с тях. Мария се 
учи да избира здравословни храни в магазина и има нужда от помощ от персона-
ла. Дейвид е започнал да плаче всеки път, когато Мария има нужда от помощ от 
персонала. Каква може да е функцията на това поведение?

Даниел живее в дом с още 5 човека. Един от съжителите му, Стефан, празнува 
рождения си ден. Стефан е поканил някои членове на семейството си, както и 
някои приятели от работа си. В кухнята се приготвя храна и свири музика, гостите 
пристигат. Изведнъж Даниел започва да хвърля предмети из стаята си и да вика. 
Каква може да е функцията на това поведение?

Габриела върви по улицата със своето семейство. В миналото е имала пробле-
ми с ходенето на обществени места със семейството си заради проблемното си 
поведение. Днес по пътя към парка Габриела минава покрай магазин продаващ           
бонбони, които са любимата й храна. Габриела се втурва в магазина и се разстрой-
ва, вика и плаче, когато майка й казва, че няма да купят бонбони. Каква може да 
е функцията на това поведение?
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Приложение	2.2.5

Четири	изисквания	за	функционален	анализ

 • Проблемните поведения са конкретно дефинирани.

 • Идентифицират се събитията, които предсказват кога ще 
се прояви поведението.

 • Развиват се хипотези или идеи за функцията/функциите	
на	поведението.

 • Събират се данни.
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Приложение 2.2.6

Скала	за	оценка	на	мотивацията	(Дуранд)

 Име ________________________________________________________

 Дата _______________________

 Описание на поведението ______________________________________

 _____________________________________________________________

 Инструкции:	Скалата за оценка на мотивацията е въпросник, създаден да 
идентифицира тези ситуации, в които е вероятно индивидът да се държи по оп-
ределен начин. От тази информация могат да се направят повече информирани 
решения, относно подбора на подходяща подкрепа и лечение. За да завършите 
скалата за оценка на мотивацията, изберете едно поведение, което представлява 
особен интерес. Важно е да определите поведението много конкретно. Напри-
мер „агресия” не е толкова добро описание като „удря сестра си”. След като сте 
конкретизирали поведението, което трябва да се оцени, прочетете всеки въпрос 
внимателно и оградете числото, което най-добре описва вашите наблюдения на 
поведението.
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Приложение 2.2.6	(продължение)	

Въпроси
Отговори

Никога Почти 
никога

Рядко Половината 
време

Обикновено Почти 
винаги

Винаги

1.Ще се проявява ли това 
поведение продължител-
но, ако човекът бъде оста-
вен сам за продължителни 
периоди от време? (напр. 
няколко часа) 

0 1 2 3 4 5 6

2.Поведението проявява 
ли се след молба да се из-
пълни трудна задача?

0 1 2 3 4 5 6

3.Проявява ли се поведе-
нието в отговор на ваше-
то говорене с друг човек в 
стаята?

0 1 2 3 4 5 6

4.Проявява ли се поведе-
нието, за да се получи ня-
каква играчка, храна или 
дейност, за които е казано, 
че тя/той няма да получи? 

0 1 2 3 4 5 6

5.Ще се проявява ли това 
поведение продължител-
но, по същия начин, за 
дълги периоди от време, 
ако няма никой наоколо? 
(напр. клатене напред-на-
зад за повече от час)

0 1 2 3 4 5 6

6.Поведението проявява 
ли се, когато се изисква 
нещо от човека?

0 1 2 3 4 5 6
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Приложение 2.2.6	(продължение)	

Въпроси
Отговори

Никога Почти 
никога Рядко Половината 

време Обикновено Почти 
винаги Винаги

7.Проявява ли се поведе-
нието, когато спрете да 
обръщате внимание на чо-
века?

0 1 2 3 4 5 6

8.Проявява ли се поведе-
нието, когато му отнемете 
любима играчка, храна или 
дейност? 

0 1 2 3 4 5 6

9.Изглежда ли ви, че на 
човека му доставя удо-
волствие да проявява това 
поведение? (ако усещане-
то, вкусът, и/или звукът са 
приятни за човека) 

0 1 2 3 4 5 6

10.Изглежда ли ви, че чове-
кът проявява поведение, за 
да ви разстрои, когато вие 
се опитвате да го/я накара-
те да прави това, което го/я 
молите?

0 1 2 3 4 5 6

11.Изглежда ли ви, че чове-
кът проявява поведението, 
за да ви разстрои, когато 
не му/й обръщате внима-
ние? (напр. ако сте в друга 
стая и се занимавате с друг 
човек) 

0 1 2 3 4 5 6
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Приложение 2.2.6	(продължение)	

Въпроси
Отговори

Никога Почти 
никога

Рядко Половината 
време

Обикновено Почти 
винаги

Винаги

12. Спира ли да се проявя-
ва това поведение непо-
средствено след като сте 
дали на човека играчка, 
храна и/или дейност, която 
той/тя е искал/а?

0 1 2 3 4 5 6

13.Когато се проявява по-
ведението, изглежда ли 
човекът спокоен и незаин-
тересован от случващото 
се наоколо?

0 1 2 3 4 5 6

14.Поведението спира ли 
веднага (една до пет мину-
ти) след като сте спрели да 
работите или да изисквате 
от него? 

0 1 2 3 4 5 6

15.Изглежда ли сякаш чо-
векът проявява поведение-
то, за да ви накара да му 
отделите време? 

0 1 2 3 4 5 6

16.Проявява ли човекът 
поведението, когато му се 
каже, че той/тя не може да 
прави нещо, което иска да 
прави?

0 1 2 3 4 5 6
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Приложение 2.2.6	(продължение)	

Скала	за	оценка	на	мотивацията

 Сензорен Отбягване Внимание Физически

 1. _________ 2. __________3. __________ 4. ________

 5. _________ 6. __________7. __________ 8. ________

 9. _________ 10. _________11. _________ 12. _______

 13. ________ 14. _________15. _________ 16. _______

Общ резултат:  __________   ___________  ___________   _________



49

Приложение	2.2.7

Таблица	за	водене	на	хронология	А-В-С

Ден, дата и час Опишете 
ситуацията 
(конкретно)

Опишете 
поведението

Какво прави 
човекът?

(Конкретно)

Опишете вашата 
реакция

Какво направихте 
в отговор на това 
поведение?
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Задача	трета:	Участниците	ще	могат	да	разберат	значението	
на	средата	при	подкрепянето	на	хора	със	специални	нужди.

Препоръчителна	продължителност	–	60	минути

Преглед	на	съдържанието

Тази задача е фокусирана върху това да помогне на участниците да осъзнаят важ-
ността на подкрепящата поведението среда за човек със специални нужди и про-
блемно поведение. Участниците ще имат възможност да обсъдят природата на 
средата, в която работят и въздействието й върху поведението на индивидите, 
които живеят в тази среда. 

Стратегия	на	обучение	/	съдържание

I. Използвайте формата на лекция и дискусия, за да съставите два списъ-
ка с думи, едните от които да отразяват „подкрепящи”, а другите „функ-
ционални” среди. Записвайте реакциите на табло и използвайте прило-
жението за обобщение и заключение. Дефинирайте „функционална” и 
„подкрепяща” (вижте приложение 2.3.1 за примерен списък). Помисле-
те върху следното: „подкрепяща” се отнася основно до социалната сре-
да, докато „функционална” се отнася главно до физическата среда. 

II. Обсъдете емоционалните реакции към функционални/нефункционал-
ни, подкрепящи/неподкрепящи среди и как нефункционалните и непод-
крепящите среди могат да послужат като „развъдници” за проблем-
но поведение. Дискусията може да се фокусира върху ситуации, в които 
участниците са били в условията на нефункционална и неподкрепяща 
среда и как са реагирали на това.

III. Когато се подкрепя проблемното поведение, е важно да се оцени сре-
дата внимателно. Обсъдете тези части от средата на човек, които имат 
нужда от специално внимание. Представете петте главни категории от 
Списъка за позитивна среда от приложение 2.3.2 и обсъдете как пробле-
ми в някоя от тези сфери водят до появата на проблемно поведение. 

A. Физическа среда

B. Социална среда

C. Дейности и инструкции

D. Графици и предвидимост

E. Комуникация

IV. Обсъдете съществуващите големи бариери пред създаването на пози-
тивна среда (напр. графици, бюджет, недостиг на персонал, справяне с 
проблемно поведение, прегаряне на персонала). Помислете върху начи-
ни за справяне с тези бариери.
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Приложение	2.3.1

„Позитивна среда” е тази, която е едновременно „функционална” и „подкрепя-
ща”.

Следните списъци са съставени от термини, които са предложени като показател-
ни за „функционална” и „подкрепяща” среда.

Подкрепяща	 Функционална

Позитивна Посреща нуждите

Насърчаваща Полезна

Постоянна Постоянна

Търпелива Безопасна

Прощаваща Гъвкава

Съпричастна Организирана

Неосъждаща Наличие на избори

Грижовна Забавна

Щедра Достъпна

Гъвкава Терапевтична

Успокояваща Подходяща за възрастта

Доверена Образователна

Възнаграждаваща Адаптивна (оборудвана)

Подпомага израстването Мотивираща

Честна Комфортна

Разбираща Интересна

Услужлива Интелигентна

Уважителна Надеждна

Приемаща Оптимално стимулираща
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Приложение	2.3.2

	 Списък	за	позитивна	среда:

	 Физическа	среда

	 Социална	среда

	 Дейности	и	инструкции

	 Графици	и	предвидимост

	 Комуникация
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Задача	четвърта:	Участниците	ще	могат	да	обсъдят	петте	нива	
на	интервенция,	нужни	за	успешен	и	цялостен	план	за	човек	
със	специални	нужди.

Препоръчителна	продължителност	–	180	минути

Преглед	на	съдържанието

Тази задача е фокусирана върху това да помогне на участниците да осъзнаят, че за 
да се създаде успешен и цялостен план за човек със специални нужди, са нужни 
пет нива на интервенция. Важно е да осъзнаем значението им и да се убедим, че 
никое от тези нива не бива да се пропуска при развитието на такъв план.

Стратегия за обучение / съдържание

I. Използвайки формат на лекция или дискусия, представете йерархическата 
теория на нуждите на Маслоу (Maslow). Тази дискусия има за цел да насочи 
участниците към разбирането, че нуждите на всеки индивид са несъзна-
телно приоритизирани. Като използвате теорията на Маслоу и приложение 
2.4.1, обсъдете необходимостта да се задоволи всяка нужда, базирана вър-
ху следните две твърдения:

•	 Всяко от първите четири нива на нуждите трябва да бъде правилно изпъл-
нено, преди индивидът да е готов да посрещне вторичните или по-високите 
нива на нуждите.

•	 Никое ниво не може да бъде пропуснато.

Теорията на Маслоу за нуждите твърди, че съществуват пет нива на нуждите. Тези 
нужди често се изобразяват като пирамида, при която най-фундаменталните нуж-
ди са в основата и нуждата от самореализация е на върха. 

Основните нужди според Маслоу са следните:

•	 Физиологични нужди

Това са биологични нужди.  Те се състоят от нуждата от кислород, храна, вода и 
относително постоянна телесна температура. Тези са най-силните нужди, понеже 
ако на човек му бъдат отнети всичките му нужди, физиологичните ще са първи в 
опита му да ги задоволи.

•	 Нужда от сигурност

Когато всички физиологични нужди са задоволени и вече не контролират мислите 
и поведението, се активира нуждата от сигурност. Възрастните слабо осъзнават 
нуждата от сигурност, освен в бедствени ситуации и периоди на дезорганизация 
в социалната структура (например ситуации на граждански конфликти и неподчи-
нение). Децата често показват признаци на несигурност и имат нужда от безопас-
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ност.

•	 Нужда от любов,	привързаност	и	принадлежност

Когато нуждите от безопасност и физическа удовлетвореност са задоволени се 
появяват следващият клас нужди - от любов, привързаност и принадлежност. 
Маслоу отбелязва, че хората се стремят да превъзмогнат чувствата на самота и 
отчуждение. Това включва едновременно приемане и даване на любов, привър-
заност и чувство за принадлежност. 

•	 Нужда от оценка и признаване

Когато първите три нива нужди са задоволени може да започне да доминира 
нуждата от оценка и признаване. Това включва, както самооценката, така и само-
чувствието, което човек получава от околните. Хората имат нужда от стабилно, 
здраво в основата си ниво на самоуважение и уважение от страна на околните. 
Когато тези нужди са задоволени човекът се чувства самоуверен и ценен като част 
от света. Когато тези нужди са незадоволени човекът се чувства по-посредствен, 
слаб, безпомощен и безполезен.

•	 Нужда от самоизява

Когато всичките предходни нужди са задоволени, тогава и само тогава се задей-
ства нуждата от самоизява. Маслоу описва самоизявата като нуждата на човек да 
бъде и да прави това, което е „роден да прави”. „Един музикант трябва да прави 
музика, един художник трябва да рисува и един поет трябва да пише”. Тези нужди 
се проявяват в признаци на безпокойство. Човекът се чувства нервен, напрегнат, 
липсва му нещо, накратко, е неспокоен. Ако човекът е гладен, в опасност, не е 
обичан или приеман, или му липсва увереност е лесно да се разбере причината 
за неспокойството му. Не винаги е ясно обаче какво иска човекът, когато има нуж-
да от самоизява. 

Маслоу смята, че единствената причина хората да не се движат добре в посока на 
самоизявата е заради пречките, които обществото им налага.

II. Използвайки формат на лекция, представете на участниците петте нива на 
интервенция, които трябва да се вземат предвид при изготвянето на план 
за човек със специални нужди. Обяснете всяко ниво, използвайки приложе-
ние 2.4.2.

1. СЕНЗОРНИ	РАЗЛИЧИЯ	И	БИОЛОГИЧНИ	НУЖДИ 		

•	 Осигурете сензорна диета (дозиране на сензорни стимули)

•	 Наблюдавайте и отчитайте стресовите фактори в средата:

	Звук, светлина, близост/лично пространство, материи

	Двигателни нужди

•	 Наблюдавайте и отчитайте:
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	Апетит/глад

	Будност/ниво на активност (напр. изтощение, хиперактивност)

	Стойка и движения

	Медицински нужди

Използвайки приложение 2.4.3, обсъдете с участниците сензорните проблеми, 
които са характерни за хората със специални нужди.

Сензорни проблеми, свързани със седемте вида сензорни дисфункции:

	Мирис

	Вкус

	Допир

	Визуално възприятие

	Слухово възприятие

	Вестибуларен апарат (баланс)

	Проприоцепция (телесно осъзнаване)

•	 Сензорната дисфункция влияе върху всички аспекти на живота на човек

Помолете участниците да разкажат за някаква физическа реакция, която са изпи-
тали при чувство на притеснение. Например кажете им да си помислят за това, 
как са се чувствали, когато им се е налагало да говорят пред публика. 

Много хора често не осъзнават, че съществуват физически симптоми при трево-
га. Те смятат тревогата за изцяло емоционална реакция. Много хора, изпитвали 
тревога често, разказват как физическите симптоми на тревогата са се проявили 
първи и след това са причинили силна емоционална реакция. 

Тревогата може да има физически симптоми, които като цяло спадат към една 
от две възможни категории. Има симптоми, които се проявяват физически пре-
ди да се проявят психически (или заместват изцяло психическите симптоми) или 
физически симптоми, които се появяват след като човек е станал емоционално 
тревожен. 

Изводът от тази дискусия трябва да бъде следния: ако една интервенция нама-
лява тревожността, то тя помага да се посрещне някаква сензорна/биологична 
нужда.

2. ПОДСИЛВАНЕ

„Вместо викане и шамарене, които без това не действат, аз вярвам в намиране-
то на креативни начини за задържане на вниманието – превръщане на нещата в 
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игра например. И когато направят нещо добро да получат позитивна подкрепа и 
похвала.” – Патриша Ричардсон (Patricia Richardson) 

I. Помолете участниците да помислят върху следната идея „Последствията 
повлияват поведението” и да се опитат да дадат примери, с които да до-
кажат валидността на идеята.

Изводът, до който те трябва да стигнат е следния: хората правят неща, защото 
знаят какво ще последва. По този начин, в зависимост от вида на последствието, 
което ще се появи, хората ще проявят някакво поведение и ще избегнат друго. 

Класическата теория за подсилването, използвана от повечето практикуващи,   
описва следните три обстоятелства:

1. Ако едно поведение е награждавано, по-вероятно е то да се случва. То ще се 
проявява по-силно и по-често.

2. Ако проявата на поведението е последвана от наказание, по-вероятно е то 
да намали силата и честотата на проявите си. 

3. Ако проявата на поведението не е последвана нито от награда, нито от нака-
зание, а се игнорира, поведението ще затихне.

a. Идентифициране на правилното подсилване

Подсилването на поведението се идентифицира от своята функция. Лакомствата 
увеличават съдействието от страна на децата, но нямат стойност като заплаща-
не за един учител. Затова е нужно да наблюдавате учениците си внимателно, за 
да откриете нещата, които те намират за най-възнаграждаващи. След като наме-
рите нещата, които работят ефективно, може да останете сериозно разочарова-
ни, когато те загубят стойността си с течение на времето. Когато децата свикнат с 
получаването на някаква награда (например бонбони или лепенки), тя може да 
им доскучае с времето. Това е може би най-голямото предизвикателство за все-
ки учител. Намирането на подходящи награди изисква голямо количество опит и 
прозрение.

b. Контролиране на всички източници на подсилване

Учителите често трябва да се конкурират с връстниците на детето. Връстниците 
предлагат изключително важен източник на подсилване на поведението, поняко-
га по-голям от всяка награда, която учителят може да предложи. Родителите и се-
мейството на детето са друг източник на подсилване. Учителите понякога смятат, 
че техните методи на подкрепа не са успешни, понеже не използват „правилната” 
награда. Вместо това проблемът би могъл да е това, че ученикът повече желае 
или се нуждае от подкрепата, предлагана от връстниците, отколкото от тази на 
учителя. 

c. Вътрешните промени може да са трудни за създаване 
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Един страничен ефект на теорията за подсилване на поведението е това, че деца-
та се научават да проявяват поведението, което желаем от тях, само когато им се 
предлага награда. Ако наградата не е налична, то тогава детето няма да сътруд-
ничи, да се старае или да внимава. Детето се превръща в малко повече от добре 
обучена маймунка, която изпълнява номер, след което протяга ръка, очаквайки 
банан. В този случай детето не приема вътрешно поведението. Това означава, че 
учителят трябва да работи усилено, за да осигурява правилните последици за же-
ланото поведение по всяко време.

Принципи на подсилване на поведението:

1. Източникът е добре обучен в теорията и практиката на подсилването.

2. Източникът има пълен контрол върху всички значителни, подсилващи пове-
дението фактори за всички получатели.

3. Източникът има пълен контрол над всеки получател (напр. какво прави по-
лучателят, кога го прави, какви други получатели има в ситуацията).

4. Източникът има подробен и последователен план за подсилване на пове-
дението.

5. Подсилването на поведението винаги се предоставя в същите условия за 
всеки различен получател.

6. Подсилването е в зависимост от поведението, което се цели. Това означава, 
че детето получава предвидената последица, само когато той/тя изпълни 
желаното поведение.

Използването на наказания е спорен въпрос. Получаването на наказание е край-
на мярка за всяко живо същество. Дали това е куче, папагал, дете или възрастен, 
наказателните последици могат да предизвикат изключително бързи, силни и за-
помнящи се промени, но не задължително  - положителни промени. Според някои 
проучвания, един от проблемите е, че ефективните наказания изискват конкретен 
и постоянен подход за изпълнението си. Тази теория твърди, че ефективното на-
казание трябва да бъде: 1) незабавно (веднага!); 2) интензивно (възможно най-го-
лямата тояга); 3) неизбежно (няма избягване) и 4) постоянно (всеки път). Ако не 
можете да изпълните наказанието, съгласно тези условия, най-вероятно то ще се 
провали. Тези изследвания може да не са приложими за хората със специални 
нужди, като например страдащите от аутизъм и др., чиито сензорни системи може 
да не преработват причината и следствието по същия начин като невротипични-
те. Наказанието е, според дефиницията си, отблъскващо, болезнено последствие. 
Хората преживяват изключително негативни емоционални състояния, когато ги 
наказват. Затова когато гледачът използва наказание, дори когато връзката между 
причината и следствието е ясно изразена, човекът вероятно ще се почувства ядо-
сан, уплашен или безнадежден и тогава ще свърже или асоциира тези негативни 
чувства с източника на наказанието – гледача. Някои обаче настояват да използ-
ват по-меки форми на наказание, често с неуспешни и разочароващи резултати.

Като професионалист, на човек му се иска да използва позитивни, въздействащи 
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инструменти, за да постигне важни обучителни цели. Ако инструментът произ-
вежда негативни последици, то  той е вредна стратегия. Условията за ефективното 
ползване на наказанията са нереални: дори наказанието да помогне за постига-
нето на някаква цел, то прави други цели по-трудни за постигане.

3. СТРУКТУРНА И ВИЗУАЛНА / ОСЕЗАЕМА ПОДКРЕПА

„И е най-добре ако знаете, че нещо хубаво ще се случи, като слънчево затъмнение 
или получаване на микроскоп… И е лошо, ако знаете, че нещо лошо ще се случи, 
като да ти правят пломба или ходене до Франция. Но мисля, че е най-лошо, ако не 
знаеш дали е хубаво или лошо това, което ще се случва.”

- „Странна случка с куче през нощта” от Марк Хадън,	2003г.

	

I. Помолете участниците да дадат примери за визуални подкрепи, които 
хората използват в ежедневието си. Използвайте приложение 2.4.4, за 
да подкрепите идеята, че всеки се нуждае и ползва визуална подкрепа, 
за да организира всекидневните си дейности. Помолете участниците да 
помислят върху това как биха се чувствали, ако не знаят какво ще следва 
в даден момент. Използвайте тази дискусия като начална точка при под-
чертаване значението на структурната и визуалната подкрепа за деца и 
възрастни със специални нужди.

Структурата прави ясни и категорични очакванията и повишава разбирането за 
средата. Тя намалява тревожността като помага на децата и възрастните със спе-
циални нужди да осмислят и разберат по-добре обкръжаващия ги свят. Тя също 
така подпомага ученето и комуникацията, подкрепя развиването на самостоятел-
ност, дава възможност да се предвиждат събитията и насърчава развиването на 
стратегии за справяне с промени и преходи.

Визуалната подкрепа предлага на децата и възрастните със специални нужди 
една ясна структурираност в рутината. Тя позволява на детето да си изгради чув-
ство за предвидимост на събитията и ясна дневна рутина. 

Визуална подкрепа:

•	 Изображения на индивидуални обекти – могат да се използват, за да           
обозначават определени дейности за децата и да ги приготвят за набли-
жаването на следващата дейност. След време може да се използват серия 
обекти, които да подпомагат прехода между дейностите.

•	 Снимки – снимки на детето, участващо в различни дейности, могат да се 
използват като визуален график за него.

•	 Рисунки от прости линии – по-абстрактни. Понякога са предпочитани пора-
ди това, че съдържат минимално количество разсейващи елементи.

•	 Писмена реч – може да се използва на подходяща възраст и етап.

Визуалната подкрепа ни помага да разработим систематичен подход, който ще 
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подпомогне детето в изпълнението на задачи и развитието на умения. 

4. ПОСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИ

Всеки вариант на някаква дейност, която трябва да се изпълни, е поставяне на 
задача. Поведенческите проблеми често се причиняват от поставени задачи, кои-
то надвишават възможностите на човека. С други думи, ако задачата е прекале-
но трудна, човекът ще се провали. Интервенцията на ниво Поставяне на Задачи 
включва приспособяване на задачите и/или повишаване на подкрепата с цел да 
се балансират уменията на човека, спрямо поставената задача. Намаляване на 
изискванията и/или повишаване на подкрепата са интервенции в областта Поста-
вяне на Задачи, които могат да помогнат за създаването на баланс.

5.  УМЕНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ

Само когато сензорната система е спокойна, налични са фактори за подсилване, 
средата е направена предвидима чрез визуална/осезаема подкрепа и поставя-
нето на задачи е планирано внимателно, може ефективно да се демонстрират и 
преподават умения.
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Приложение	2.4.1

Йерархия на нуждите на Маслоу (Maslow)

Самоизява: жизненост, креативност, самостоятелност, автентичност, игривост, 
смисленост

Самочувствие: :увереност и вяра в себе си, уважение към другите, уважение от 
другите

Любов и принадлежност: :приятелство, семейство, любим човек, да обичаш и да 
бъдеш обичан

Безопасност и сигурност: :подслон, лична безопасност, здраве, сигурност за се-
мействотот и собствеността

Физиологични нужди: въздух, вода, храна, подслон, сън, секс
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Приложение	2.4.2

Пет нива на интервенция
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Приложение	2.4.3

Сензорни	проблеми
	 	 	 Мирис     Вкус

	 	 	 	 	

	 	 	 Допир    Визуално	възприятия

	 	 	 	 	

	 	 Слухово	възприятие  Вестибуларен	апарат	(баланс)

	 	 	 	 	

Проприоцепция	(телесно	осъзнаване)
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Приложение	2.4.4

Визуална	подкрепа
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ПЕРСОНАЛНО	НАСОЧЕНА

Цели

След приключването на този модул, участниците ще могат:

1. Да разберат насочения към човека подход и идеята, че хората със специ-
ални нужди могат да учат, ако им се предостави нужната подкрепа, за да 
успеят.

2. Да анализират нивото на надзор, което е необходимо на човека, за да има 
възможности за постижения.

3. Да разберат идеята за проактивен (превантивен) подход към поведението. 
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Първа	част		-	схема	на	изложението

Задача Време Съдържание Медия Забележки

3.1 40 мин.
Обсъждане на 
насочения към човека 
подход

3.2 90 мин. Преглед на нивата на 
интервенция Приложение 3.2.1

3.3 60 мин. Преглед на 
проактивния подход

Приложение 3.3.1

Приложение 3.3.2
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Задача	първа:	Участниците	ще	могат	да	разберат	насочения	
към	човека	подход	и	идеята,	че	хората	със	специални	нужди	
могат	винаги	да	се	учат,	ако	им	се	предостави	необходимата	
подкрепа	за	успех.

Препоръчителна	продължителност:	40	минути

Преглед	на	съдържанието

Целта на тази задача е участниците да разберат, че насоченият към човека подход 
е идея, която поставя човека със специални нужди в центъра на всяко внимание 
и програмно развитие. Човекът със специални нужди довежда екипния подход 
до това да взема предвид уменията, силните страни и най-важното - интересите 
на човека със специални нужди. Когато екипът разбере уменията, силните страни 
и интересите на човека със специални нужди, той може да гради върху тях и да 
предоставя необходимата подкрепа за насърчаване на независимост, индивиду-
алност, приобщаване и продуктивност във всички сфери на живота на тези, които 
подкрепя.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

I. Обсъдете с участниците идеята за насочено към човека планиране и прин-
ципите му.

Насоченото към човека планиране е процес на планиране живота за хората със 
специални нужди. Основава се на принципите на приобщаването и продуктив-
ността. То винаги гарантира, че фокусът върху човека е централен и че той има 
контрол. Планът е гъвкав, не поставя граници пред желанията на човека, неговите 
нужди и мечтите му за живота. 

При насоченото към човека планиране, процесът, както и продуктът, се притежава 
и контролира от човека (и понякога близките му роднини и приятели). Няма пред-
писани формули или рецепти за изпълнение. Последващият план за подкрепа е 
напълно индивидуален. Той създава обширен портрет на това кой е човекът и как-
во иска да направи той с живота си. Събира заедно всички хора, които са важни 
за него, включително семейството, приятелите, съседите, социалните работници 
и други професионалисти, имащи участие в живота на човека.

Насоченото към човека планиране е фокусирано върху заложбите, капацитета на 
човека и персоналните му мечти. Вкарва в действие кръг от отдадени приятели, 
семейство и членове на общността, за да помогнат с осъществяването на тези 
мечти и да подкрепят хората с ограничени възможности в напредъка им към пъл-
ноценно гражданство.

Всичките насочени към човека подходи за планиране се характеризират от пет 
основни елемента (О’Брайън & Ловет / O’Brien & Lovett, 1996), които се иденти-
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фицират като основни:

1. Човекът във фокуса на планирането и неговите или нейните близки са глав-
ната власт за посоката на живота му. Съществените въпроси са „Кой е чове-
кът?” и „Какви възможности в общността ще дадат на този човек шанс да 
преследва своите интереси по позитивен начин?”

2. Насоченото към човека планиране цели да промени обичайни модели на 
обществения живот. То стимулира обвързаността с общността и очаква всич-
ки членове на общността да работят цялостно за желаното бъдеще. То спо-
мага за създаването на роли в общността за хората със специални нужди.

3. Насоченото към човека планиране изисква учене чрез споделени, общи 
действия и в основата си се противопоставя на практиките, които разделят 
хората и насърчават контролиращи взаимоотношения. 

4. Насоченото към човека планиране може единствено да възникне от уваже-
ние към достойнството и цялостта на визирания човек, такъв какъвто е той/
тя.

5. Помагането на хората да определят и преследват желаното бъдеще е изпи-
тание за яснотата, отдадеността и куража на човек.

Ако целта е не само да се създаде визия с фокусирания човек, но и да се подкре-
пи ефективно при превръщането на тази мечта в реалност, ще е необходимо да 
подобрим работата, свързана с въвеждането на неплатени членове на общността 
в живота на хората със специални нужди.
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Задача	втора:	Участниците	ще	могат	да	анализират	нивото	на	
надзор,	от	което	човек	би	се	нуждаел,	за	да	се	създадат	въз-
можности	за	постижения.

Препоръчителна	продължителност:	90	минути

Преглед	на	съдържанието

I. Обсъдете с участниците идеята за „ниво на надзор” и значението му.

Нивата на надзор се отнасят до подкрепата, от която децата и възрастните със 
специални нужди се нуждаят при взаимодействието им с различни среди. Обик-
новено децата и възрастните със специални нужди се сблъскват с три типа среди: 
малки центрове от семеен тип, дневни центрове и общност. По тази причина е 
необходимо да се установят различни степени на надзор за всяка среда. Нивата 
на надзор могат да са различни според взаимодействащата среда.

Има три степени на надзор:

•	 Първо	–	директно

Член на персонала ще е в близост до един метър (на една ръка разстояние) от ин-
дивида по всяко време. Членът на персонала ще наглежда човека по всяко време. 
Едновременно човекът и средата ще се наблюдават за потенциални проблеми, по 
всяко време.

•	 Второ	–	в	близост

Член на персонала ще бъде в същата стая с индивида („под око”) или наблизо, по 
всяко време.

•	 Трето	–	редовно

Член на персонала ще наблюдава ежедневието на човека. Персоналът ще прове-
рява на всеки 10 или повече минути дали индивидът следва програмата. На всеки 
интервал персоналът ще наглежда, както човека, така и средата за потенциални 
проблеми.

Защо	са	важни	нивата	на	надзор?

Според нивото на надзор може да се определи приблизително идеалното 
съотношение персонал / дете-възрастен. 

•	 Детето / възрастният:

o Наблюдават се в безопасна среда
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o Могат да бъдат посрещнати неговите/нейните индивидуални нужди

o Предоставена му/й е среда, която ще осигури необходимата подкре-
па за успех

•	 Персоналът:

o Знае нивото на подкрепа, която детето/възрастният трябва да получи, 
за да е в безопасност

o Знае от колко намеса детето/възрастният има нужда, за да се задово-
лят нуждите му и няма да е по-натрапчив или ограничаващ от необ-
ходимото.

Критерии	за	определяне	на	нивото	на	надзор

1. Пика:	Ако индивидът има навика да гълта нехранителни предмети или ве-
щества (пръст, парченца боя и други).

2. Агресивно,	 самонараняващо	или	разрушително	поведение:	Ако индиви-
дът е самонараняващ, проявява тенденция да разрушава предмети, когато 
той/тя е разстроен или когато не е под пряк надзор. Ако индивидът проявя-
ва тенденция да удря, хапе, драска връстниците си или персонала. Честота-
та на това поведение.

3. Тоалетни навици: Ако индивидът знае как подходящо да ползва тоалетна 
хартия и да си мие ръцете след използването на тоалетната без чужда по-
мощ. Ако индивидът поглъща или си играе с екскрементите. Ако той/тя из-
пълнява определени дейности, докато е в банята. Ако той/тя има умения да 
се грижи за себе си, докато е в банята.

4. Безопасност: Ако той/тя осъзнава опасностите, докато е в кухнята или общ-
ността. Ако той/тя умее да борави с нож или остър предмет. Ако той/тя      
осъзнава опасността в близост до нагорещени предмети или повърхности. 
Ако той/тя може да пресича улица и е наясно с опасностите на уличното 
движение.

5. Проблеми свързани с обществения достъп: Ако той/тя проявява агресия 
спрямо малки деца, възрастни хора и т.н. при гневност или разстроеност. 
Ако той/тя се стряска от шум или определени силни звуци. Ако той/тя лесно 
се разсейва и става агресивен/а на оживени места. Ако той/тя се страхува от 
кучета или други животни. Ако той/тя се придържа към групата или показва 
тенденция да напуска групата и да проучва околността.

6. Медицински проблеми: Ако той/тя има астма или алергии. Ако той/тя има 
припадъци/епилепсия. Ако той/тя има трудности с вървенето. Ако той/тя 
има склонност към самоубийство. Ако той/тя пие прекалено много течно-
сти или яде прекалено много.
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7. Независимост: Ако той/тя има нужда от подкрепа при дневния си режим. 
Ако той/тя има нужда от повече подкрепа по време на определени дейнос-
ти или при достъпа до определени среди. Ако той/тя може да стои сам/а за 
определен период в някаква среда.

8. Среда: Ако средата е безопасна за индивида. Ако индивидът има достъп до 
смъртоносни вещества или лекарства. Ако средата е опасна за индивида.

•	 Нивата на надзор зависят от детето/възрастния и варират, според 
средата, до която има достъп. Например едно дете може да получа-
ва периодичен (3 – Редовно ниво) надзор, когато е в дома от семеен 
тип, където той/тя е свикнал/а с обстановката и директен (1 – Директ-
но ниво) надзор, когато е в общността, понеже той/тя се страхува от 
кучета и става самонараняващ/а, когато е уплашен/а. 

•	 Нивата на надзор могат да се променят с времето и трябва да се ре-
визират  периодично за всеки човек. Когато човекът привиква да из-
лиза в общността или в дневен център и се аклиматизира към нови 
правила и среди, нивото на надзор може да става все по-малко огра-
ничаващо.

•	 След като е установено ниво на надзора за всяка от средите, до коя-
то човека има достъп, следващата стъпка е екипът по интервенцията 
да обсъди причините, поради които е установено нивото на надзор 
и да се изградят планове за интервенция, които да се справят с тези 
причини. Плановете за интервенция трябва да се фокусират по всяко 
време към намаляване на ограниченията, за да може човекът да ста-
не възможно най-самостоятелен и едновременно с това да е в безо-
пасност.  
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Приложение	3.2.1

Нива	на	надзор

Мария

Малък център от 
семеен тип Дневен център Общност

3 3 1

•	 Мария ще бъде директно надзиравана (1) по всяко време, докато е в общ-
ността поради следните причини:

o Мария се страхува от кучета. Когато види куче или чуе куче да лае има 
навика да побягва.

o Мария не осъзнава опасността, когато пресича пътя.

o Мария не прави разлика между непознати и познати хора.
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Задача	 трета:	 Участниците	 ще	 могат	 да	 разберат	 идеята	 за	
проактивен	подход.	Участниците	ще	обсъдят	как	проактивни-
те	 (превантивни),	 активните	 и	 реагиращите	 интервенции	 се	
използват	за	справяне	с	проблемното	поведение.

Препоръчителна	продължителност:	60	минути

Преглед	на	съдържанието

Целта на тази задача е да представи идеята и техниките на проактивната интер-
венция за хората със специални нужди, които могат да проявяват проблемно по-
ведение.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание	

I. Използвайки формат на лекция или дискусия, прегледайте следните идеи. 
Обяснете, че тази част ще засегне темата за проактивните интервенции. 
По-нататъшните части ще са фокусирани върху активните и реагиращите 
интервенции.

A.	 Проактивен	(превантивен) – представката „про-” означава „преди”. Следо-
вателно проактивните интервенции са тези, които засягат нуждите на хора-
та преди да са възникнали проблемите. Ако проактивните интервенции са 
ефективни, проблемното поведение би трябвало да стане рядкост.

B.	 Активен – ако нуждите не са задоволени, проблемите започват да се насъ-
бират като знаци за предупреждение. Активните интервенции са създаде-
ни за успокояване на хората, за да може нуждите им да бъдат адресирани. 
Забележка: Въпреки че активните интервенции включват успокояване, за 
да може напълно да се решат проблемите, е необходимо нуждите на хо-
рата (които понастоящем се задоволяват от проблемното поведение) да се 
адресират.

C.	 Реагиращ	(реактивен) – представката „ре(акция)” означава „назад във вре-
мето”. Реактивните интервенции са тези, които се справят с проблемното 
поведение при появата му. Често се налага да изчакаме човека да се успо-
кои и да се върнем назад до момент, в който е възможно да се задоволят 
нуждите (проактивна и активна интервенция). Реактивните интервенции 
включват персоналните интервенции, но не се ограничават само до тях. Те 
могат да бъдат гласно укоряване, загуба на привилегии и др. Реактивните 
интервенции се занимават по-скоро с контрол на поведението, отколкото 
с причината за появата на проблемното поведение. Целта на проактивния 
подход е да се намали нуждата от всякакви реагиращи интервенции.
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I. Използвайте приложение 3.3.1, градиентната скала на IMPACT, за да илю-
стрирате как „проактивните” интервенции позволяват най-много кон-
трол от страна на индивида и изискват по-малко подкрепа от страна 
на персонала. 

„Реактивните” интервенции се нуждаят от най-много подкрепа от персонала и 
позволяват сравнително малък контрол от страна на индивида. Поради това е пре-
поръчително да се отказваме от реактивната интервенция за сметка на проактив-
ната интервенция, когато това е възможно. Градиентната скала на IMPACT засяга 
нивото на ограничаване, което реакцията на персонала предвижда в кризисна 
ситуация, с други думи, нивото на подкрепа от страна на персонала, необходимо, 
за да може човека да възвърне самоконтрол. Персоналът трябва постоянно да 
наблюдава тази интервенция при работата си с индивидите, за да се убедят, че им 
осигуряват достатъчно (но не прекалено) подкрепа.

II. Запознайте участниците с Входовете към Проактивното управление, При-
ложение 3.3.2. Обсъдете всеки въпрос с участниците, за да установите как 
би могъл да се използва като алтернатива в техните условия. Предположе-
те, че тези алтернативи биха могли да имат значително въздействие върху 
намаляването на кризисните ситуации, така че да насочат мисленето им 
към проактивна работа.
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Приложение	3.3.1

SCIP-r	(Strategies	for	Crisis	Intervention	and	Prevention	–	revised	
/	Стратегии	за	кризисна	интервенция	и	превенция	–	ревизира-
ни)	градиентна скала: Нивото на ограничаване от реакцията на персонала 
в кризисна ситуация. С други думи, нивото на подкрепа, необходима от страна на 
персонала, за да може човекът да възвърне самоконтрол. Използване първо на 
най-малко ограничителните техники.

Най-много	ограничаващи
 Ограничителни техники 
                                                                                Техники за персонална интервенция
                                                                   Персоналът има целия контрол над индивида

 Активни	техники
                                                                        Техники за успокояване
                                                                  Персоналът започва да се намесва, 
                                                                                  давайки на индивида 
                                                                  по-малко контрол и независимост
                                                  Посрещане на непосредствените нужди

                                                               Проактивни	техники
                                   Най-малко	ограничаващи
                   Индивидите имат целия контрол над своята ситуация
                              Независимост в достъпа до общността
                                                                Избори
                      Изграждане на взаимоотношения
                                Научаеми моменти
                      Алтернативни умения
                        Обща алтернатива
               Модификация на средата
              Позитивно подсилване



76

Приложение	3.3.2

Входове	–	Проактивно	управление

Преди да използвате персонални интервенции помислете върху тези 10 точки:

1. Комуникация

Предоставихте ли възможност на човека да комуникира, използвайки цели (чо-
век, предмет, действие, др.), знаци, символи или реч и отвърнахте ли вежливо?

Какво направихте?

2. Избор

Предложихте ли някаква друга дейност, както и да насърчите човека към избор?

Какво направихте?

3. Среда

Предложихте ли промяна на местоположението и обстановката, напр. по-малко 
пространство или място, което да не отвлича вниманието и пригодили ли сте сре-
дата да подкрепи човека?

Какво направихте?

4. Физически	нужди

Взехте ли предвид глад, жажда, болка, жега, студ, умора, дейност или нужда от 
тоалетна…?

Какво направихте?

5. Взаимодействие

Предложихте ли промяна на персонала и отвърнали ли сте на нуждата от внима-
ние?

Какво направихте?
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Приложение	3.3.2	(продължение)
6. Терапевтични	алтернативи

Предложихте ли музика, ароматерапия, масаж?

Какво направихте?

7. Релаксация

Пробвахте ли дълбоко дишане, йога?

Какво направихте?

8. Техники	за	успокояване

Пробвахте ли вербално и невербално успокояване, за да предоставите: мисъл, 
съпричастност, успокоение, насока, поощрение и награда?

Какво направихте?

9. Техники	за	слушане

Пробвахте ли да слушате, да разчетете знаците, да усетите намеците и да дадете 
насоки, преди да давате прибързано съвети?

Какво направихте?

10. Чувствителност

Помогнахте ли да възстановите увереността и достойнството на индивида чрез 
проява на чувствителност, вместо конфронтация и предложихте ли конструктивна 
и функционална дейност?

Какво направихте?
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АКТИВНА

Цели

След приключването на този модул, участниците ще могат:

1. Да разберат, че сензорната стимулация и/или стимулацията посредством 
средата е жизнено важна за израстването и благополучието на хората със 
специални нужди.

2. Да разберат идеята за сензорна интеграция и да се запознаят с признаците 
и нивата на сериозност на сензорната дезинтеграция.

3. Да планират интервенции, които да засягат сензорните нужди и да предос-
тавят стимулация в околната среда, както и да разбират важността на при-
лагането на „сензорна диета” за хората със специални нужди.

4. Да разберат, че активната терапия е продължителен процес, който опол-
зотворява всеки един момент от деня на човека като момент, в който може 
да се преподава и има възможност за учене.
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Четвърта част  - схема на изложението

Задача Време Съдържание Медия Забележки
4.1 120 мин. Дискусия за значението на 

сензорната стимулация на 
децата и възрастните със 
специални нужди

4.2 120 мин. Представете дефиницията 
за сензорна интеграция и 
обсъдете конкретни видове 
сензорна дезинтеграция и 
степените им на сериозност 

4.3 60 мин. Представете видове 
сензорни защити и обсъдете 
целите на сензорното 
лечение за хората със 
специални нужди, преди да 
представите необходимите 
стъпки за провеждане на 
„сензорна диета”

4.4 40 мин. Дискусия за активното ле-
чение като продължителен 
процес, който оползотво-
рява всеки един момент от 
деня на човека като момент, 
в който може да се учи

Приложение 
4.2.1
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Задача	първа:	Участниците	ще	могат	да	разберат,	че	сензор-
ната	стимулация	и/или	стимулацията	посредством	средата	е	
жизнено	важна	за	израстването	и	благополучието	на	хората	
със	специални	нужди.

Препоръчителна	продължителност:	120	минути

Преглед	на	съдържанието

По време на тази откриваща презентация участниците ще обсъдят сензорната 
стимулация, която трябва да се предоставя на хората със специални нужди. Край-
ната цел на тази част от съдържанието е да се осъзнае важността от създаването 
на среда, която е стимулираща и подкрепяща и насърчава ученето – учене чрез 
преживяване на опита и чрез любознателност.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

I. Обсъдете с участниците идеята за сензорна интеграция.

Сензорна	интеграция:	понятие

Цялата информация, която получаваме за света идва при нас посредством наши-
те сензорни системи. Понеже много от сензорните процеси се случват в нервната 
система на несъзнателно ниво, ние не винаги ги осъзнаваме.

Както окото предава визуална информация към мозъка за преработване, така 
всички сензорни системи имат рецептори, които улавят информацията и я преда-
ват за обработка от мозъка. Клетки на кожата изпращат информация за светлина, 
допир, болка, температура и налягане. Структури във вътрешното ухо улавят дви-
жението и промените в позицията на главата. Компоненти на мускулите, ставите 
и сухожилията предоставят усещане за позицията на тялото.

Усещане	за	допир

Въпреки че чувството за допир, движение и позиция на тялото, за повечето хора, 
са по-малко познати от зрението и слуха, те са важна помощ за функциониране-
то ни във всекидневния живот. Например, чувството за допир (осезаемото чув-
ство) прави възможно за човек да открие фенерче в шкаф, когато осветлението е 
изключено. Осезаемото чувство също така играе важна роля в предпазването от 
опасност. Например, то може да сигнализира разликата между мекото докосване 
на детски пръстчета и лазещите крака на паяк.

Чувството	за	движение

Вестибуларният апарат реагира на движения на тялото в пространството и про-
мени в позицията на главата. Той автоматично координира движенията на очите, 
главата и тялото. Ако това чувство не функционира добре, би било невъзможно 
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човек да гледа нещо, движещо се нагоре-надолу, без да изгуби баланс. Би било 
трудно да върви по каменист път без да пада или да стои на един крак достатъч-
но дълго, за да ритне футболна топка. Същият вестибуларен апарат е ключов за 
поддържането на мускулния тонус, координирането на двете половини на тялото 
и държането на главата изправена срещу гравитацията. Вестибуларният апарат 
може да се разгледа като основа за ориентацията на тялото в околното простран-
ство. 

Чувството	за	позиция	на	тялото

Близко свързано с вестибуларния апарат е чувството проприоцепция, което ни 
позволява да осъзнаваме позицията на тялото. Проприоцепцията прави възмож-
но човек ловко да направлява движенията на ръцете и краката си, без да се на-
лага да наблюдава всяко действие. Когато проприоцепцията функционира ефи-
касно, телесното положение на човек автоматично се наглася, за да предотврати 
падането от стол. Проприоцепцията може също така да позволи на предмети като 
моливи, копчета, лъжици и гребени сръчно да се ползват с една ръка. Заради про-
приоцепцията ние можем да синхронизираме нашите стъпки според земята. 
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Задача	 втора:	 Участниците	ще	могат	 да	 разберат	 понятието	
сензорна	дезинтеграция	и	да	се	запознаят	с	признаците	и	ни-
вото	на	сериозност	на	сензорно	интегративните	разстройства.

Препоръчителна	продължителност:	120	минути

Преглед	на	съдържанието

По време на тази част от дискусията участниците ще могат да научат дефиниция-
та за сензорна интеграция и да проучат специфични сензорно интегративни раз-
стройства. Ще обсъдим някои специфични признаци на тези разстройства и ще 
разгледаме степените на сериозност, които могат да се проявят.

Организация	на	сетивата

Осезателната, вестибуларната и проприоцептивната система започват да функ-
ционират много рано в живота, дори преди раждането. Тези основни възприятия 
са близко свързани помежду си и стават взаимосвързани с мозъка с напредване 
на развитието. Връзката между отделните сетива е сложна и е необходима, за да 
може човек да интерпретира точно дадена ситуация и да даде подходяща реак-
ция. Тази организация и оползотворяване на сетивата се нарича „сензорна инте-
грация”.

Моторно	планиране

Сензорната интеграция ни позволява да реагираме подходящо на входящите усе-
щания и направлява начина, по който се държим в средата. Моторното планира-
не включва идеята какво да се направи, планиране на действие и накрая изпъл-
няване на действието. Когато моторното планиране се прояви, човек успява да се 
справи с напълно нова задача като приложи ново действие. Когато едно дете се 
сблъска с нова играчка за возене, то успява да се качи и слезе от нея без инструк-
ции и помощ. Моторното планиране включва осъзнато внимание към задачата, 
като се разчита на съхранена информация, относно неосъзнатите телесни усеща-
ния.

Сензорно	интегративни	дисфункции

За повечето деца сензорната интеграция се развива по време на нормалните дет-
ски занимания. Умението за моторно планиране е естествен резултат от процеса, 
както и умението да се реагира на входящите усещания по адаптивен начин. За 
някои деца обаче сензорната интеграция не се развива достатъчно ефикасно. Ко-
гато процесът сензорна интеграция е разстроен, се проявяват редица проблеми в 
ученето, развитието и поведението.

Признаци	за	сензорна	дисфункция

Не всички деца с обучителни и поведенчески проблеми или проблемно развитие 
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имат подчертана сензорно интегративна дисфункция. Има определени индикато-
ри, които могат да сигнализират наличието на подобен проблем. Дадени са някои 
от възможните признаци:

Прекомерна	чувствителност	към	допир,	движение,	гледки	или	звуци

Това може да се прояви в поведението като раздразнение или отдръпване при 
допир, избягване на определени текстури на дрехи или храна, лесно разсейване 
или уплаха от обикновени дейности, движения, като например тези на детската 
площадка. Той / тя може да проявява затруднение при качване или слизане от 
кола, трудност при изкачване или слизане по стъпала. Той / тя може да пада от 
столове или да се сблъсква с предмети.

Други примери

a. Трудно ползване на „дърпащи играчки”

b. Проблеми с ползването на триколка или велосипед

c. Продължава да има инциденти след като е напълно обучен на гърне

d. Подхожда към някоя дейност всеки път все едно му е за пръв път

e. Затруднено сглобяване на пъзели – трудно манипулиране с парчетата 
или определяне къде им е мястото

f. Затруднено отвеждане на храната към устата

g. Обличане

•	 Силно изявени предпочитания при обличане

•	 Не обича ръкавите да му докосват китките; носи само дълги или къси ръка-
ви

•	 Чувствителен към допира на яката

•	 Не желае да носи колан или каквото и да е стегнато около кръста

•	 Притеснен е от шевовете по дрехите

•	 Затруднява се при боравенето с копчета, ципове, лепенки или връзки

•	 Иска да се премахват всички етикети 

•	 Иска краката и тялото да са или напълно покрити или напълно открити

•	 Настоява да носи яке с вдигната качулка въпреки горещото време

•	 Настоява да ходи по тениска въпреки студеното време

•	 Храна

•	 Чувствителен към температурата

•	 Чувствителен към текстурата
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•	 Висока чувствителност към вкус / липса на чувствителност към вкус

•	 Затруднено боравене с прибори за хранене

•	 Често разлива/разсипва храната и напитките

•	 Дъвче с отворена уста

•	 Хапе си пръстите и езика, докато яде

•	 Капе си храна и напитки по брадичката

•	 Изтърва храна на пода неволно

•	 Не харесва газирани напитки

Слабо	реагиране	на	сензорна	стимулация

В контраст с прекалено чувствителното дете, едно дете със слаба реакция може 
да търси силни сензорни преживявания, като например да се премята или да се 
блъска в предметите. Може да изглежда сякаш той или тя не усещат болката или 
позицията на тялото си. Някои деца се колебаят между крайностите  - прекомерна 
и слаба реакция.

Активност,	която	е	необичайно	ниска	или	необичайно	висока

Детето може да е постоянно в движение или може да се активизира бавно и да 
се уморява лесно. Отново е възможно някои деца да се колебаят между двете 
крайности.  

Проблеми	с	координацията

Това може да се наблюдава в грубите или фините моторни дейности. Някои деца 
могат да имат необичайно слаб баланс, докато други се затрудняват много в нау-
чаването на нова задача, която изисква моторна координация.  

Забавяне	в	речта,	езика,	моторните	умения	или	учебните	постижения.

Тези признаци могат да са видими при едно дете в предучилищна възраст, заед-
но с други признаци на слаба сензорна интеграция. При дете в училищна възраст 
може да има проблеми с учебния процес, въпреки нормалната му интелигент-
ност. 

Слаба	организация	на	поведението

Детето може да бъде импулсивно или разсеяно и да проявява липса на плани-
ране по отношение на поставените задачи. Някои деца имат проблеми с приспо-
собяването към нова ситуация. Други могат да реагират с раздразнение, агресия 
или оттегляне, когато се сблъскат с провал.

•	 Типично е за дете със сензорна дезинтеграция да проявява повече от един 
от посочените по-горе признаци.
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СТЕПЕНИ	НА	СЕРИОЗНОСТ

•	 Първа	степен	–	лека

Децата с лека защитност могат да се опишат като „придирчиви”, „прекалено чувст-
вителни”, „леко свръхактивни”, „съпротивляващи се срещу промени” или до из-
вестна степен „контролиращи”. Те може да реагират малко раздразнено на някои 
усещания, а на други  - не. Може да са придирчиви към дрехите или храната. Ма-
кар че тези деца могат да се справят според възрастта си в училище или да имат 
добри социални взаимоотношения, възможно е да се изисква огромен контрол и 
усилие, за да постигнат успех в тези области. Когато вече не могат да поддържат 
нивото на усилие, необходимо за това, може да се стигне до емоционално „раз-
падане” под въздействието на очевидно никакъв или много малък стрес.

•	 Втора	степен	–	умерена

Умерената сензорна защитност е тази, която засяга два или повече аспекта от жи-
вота на детето. На това ниво децата често имат затруднения със социалните вза-
имоотношения, като са или прекалено агресивни или се изолират от околните. 
Много от уменията за самостоятелност са нарушени, като например обличането, 
къпането и храненето. Може да имат проблеми с вниманието и поведението. Из-
следването и игрите може да са ограничени поради страх от нови ситуации и съ-
противление към промените.

•	 Трето	ниво	–	тежка

Тежката сензорна защитност нарушава всеки аспект от живота на детето. Тези 
деца обикновено имат други диагнози за определени части на разстройството 
(напр. тежка изостаналост на развитието, аутизъм, аутистично поведение или 
емоционално разстройство). Силното отбягване на някои видове усещания или 
обратното, търсенето на силни сензорни усещания са често срещани. Сензорната 
защитност може да блокира развитието и/или да повлияе на лечението на детето. 
Първоначалното лечение на сензорната защитност намалява сензорните пробле-
ми и повишава ефективността на други от формите на интервенция.
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Задача	трета:	Участниците	ще	могат	да	планират	интервенции,	
които	да	засягат	сензорните	нужди	и	да	предоставят	стимула-
ция	посредством	 средата,	 както	и	да	разберат	 важността	от	
прилагане	на	„сензорна	диета”	за	хората	със	специални	нуж-
ди.	

Препоръчителна	продължителност:	60	минути

Преглед	на	съдържанието

Ще представим видовете сензорна защитност и ще обсъдим целите на сензор-
ната терапия за хората със специални нужди, преди да прегледаме стъпките по 
прилагането на „сензорна диета”.

Подходи	за	интервенция

Лечението на сензорната защитност се дели на три категории: 1) Осъзнаване 2) 
Планирана и подредена програма с дейности, наречена „сензорна диета” 3) Про-
фесионално направлявана терапевтична програма.    

Осъзнаване

Една от най-важните крачки в лечението на сензорната защитност е осъзнава-
нето на симптомите и поведенията, свързани с проблема. С това ние можем да 
разберем, че повечето хора правят най-доброто, което могат, за да се чувстват в 
безопасност и да се приспособят към проблема си. След като сме разбрали пове-
дението им, можем да предоставим дейности и сензорна стимулация, които да 
елиминират защитността. 

Сензорна	диета	–	планирана	и	подредена	програма	с	дейности

Понятието за „сензорна диета” се базира на идеята, че всеки индивид се нуж-
дае от определено количество дейности и усещания, за да е максимално буден, 
приспособим и умеещ. Това много прилича на човешката нужда от питателна хра-
на. Определени типове дейности са много полезни за индивидите със сензор-
на защитност и всеки от типовете намалява защитността за определен период 
от време. Например: дейности, които изискват напрягане на цялото тяло и карат 
мускулите да работят усилено имат терапевтичен ефект траещ около два часа; 
ефектът от високо налягане върху кожата трае до два часа; ползите от бавни рит-
мични движения могат да траят от два до шест часа. Дейностите планирани с цел 
успокоение включват: бавни, скучни, ритмични движения; натиск върху кожата; 
неутрална топлина; дейности с тялото и главата, обърнати надолу; изпъване и 
свиване на ставите; люлеене от глава до пети (особено при лягане по корем); дей-
ности за цяло тяло и дейности, натоварващи силно мускулите. Чрез внимателно 
планиране можем да използваме сензорното възприятие, за да накараме едно 
дете да се чувства безопасно и организирано през целия ден. 
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За да бъде максимално ефективна „сензорната диета”, е важно да се прилагат 
специални умения, планирани за през деня, които да помогнат на детето да се 
чувства спокойно, будно и организирано през повечето време. Когато предстоят 
да се случат много разтърсващи събития, специфични сензорни въздействия мо-
гат да подготвят детето и да предотвратят защитни реакции. Дейностите са много 
по-ползотворни, когато детето ги избере според интереса или нуждата си. Наме-
сата и насоката от страна на възрастните трябва да бъдат ограничени до предла-
гане на дейности, установяване на средата и надзор на безопасността.  

Прилагане	на	сензорна	диета

Структуриране	на	времето

1. Определете предсказуема последователност на събитията през деня

2. Включете време за сензорна стимулация

3. Установете режим

4. Редувайте пасивни/седящи и активни/двигателни дейности

5. Започвайте дейностите с подготвително време за успокояване, настаняване 
и организиране

6. Позволете достатъчно време и начин за преход

Структуриране	на	пространството

1. Организирайте пространството по такъв начин, че да бъде подканващо, уте-
шаващо, успокояващо и организирано. Внимавайте за цялостната среда.

2. Имайте предсказуеми, подредени места за седящите занимания, хранене, 
тиха зона и зона за игра.

3. Избягвайте ползване на пространството за множество дейности.

4. Използвайте разпознаваеми визуални знаци, цветове, имена и декор за оп-
ределените места.

5. Вземете предвид визуалната стимулация (стени, ярки цветове).

6. Вземете предвид осветлението (възможно най-естествено, лампи).

7. Вземете предвид звуците (гласове, фонов шум, време за възприемане, му-
зика за фон).

8. Вземете предвид миризмите: като правило не ползвайте парфюми.

9. Имайте тихо, подредено място (барбарон, голяма възглавница, стол, палат-
ка).

Структуриране	на	дейностите

1. Предоставяйте възможности за тежка физическа работа, която е успокоява-
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ща за детето.

2. Включете активното участие на детето.

3. Включете силни сензорни елементи.

4. Използвайте главна тема.

5. Предоставяйте чести двигателни почивки с ритмични (успокояващи) движе-
ния (бавно разтягане на тялото, носене/дърпане/бутане на тежки предме-
ти, лицеви опори на стена, топка-играчка за мачкане).

6. Никога не налагайте сензорна стимулация. Наблюдавайте за признаци на 
тревожност!

Структуриране	на	общуването

1. Подканвайте/предлагайте/насърчавайте. Не налагайте, настоявайте или 
насилвайте сензорните дейности.

2. Предоставяйте достатъчно време, не бързайте, не преминавайте нататък 
прекалено бързо и не сменяйте прекалено бързо дейността.

3. Ограничете вербалността, но подсилете комуникацията.

4. Защитете детето от стимули, с които не може да се справи.    

5. Останете спокойни, използвайте подходящ тон на гласа (мек за отпускане, 
весел за пробуждане).

6. Нека общуването бъде приятно. Търсете усмивки.

7. Използвайте твърд, постоянен допир (лекият допир е стряскащ, задейства 
защитната система).

8. Спирайте дейността на всеки 30 секунди максимум, ако видите нежелана 
или негативна реакция.

Някои	основни	принципи	за	прилагане

Като запомним, че всеки човек е различен, и че реакциите на някои хора ще се 
различават, можем да разгледаме няколко основни принципа при подкрепянето 
на сензорната стимулация:

1. Помнете	всички	сетива

Допирът и движението са поне толкова важни, колкото зрението и слуха (ако 
дори не и повече) в помагането на детето да учи за света. Когато човек пораства, 
зрението и слуха ще станат критични за ученето. Физическият контакт е отчасти 
важен не само за чувството, което предлага, но и за възможността да се подсили 
връзката грижещ се – дете.

2. Бъдете	внимателни	за	реакцията	на	детето	към	дейностите
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Важно е да се разпознае и прецени как всяко дете разбира и се влияе от различ-
ните преживявания. Докато лекият допир може да е приятен за някои, за други 
може да е дразнещ и разсейващ. Подобно на това, някои хора могат да реагират 
негативно на силни шумове или определени видове звуци, или могат да се за-
трудняват да „изключат” фоновия шум с цел да се концентрират върху опреде-
лени звуци (например вашия глас). Някои могат да проявяват негативни реакции 
към височини и определени видове движения, докато други изглежда нарочно 
преследват по-големи количества движение. След като се разбере как един човек 
възприема света, ние можем да реагираме по-ефективно на нуждите на този чо-
век и да му помогнем да се справи като или адаптираме или избягваме опреде-
лени ситуации. Например хората, които се дразнят от лекия допир, често реагират 
по-положително на твърд допир или силен натиск. Затова прегръдките са успоко-
яващи за повечето хора. Също така за човека, който се затруднява да изключва 
фоновия шум, за да се концентрира върху задача, може да се установи специално 
тихо място за определената дейност.

3. Търсете	насоки	от	човека

Хората често търсят вида сензорно преживяване, от който се нуждае организмът 
им. Ако човек изглежда, че търси някаква сензорна стимулация, независимо дали 
това ще е допир, движение, миризма, картина или звук, това може да е насо-
ка, че е желан определен вид усещане. Ако човек преследва голямо количество 
движение, допир, натиск, вибрация, визуални или звукови стимули, опитайте се 
да предоставите някои от тези усещания в нормални игри и дейности. Например 
ако човек изглежда, че желае много прегръдки и твърд допир, грижещият се за 
него може да пробва походи из квартала с раници с багаж, игри с търкаляне или 
криеница под големи възглавници – все занимания, които предлагат повишена 
проприоцепция.

4. Разпознайте	уменията	на	човека

Вземете предвид изискването, възложено на човека, да обработва и реагира на 
дейностите. Някой, който обича движението и който пази добре равновесие, би 
могъл да общува с вас докато се люлее на люлка. Някой, който се страхува от 
движението обаче, има нужда да се концентрира интензивно само, за да запази 
равновесие, затова не би могъл да общува с вас в същото време. Запомнете, че 
един човек може да не преработва сензорната информация или да реагира на 
нея толкова автоматично като друг човек.

5. Включвайте	човека	в	дейности

Активното участие зависи от това човека да инициира, планира, изпълнява или 
динамично да реагира на някоя дейност. Пасивната дейност може да предизвика 
движение или усещане, което обаче не е задължително да изисква реакция. Ак-
тивното участие предлага най-добрата възможност за промени в мозъка, които 
водят до израстване, учене и по-добра организация на поведението. Когато някой 
е активно участващ, той или тя има повече контрол над ситуацията. По тази при-
чина, когато се планират нови сензорни или двигателни занимания, обикновено 
е най-добре да се насърчава активното участие от страна на човека.       
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Задача	четвърта:	Участниците	ще	могат	да	разберат,	че	актив-
ната	терапия	е	продължителен	процес,	който	оползотворява	
всеки	момент	от	деня	на	човек	като	момент	за	преподаване	и	
възможност	за	учене.

Препоръчителна	продължителност:	40	минути

Преглед	на	съдържанието

Тази задача ще е фокусирана върху идеята, че децата и възрастните със специал-
ни нужди изискват продължително, последователно развитие с постепенен под-
ход. Персоналът, работещ с хората със специални нужди, трябва да насърчава из-
растването на хората със специални нужди и да им помага да развиват умения и 
да водят функционален самостоятелен живот.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

1. Обсъдете следните сфери на интерес, засягащи хората със специални нуж-
ди: независимост, приобщаване, индивидуалност и продуктивност. Използ-
вайте приложение 4.2.1.

Независимост

•	 Научаване на отговорно поведение

•	 Подобряване на уменията за грижа за себе си

•	 Повишаване участието в общността

•	 Подобряване на уменията за самозастъпничество 

•	 Подобряване на уменията за хранене

•	 Самостоятелен прием на лекарства

Приобщаване(Включване)

•	 Развиване на приемливо социално поведение

•	 Развиване и поддържане на ценена социална роля

•	 Развиване на знания и достъп до обществени ресурси

•	 Повишаване на участието в общността

Индивидуализация

•	 Подобряване на самоизразяването

•	 Подобряване на разбирането за вземане на решения и последици
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•	 Повишаване участието при правене на избори

Продуктивност

•	 Повишаване признаването на собствените способности

•	 Повишаване придобиването на умения / желани поведения

•	 Повишаване уменията за решаване на проблеми и конфликти

•	 Повишаване участието в предпочитани професионални дейности и дейнос-
ти за развлечение

2. Запознайте участниците с Елементите на активната терапия

1. Интересите, силните страни и нуждите на индивидите са били правилно 
оценени.

2. Приоритетните нужди са адресирани формално посредством дейности, 
които са свързани и са в отговор на индивидуалния интерес, избор и нужда.

3. Всеки човек получава постепенно развитие, терапия и услуги, предоставени 
от обучен персонал.

4. Новите умения и социално приемливото поведение са насърчавани и под-
крепяни.

5. Всеки човек има средствата за адаптация и помощна технология, нужни, за 
да се подкрепи повишената самостоятелност. 

6. Режимът и средата са организирани да подпомагат придобиването на уме-
ния, избори и социално приемливи поведения.

7. Индивидуалният напредък се измерва прецизно и програмите се изменят 
своевременно.

8. Хората с дегенеративни заболявания получават обучение и услуги, за да 
поддържат уменията си и да предотвратят регрес. 
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Приложение	4.2.1		
Независимост

•	 Научаване на отговорно поведение

•	 Подобряване на уменията за грижа за себе си

•	 Повишаване включването в общността

•	 Подобряване на уменията за самозастъпничество 

•	 Подобряване на уменията за хранене

•	 Самостоятелен прием на лекарства

Приобщаване(Включване)

•	 Развиване на приемливо социално поведение

•	 Развиване и поддържане на ценена социална роля

•	 Развиване на знания и достъп до обществени ресурси

•	 Повишаване на участието в общността

Индивидуализация

•	 Подобряване на самоизразяването

•	 Подобряване на разбирането за вземане на решения и последици

•	 Повишаване участието  при правене на избори

Продуктивност

•	 Повишаване признаването на собствените способности

•	 Повишаване придобиването на умения / желани поведения

•	 Повишаване уменията за решаване на проблеми и конфликти

•	 Повишаване участието в предпочитани професионални дейности и дейнос-
ти за развлечение
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНА

Цели

След приключването на този модул, участниците ще могат:

1. Да разберат важността от позитивната подкрепа на поведението за хората 
с проблемно поведение.

2. Да разбират и използват проактивни стратегии, техники за релаксация, не-
вербални и вербални техники за успокояване, с които да се помага на хора-
та със специални нужди да възвръщат самоконтрол.

3. Да демонстрират Основни персонални интервенции.

4. Да демонстрират Специализирани персонални интервенции.
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Пета	част		-	схема	на	изложението

Задача Време Съдържание Медия Забележки
5.1 60 мин. Дискусия относно видовете 

интервенции, специфични 
за подкрепата на позитивно 
поведение, които имат 
значително въздействие 
върху проблемното 
поведение

Приложение 
5.1.1

5.2 120 мин. Дискусия за невербалните 
и вербалните техники за 
успокояване

Приложение 
5.2.1

Приложение 
5.2.2

Приложение 
5.2.3

Приложение 
5.2.4

Приложение 
5.2.5

5.3 6 – 12 
часа

Демонстрация на Основна 
персонална интервенция

5.4 6 – 12 
часа

Демонстрация на 
Специализирана персонална 
интервенция
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Задача	първа:	Участниците	ще	могат	да	разберат	важността	от	
позитивната	подкрепа	на	поведението	за	хората	с	проблемно	
поведение.

Препоръчителна	продължителност:	60	минути

Преглед	на	съдържанието

Тази задача е фокусирана върху установяването на планове за позитивна подкре-
па на поведението.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

Използвайте формат на лекция/дискусия, за да представите петте елемента от 
подкрепата на позитивното поведение. Използвайте приложение 5.1.1, бланката 
Инструмент за планиране подкрепа на поведението, за да покажете как всичките 
пет елемента трябва да се свържат в един план за терапия. Обсъдете петте главни 
елемента в таблицата. Нека участниците идентифицират примери за интервен-
ция, всеки от които да спада в някоя от категориите. 

	 Подпомагане	начина	на	живот

Като се предлага на хората със специални нужди широк обхват избори и възмож-
ности, ще им се помогне да развият положителна самооценка и чувство за личен 
контрол.

	 Промяна	на	средата

Като се премахнат някои нефункционални или неподкрепящи елементи в обкръ-
жаващата среда, може да се намалят проявите на проблемно поведение при хо-
рата със специални нужди. Подобно би било да се промени „А”-то (предпостав-
ката) в модела А-В-С. Например, ако човек често проявява негативно поведение в 
шумна среда, средата може да се промени по различни начини. Нека участниците 
да дадат примери за начини да се избягва шума и да се намали шума в обкръжа-
ващата среда.

Елементите А (предпоставката)  и В (поведението) директно се отнасят до пре-
дишните дискусии за „Позитивни и подкрепящи среди” и главата „Мултидисци-
плинарна”, и обикновено включват промяна на предпоставките.

	 Последствия	от	поведението

Фокусирайте се върху позитивното подсилване и естествените, за сметка на из-
куствените, последствия. Серията „Прекъсване – игнориране – пренасочване – 
поощряване” е пример за употребата на последствия, съдържащ се в секцията 
Проактивен подход на главата „Персонално насочена”.
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	 Преподаване	на	алтернативни	умения

Провеждането на функционален анализ ще даде поглед върху функцията/функ-
циите на проблемното поведение. (Функционалният анализ беше обсъден пре-
ди в главата „Мултидисциплинарна”). С „Проактивните подходи” идеята е да се 
преподават на човека позитивни умения, които биха имали същата или подобна 
функция и резултат за човека като проблемното поведение. Например ако човек 
краде чужди вещи, може да бъде научен на умения, с които да получава това, 
което той/тя иска по по-приемлив начин. Нека участниците дадат предложения.

 Преподаване	на	общи	алтернативи

Общите алтернативи включват умения за комуникация, социални умения, трени-
ровки за релаксация, самоувереност, решаване на проблеми и умения за спра-
вяне със ситуации. Подобни умения осигуряват на хората със специални нужди 
необходимите инструменти, за да се справят успешно и по-подходящ начин с ре-
дица трудни ситуации, които иначе биха могли да доведат до проблемно пове-
дение. Всяка интервенция, която е създадена с цел да се намали проблемното 
поведение, трябва да се планира на базата  на информация получена от функцио-
нален анализ, при който се развива и проверява хипотеза, относно функцията на 
проблемното поведение. Многокомпонентните интервенции тогава са фокусира-
ни директно върху подпомагането на човек със специални нужди да осъществи 
целта на проблемното си поведение по по-приемлив начин.

Обобщете	материала	в	тази	задача	като	разгледате	следните	точки:

Важно е за участниците да са наясно с това, че описаните интервенции са много 
ефективни в намаляване проявите на проблемното поведение. Това е така, защо-
то нуждите на индивида се посрещат по начини, които са проактивни и функцио-
нални.

Когато подходящите позитивни подкрепи на поведението се интегрират в живота 
на човека, инцидентите на кризисна интервенция често се редуцират до нула или 
почти нула.



97

Приложение	5.1.1

1. Поведение

Какво виждате?
2. Функция

Причини за 
поведението

A. Подкрепа на 
живота

Повишаване 
качеството на 
живота

B. Промени в 
средата

Променяне света 
около човека

C. Последствия 
от 
поведението

Интегрирани в 
програмата

D. Препода-
ване на ал-
тернативни 
умения

Конкретно пре-
подавано нещо

E. Преподава-
не на общи 
алтернативи

Проактивна катего-
рия на уменията
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Задача	втора:	Участниците	ще	могат	да	разберат	и	използват	
проактивни	(превантивни)	стратегии,	техники	за	релаксация,	
невербални	и	вербални	техники	за	успокояване,	които	да	по-
магат	на	хората	със	специални	нужди	да	възвръщат	самокон-
трол.

Препоръчителна	продължителност:	120	минути

Преглед	на	съдържанието

Тази задача ще помогне на участниците да видят как процеса на ескалация повли-
ява кризисната интервенция. След приключването на този модул участниците ще 
могат да реагират на ранните предупредителни знаци за проблемно поведение 
като използват техники за успокояване и избягват ескалиращите фактори.

Овладяването на техниките за успокояване е критично, тъй като ефективната им 
употреба може да предотврати потенциално експлозивни ситуации и по този на-
чин да се избегне употребата на персонална интервенция и/или нараняване. Тази 
задача ще даде на участниците шанс да разучат множество полезни вербални и 
невербални техники, които са се оказали ефективни при предотвратяването на 
кризисни ситуации.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

Представете следните фази от ескалация на поведението. Използвайте приложе-
ние 5.2.1. за това представяне.

Фаза	1,	Предпоставка	за	събитията

Тези събития, които правят човек чувствителен към неговата/нейната среда. На-
пример закъсняването може да провали целия работен ден за човек, за когото 
времето е важно.

Предпоставката за събитията създава промяна в обичайните взаимоотношения 
между поведението и последствията. 

Поведението може да се прояви часове, дни и дори седмици след появата на 
предпоставката. Предпоставката не е моментална причина.

Реакцията на персонала трябва да включва модификация в графика или средата 
на човек, въз основа на функционалния анализ, когато са се появили предпостав-
ки.

Фаза	2,	Наченки	или	ранни	предупредителни	сигнали	

Не са задължително свързани с предпоставката.

Поведението на човека показва, че нещо не е наред.
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Наченките в поведението включват нервни движения, словесни изблици, отдръп-
ване, заплахи и др.

Реакцията на персонала трябва да е незабавно действие, въз основа на признаци 
от страна на човека, за да се избегне потенциална криза. Предложете на човека 
предпочитана цел или задача, използвайте техники за успокояване.

Фаза	3,	Криза

Реакцията на персонала трябва да бъде:

Защитете човека / стойте настрана.

Ако е възможно разрешете ситуацията / използвайте активно слушане. Дайте на 
човека това, което той/тя иска.

Мобилизирайте се (“оцелейте“), за да разказвате преживяното после 

Не използвайте наказания или потушаване, което може да доведе до по-нататъш-
на ескалация и повишени рискове.

Ако решите, че трябва да използвате персонална интервенция, помислете как би 
могла да бъде възможно най-подкрепяща за човека, който е изгубил контрол.

Фаза	4,	Възстановяване

Задачата тук е да се уверите, че няма да започнете отново кризата.

Пренасочването не е отговор, ако задачата служи като част от обстоятелствата - 
предпоставка.

Отнема много повече време от очакваното, за да може човекът и персоналът да 
се завърнат психически към нормалното. Затова е най-добре да се установи ситу-
ация с малко изисквания за първите час-два след кризата.

Представете невербалните техники за успокояване като използвате конкретни 
примери от опита на хората, дейности „отблизо”. Трябва да се използва ролева 
игра, за да се позволи на участниците да демонстрират разбирането си за техни-
ките. При преподаване на техниките за успокояване трябва да подчертаете, че е 
от критично значение да „ПОЗНАВАТЕ ЧОВЕКА”, с който имате работа, за да мо-
жете да определите: 1) кои техники ще са най-ефективни и 2) най-добрият начин 
да приложите определена техника. Тези техники са описани в приложение 5.2.2.
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Невербални	техники	за	успокояване
Пренасочване към друга дейност – насочване на човека към друга дейност, осо-
бено ако е мотивираща, може да предотврати ситуацията. Това също така се на-
рича „промяна на стимула”.

Зрителен контакт – поддържането на зрителен контакт често помага на хората да 
възстановят самоконтрол, като им напомня за личната им връзка с персонала. 
Трябва да се отбележи, че някои хора със специални нужди, особено хората с 
аутизъм, могат да станат по-раздразнени в отговор на опит за зрителен контакт. 
ПОЗНАВАЙТЕ ЧОВЕКА.   

Физическа близост – близостта до хората може да ги накара да се чувстват по-си-
гурни, но би могло да се възприеме като заплаха. ПОЗНАВАЙТЕ ЧОВЕКА.

Допир – някои хора могат да възприемат лекия физически контакт като успокоя-
ващ и подкрепящ. ПОЗНАВАЙТЕ ЧОВЕКА.

Ефективна употреба на пространството – опитайте се да позиционирате себе си и 
индивида по такъв начин, че да осигурите безопасност и да намалите напреже-
нието.

Стойка на тялото – опитайте се да предадете спокойна, контролирана обстановка 
като приемете отпусната, незастрашителна стойка и жестове.

Планирано игнориране –	използва се за да „потуши” негативното търсещо внима-
ние поведение и би трябвало да се използва само като част от плана за терапия. 
То включва това да не се обръща внимание на хората за леки прояви на поведе-
нието.

Изражения на лицето – както и при стойката на тялото, спокойни и приятелски 
настроени изражения на лицето действат успокояващо.

Осигурете достъп до предпочитани предмети и обстановки

Вербални техники: представете ги, използвайки същите стратегии за обучение 
като описаните по-горе. Изложени са в приложение 5.2.3.

Вентилация – изслушване проблемите на човек по начин, който не е осъдителен, 
може да помогне на човека да възвърне контрол.

Използвайте активно слушане

Разсейване – задаването на въпроси, свързани с интересите на човека може да 
послужи да ги разсее от ситуацията. Може да направите молба от вида „помогни 
ми”.

Придаване на увереност –	нека хората разберат, че сте там, за да им помогнете да 
се справят с проблемите.

Разбиране – приемете, че човекът е ядосан или разстроен без да съдите индиви-
да или причината, поради която е ядосан.
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Моделиране – контролирайте тона на гласа си, говорете меко с кратки, прости 
изречения.

Хумор – употребата на позитивен, добронамерен хумор може да премахне на-
прежението в някои случаи. Никога не използвайте сарказъм или подигравки. ПО-
ЗНАВАЙТЕ ЧОВЕКА.

Очи в очи – разговарянето насаме може да помогне като предостави на хората 
нужното внимание и ги отстрани от източника на напрежение. Уверете се, че има 
други членове на персонала наблизо ако се наложи.

Насърчавайте алтернативните стратегии за справяне, по които индивидът е ра-
ботил или работи. Припомняйте на хората за уменията, които вече имат, за да се 
справят с трудна ситуация. Не се опитвайте обаче да преподавате нови умения, 
когато човек е разстроен.

Припомняйте на човека естествените последици от поведението му. Опитайте се 
да направите това по позитивен, незастрашителен начин, като се фокусирате вър-
ху позитивната мотивация на хората и загрижеността ви за тях.

Използвайте позитивен език – дори ако сте поставили граници, употребата на по-
зитивен език е ефективна стратегия за успокоение, защото подкрепя самочувстви-
ето на човека.

Подпомагайте релаксацията – преместете се на тихо място.     

Ескалиращи фактори: обсъдете видовете реакции, които могат да направят поло-
жението по-лошо.

Ескалиращите фактори са обратното на техниките за успокояване, с това че те 
обикновено покачват напрежението и потенциала за криза. По тази причина пер-
соналът трябва да може да идентифицира „ескалиращите фактори” и съзнателно 
да ги избягва, когато има работа с хора, проявяващи ранни признаци на криза.

Има няколко вида реакции, които могат да бъдат разбрани като вербално успоко-
яване, но които всъщност действат ескалиращо. Когато използва вербално успо-
кояване, персоналът трябва да осъзнава потенциалния негативен ефект от след-
ните видове изказвания:

Не правете намек за лошото поведение.

Тенденциозно се казва „не хапи никого…” или „недей да чупиш прозореца…”, кое-
то дава намек за начина, по който човекът може да действа.

Не заплашвайте с последствията от поведението, понеже това може да предизви-
ка човека.					         

Не давайте заповеди под формата на въпрос.

Това често обърква човека като му позволява да си мисли, че има избор когато 
всъщност няма.

Не започвайте отначало конфронтацията като веднага изисквате емоционално 
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трудни действия.

Не разказвайте инцидента пред човека.

Не позволявайте повече от един член на персонала да наставлява човека.

Това би било объркващо за човека и може да му даде идея, че не бива да се 
вслушва в никого.

Не пренебрегвайте опитите за комуникация.	Пренебрегването в този случай е се-
риозен ескалиращ фактор.

Представете Успокояващ процес в шест стъпки, приложение 5.2.5.

Идентифицирайте – уверете се, че правилно определяте как се чувства човекът.

Отразете – отразете разбирането си за емоцията обратно към човека.

Предайте увереност – дайте конкретен пример, че разбирате как се чувства чове-
кът.

Пренасочете – помогнете на човека да пренасочи енергията си към друга задача 
или обект.

Поощрете – отвърнете позитивно на всеки опит, който човека прави, за да въз-
върне контрол.

Последвайте – използвайте моменти за преподаване, за да работите върху при-
ложими умения.
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Приложение	5.2.1

  Фаза 1: Предпоставки за събитията

  Фаза 2: Ранни предупредителни сигнали

  Фаза 3: Криза

  Фаза 4: Възстановяване
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Приложение	5.2.2

	 Невербални	техники

	 Пренасочване	към	друга	дейност

	 Зрителен	контакт

	 Физическа	близост

	 Допир

	 Ефективно	ползване	на	пространството

	 Стойка	на	тялото

	 Планирано	игнориране

	 Изражения	на	лицето

	 Осигуряване	достъп	до	предпочитани	

	 	 обекти	и	обстановки
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Приложение	5.2.3

	 	 Вербални	техники

  Вентилация

  Активно слушане

  Разсейване на вниманието

  Придаване на увереност

  Разбиране

  Моделиране

  Хумор

  Очи в очи

  Стратегии за справяне

  Естествени последици от поведението 

  Позитивен език

  Подпомагане на релаксацията
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Приложение	5.2.4

Ескалиращи	фактори

1. Даване намек за лошо поведение.

Напр. „Не ме удряй…”

2. Заплашване с последиците от поведението.

Напр. „Ако хвърлиш играчката ще ти я взема.”

3. Даване заповеди под формата на въпрос.

Напр. „Готов ли си да се качиш в буса сега?”

4. Започване отново на конфронтацията чрез изискване на 

емоционално трудни действия.

Напр. „Ти удари Мария, сега й се извини.”

5. Разказване за инцидента в слуховия обсег на човека.

Напр. „Чухте ли какво направи Олга снощи?”
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Приложение	5.2.5

Следващото е последователност от шест стъпки, която може да се използва от 
персонала, за да се помогне на индивидите да възвърнат спокойствие и да се 
справят по-ефективно с проблемното поведение.

Първа стъпка – ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ

Оценете ситуацията и емоционалната реакция на човека към нея. Опитайте се 
точно да идентифицирате чувствата на човека и причината. Задайте повече въ-
проси, ако не сте сигурни какво чувства човекът. Ако сте несигурни, не гадайте 
за емоциите и причините. В такива ситуации обаче може да е по-ефективно да 
се използват по-общи понятия за емоциите, като „разстроен” или „чувстваш се 
неудобно”.

Втора стъпка – ОТРАЗЕТЕ

Ако се чувствате уверени, че правилно сте оценили ситуацията, отразете това към 
човека. Например „Изглеждаш разстроен, че не можеш да си намериш очилата” 
или „Сигурен съм, че си ядосан, защото Джон ти взе работата”. Този тип отразява-
не на ситуацията има две цели. Първо, помага се на човека да дефинира своята 
емоционална реакция и може да спомогне за самостоятелно определяне на емо-
циите. Второ, дава се на човека да разбере, че сте наясно защо той/тя се чувства 
по този начин. Това помага на човека да се почувства по-малко изолиран и пови-
шава вероятността той/тя да пожелае да участва в социално приемливо решение.

Забележка: 

Като покажете, че разбирате не означава, че опрощавате неподходящото поведе-
ние. Трябва да се поставят граници на поведението като едновременно с това се 
признава значението на емоционалната реакция на човека. (Напр. „Знам, че си 
ядосан, понеже Джон те закача, но удрянето не е позволено”).

Трета стъпка – ПРИДАЙТЕ УВЕРЕНОСТ

Нека човекът разбере, че сте готови да му помогнете да се справи със ситуацията. 
Ако е възможно, накарайте човекът да предложи решения за ситуацията. Ако това 
не е ефективно, покажете на човека как да се справя с проблемите сам или сама. 
Когато хората участват в решението на проблема, се дава позитивна насока на 
ситуацията, която служи да подсили самооценката и да повиши поведенческия/
емоционалния самоконтрол.



109

Забележка:

При никакви обстоятелства не давайте обещания, които няма да можете да из-
пълните.

Четвърта стъпка – ПРЕНАСОЧЕТЕ

Накарайте човека да се насочи (физически също) в различна посока, за да не се 
сърди той/тя, да не зацикля върху проблема или да не се раздразва допълни-
телно. Най-добре накарайте човека да върши нещо, което той/тя възприема като 
полезно за вас или другите, понеже това повишава самочувствието на човека, за-
здравява връзката ви и създава възможност за подсилване на социално позитив-
ното поведение.

Пета стъпка – ПООЩРЕТЕ

Уверете се, че поощрявате поведението на човека, когато той/тя възобнови кон-
структивните дейности.

Включете поощрението за обсъждане на емоциите и за справяне с проблемите по 
позитивен начин. Отразете това, че човекът трябва да се чувства добре за контро-
лирането или възвръщане контрола над своето поведение. 

Стъпка шест – ПОСЛЕДВАЙТЕ

След като индивидът е възвърнал самоконтрол, може да бъде от полза да се из-
ползва „момента за преподаване”, за да се поработи върху приложими умения.

Ако заедно с човека приемете някакъв план като част от решението на проблема, 
необходимо е да поемете отговорност за изпълнението на този план.     

Ако ситуацията е част от продължителен проблем, който понастоящем не е засег-
нат, приведете го под вниманието на отговорния за терапията екип и се опитайте 
да развиете позитивен и проактивен подход за справяне с проблема.
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Задача	трета:	Участниците	ще	могат	да	прилагат	Основни	пер-
сонални	интервенции

Препоръчителна	продължителност	–	6-12	часа

Преглед	на	съдържанието

Участниците ще прегледат и упражнят Техники за персонална интервенция (ТПИ), 
които ще варират според броя на обучаващите се и броя на преподаваните интер-
венции. Интервенциите са разделени на Основни, Специализирани и Ограничи-
телни. Основните интервенции са единствените, които ще се преподават на всич-
ки обучаващи се. Другите могат да се преподават въз основа на специфичните за 
хората нужди.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

Преди да демонстрирате и упражните техниките за интервенция, проведете с гру-
пата 5 минути леко разтягане като загрявка и подготовка за сесията.

Преподаването на умения за интервенция трябва да е базирано на позитивно-
то учене. Подкрепящите аспекти на техниката трябва да се подчертават, когато е 
възможно. Участниците се насочват в стил стъпка-по-стъпка към подходящите тех-
ники. Участниците не трябва да преминават към следващата стъпка от техниката 
преди да са довършили напълно предишната. Човекът, който бива задържан, не 
бива да оказва никаква съпротива преди обучаващият се да може правилно да 
приложи техниката -  постепенни нива на съпротива могат след това да се позво-
лят в „контролиран” вид. Този подход се оказва по-ефективен както за правилното 
прилагане, така и за намаляване опасността от нараняване. Инструкторът трябва 
така да структурира обучението, така че правилните реакции да са норма.

Всеки участник преминава през всички стъпки докато спрат да се получават греш-
ки. Инструкторът може в началото да оказва вербална и физическа помощ. Ком-
петентното прилагане на техниките трябва да се оценява от инструктора. Всеки 
участник трябва да демонстрира основните техники самостоятелно и да удовлет-
вори изискванията на инструктора.

СТОП ПОЗИЦИЯ се използва на различни места в техниките. Има места, при които 
обучаващият се не може да продължи с прилагането на техниката.

Когато се преподават интервенции, съотношението инструктор-участници не тряб-
ва да надвишава 1 към 10. Препоръчва се за тази част да се използват обучителни 
екипи. Времето, необходимо, за да се позволи на участниците да усъвършенстват 
основните техники е 6-12 часа. Това ще зависи от размера и опитността на групата. 
Допълнително време трябва да се добави, когато се преподават избираеми и/или 
ограничителни техники.

Инструкторите трябва да предупреждават участниците да пропускат участието си, 
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ако се чувстват несигурни или неможещи да изпълнят техниката заради физиче-
ски ограничения или медицински проблеми. Участниците трябва също така да се 
предупреждават за значението от упражняването с партньори с приблизително 
същия размер и тегло, за да се подсили безопасността по време на обучението.

Като първоначален подход към всяка интервенция е необходимо да се вземат 
предвид следните неща:

ИЗБЯГВАЙТЕ – най-добрият начин за избягване на нараняване е да се избягва вся-
какъв физически контакт изобщо. Ето ги основните принципа на избягване:

Краката – трябва да са разтворени на ширината на раменете като единият крак е 
леко по-напред от другия.

Тежестта на тялото – трябва да е центрирано между краката и завъртяно леко 
нагоре, тежестта да е върху възглавничките под пръстите на краката. Коленете 
трябва да са леко сгънати, за да се позволи гладко и бързо движение на тежестта 
на тялото.

Движенията – трябва да се правят в кръгова форма, за да се отклонява енергията 
на нападателя от края на кръга, вместо да се поема от неподвижна цел. Краката 
се движат в синхрон с ръцете по начин, подобен на тенисист, който се приготвя да 
посрещне топката.

ОТКЛОНЯВАНЕ – когато отклонявате ударите, физическият контакт е само момен-
тен, няма опит да се задържи или контролира нападателя.

Целта на отклоняването е да се използва силата на нападателя, за да се осигури 
част от необходимата инерция за отбягването. Отскочете назад и настрани, за да 
позволите на контакта да ви отмине.

ЗАЩИТА – когато не може да се избегне или отклони физическа конфронтация, 
защитаващият се опитва да прикрие всичко, което няма да зарасне бързо и в съ-
щото време се отдръпва.

Когато обръщате гръб на човека, прикривайте ухото си с юмрук, така че предмиш-
ницата да закрива лицето отстрани, за да предпазва очите, носа и областта на 
устата.

Главата е наведена, така че лакътят да достига областта на гърдите/ребрата.

Другата ръка е увита около ребрата и юмрукът е свит (палеца върху пръстите).

Свийте тялото, за да намалите оголените и съответно уязвимите места.

СТАБИЛИЗИРАНЕ – когато проблемното поведение доведе до прихващане от рода 
на дърпане на коса, хапане, драскане, щипане и давене, защитаващият се бързо 
придвижва тежестта на тялото си към мястото на прихващането, за да намали ри-
ска от нараняване, дължащо се на опит за измъкване.

Прилагане на техника

Техниките са подбрани, за да позволят максимална употреба на силата на много 



113

от частите на тялото. Всичката налична сила се концентрира в изпълняването на 
определена техника. Важна част от този принцип е ефективното използване на 
енергията. Това позволява на човек, който е физически по-слаб, да задържи някой 
физически по-силен. Силата може да се максимизира като се използват добра ме-
ханика на тялото и опора. 

Бързина и контрол

Един от най-важните аспекти при изпълнението на техника е използването на 
бързина. Скоростта е важна, но е неефективна без добър контрол. По тази причи-
на е важно да се държат различните мускули свободни и отпуснати, за да могат да 
реагират мигновено на ситуация. Ако мускулите са вече напрегнати те не могат да 
реагират бързо на каквото и да е движение.

Време

Определянето на точния момент е от голямо значение за прилагането на техники-
те. Ако не се определи добре момента, техниката ще се провали. Действие прека-
лено рано или прекалени късно често е безрезултатно. Започването на техниката 
е от първостепенно значение при определянето на момента. 

Преценка

Преценката включва внимателно съобразяване на ситуацията и мъдро избиране 
измежду няколко възможни реакции. Определя разликата между използването 
на мисъл и действането на сляпо; между интелигентния и неинтелигентния избор.

Използването на интервенция трябва се прави с висока степен на рационалност и 
ниска степен на емоционалност.         

Винаги когато е необходима персонална интервенция, тя трябва да започва с 
най-малкото количество сила, необходима, за да се помогне на човека да въз-
върне контрол. Ако се окаже необходима повече подкрепа, тогава се прилагат 
по-ограничаващи техники. Техниките трябва да се представят от гледна точка на 
размера на подкрепата, предлагана на човек с прилагането на тази техника. 

Приложение 5.3.1 съдържа обща информация, която трябва да се използва, за да 
обобщи тази дискусия.
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Приложение	5.3.1

Общи съвети за Техники за персонална интервенция (ТПИ)	

Да се прави Да не се прави
Познавайте хората, с които работи-
те: типични реакции на поведение-
то в различни ситуации; физическо 
състояние / медицински проблеми; 
фактори подсилващи значително 
поведението; цялостни цели на про-
грамата или продължаващи услуги, 
свързани с лоша адаптация на пове-
дението 
Използвайте по-малко натрапчиви 
интервенции (напр. словесно 
успокояване, хумор, пренасочване) 
когато е възможно

Не бива да се реагира пресилено на 
поведенческите проблеми!

Не бива да се приема поведението 
на човек лично

Не бива да чувствате, че е ваша 
отговорност да контролирате 
поведението на друг човек. Вместо 
това, разберете какво би помогнало 
на този човек да възвърне 
самоконтрол 

Махнете се от пътя!
Когато е необходимо да се 
използва персонална интервенция, 
за да се помогне на човек да 
възвърне самоконтрол, опитайте 
се да намалите вероятността от 
нараняване. Извикайте помощ, 
отстранете от пространството 
хората, които не са засегнати, 
махнете мебелите и се придвижете 
към място, където има по-малко 
твърди повърхности/ ръбове. 

Не бива да прилагате „задържане“, 
ако човека се успокои 

Помислете върху СТОП ПОЗИЦИИТЕ
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При прилагането на персонални 
интервенции наблюдавайте 
дишането на човека и 
здравословното му състояние по 
всяко време (припомнете си ДДЗЦ°). 
Освободете човека от задържането, 
ако той/тя се успокои
Останете спокойни! Целта на ТПИ 
е да се намали възможността за 
нараняване и да се помогне на 
човека да възвърне контрол над 
поведението си

Не бива да персонализирате 
интервенцията

Не бива да се впускате в „борба за 
надмощие”

Не бива да приемате поведението 
на човек лично

Когато човекът започне 
постепенно да възвръща 
спокойствие, постепенно намалете 
ограничението, което сте 
приложили върху него/нея

Подсилете спокойното, 
контролирано поведение 

Проверете за наранявания

Не бива да използвате персонални 
интервенции, за да „наказвате” 
човек, който се държи лошо

След инцидент, при който е 
имало нужда да се прилага 
персонална интервенция, цялостно 
документирайте употребата на ТПИ, 
като отбележите предпоставките, 
наранявания или предполагаеми 
наранявания и краен резултат / 
изход 

ДДЗЦ° - Дишане, способност за Движение, Звуци/шумове, Цвят на лицето
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Техники	за	персонална	интервенция	(ТПИ)

ОСНОВНИ:	Да	се	преподават	на	целия	сертифициран	персонал

Допир

Ескорт от един човек

Ескорт от един човек – седнал вариант

Ескорт от двама човека

Ескорт от двама човека – седнал вариант

Контрол на ръцете от един човек или с помощ

Обгръщане правостоящо

Фронтално отклоняване

Освобождаване от ухапване

Освобождаване от захват на една ръка

Освобождаване от захват на две ръце

Освобождаване тип „мелница” от фронтален захват на гърлото

Освобождаване от заден захват на гърлото

Освобождаване от фронтален захват на косата / стабилизация

Освобождаване от заден захват на косата / стабилизация

Освобождаване от заден захват на косата / стабилизация, с помощ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ:	Да се преподават според нуждите на програмата

Блокиране на удари

Седнало обгръщане

Поддържане на главата 

Предотвратяване на приближаване

Фронтален захват на ръцете

Предпазване от ухапване преден захват

Освобождаване от фронтален захват на гърлото

Предпазване от захват на главата
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Освобождаване от захват на главата

Приплъзване от удар към обгръщащ захват

Избягване/отблъскване на фронтален ритник

Освобождаване от захват на гърлото отзад чрез захват на ръката и обгръщане на 
тялото

Освобождаване от захват с ръце през кръста отзад 

Захват отзад ниско около ръцете

Освобождаване от захват отзад високо около ръцете чрез обгръщане на тялото

Отблъскване на стол

Защита от стол, използван като оръжие

Защита от хвърлени предмети

Обгръщане на тялото от един човек / преместване

Преместване от двама човека

ОГРАНИЧАВАЩИ:	Да се преподават базирано на нуждите

Поваляне от двама човека

Контролиране по гръб от двама или трима човека

Поваляне от един човек

Поваляне от един човек до контролиране в странично легнало положение

Поваляне от един човек до контролиране в седнало положение

Преместване от контролиране в седнало положение от един човек, до контроли-
ране в легнало положение по гръб от двама човека
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Основни	техники	

Техниките от тази част се изискват за сертифициране по IMPACT

Допир
Описание на техниката:

Допирът е проактивна интервенция, използвана като подкрепяща техника, успо-
кояваща техника или форма на ранна интервенция. Представлява допир с ръка 
по рамото, ръката или китката на човек. Допирът може да се използва като първа 
стъпка в оценяването дали е необходима по-подкрепяща интервенция. Допирът 
е най-малко ограничаващата техника за персонална интервенция.

Причини за използване на техниката:

За да се насърчи вербална комуникация.

За да се прецени мускулната напрегнатост на човека.

За да се предостави подкрепа без интервенция с пълна сила.

Може да е достатъчна, за да се уведоми индивидът, че сте наясно със ситуацията 
и желаете да помогнете с разрешаването й.

За да сте в добра позиция, да отстъпите и преоцените ситуацията.

За да сте в добра позиция, да предложите подкрепа.

Причини да не се използва техниката:

Човекът не обича да бъде докосван.

Използвайте подкрепата с допир, за да подкрепите индивида по всяко време. 
Подкрепата с допир може да се даде като се докосне човек по рамото, ръката или 
китката.

Когато я използвате, опитайте се да застанете отстрани на човека, но ако е въз-
можно поддържайте контакта лице в лице.

Допирът може да се приложи като леко докосване и при нужда да премине в зах-
ващане.

За да предотвратите драскане, сложете си ръката над китката на индивида.

Познавайте индивида!

Използвайте допира заедно с други вербални и/или невербални техники за успо-
кояване.

Не използвайте при някой, който не обича да бъде докосван.

Забележка: Това е изключително ефективна интервенция, за да накарате човека 
да осъзнае, че сте наясно със ситуацията.   
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Ескорт	от	един	човек

Описание	на	техниката:

Персоналът предоставя физическа подкрепа, за да се премести човек на друго 
място. Може да бъде полезна, когато човекът има нужда от помощ при прид-
вижването от едно място на друго или при поддържане на правостояща позиция 
(напр. когато участникът е слаб, колеблив или нестабилен по някаква причина).

Причини за използване на техниката:

За да се помогне на човек при придвижването му от едно място на друго, ако е 
нестабилен.

За да се предотврати евентуално нараняване (падане) за човека, понеже е неста-
билен.

За да се предложи физическа подкрепа на човека, за да възвърне контрол.

За да се избегне криза, като се промени средата на човека.

Изглежда приемлива в общността.

Причини да не се използва техниката:

Ако човекът е физически извън контрол.

Ако човекът е много по-едър от вас (препоръчва се ескорт от двама човека).

Стъпки за прилагане на техниката:

Хванете най-близката ръка на човека точно над китката (захват на ръката) с ваша-
та външна ръка.

Напомняне: широките свободни дрехи – напр. връзките на пуловер са опасност!

Натикайте лакътя на човека между неговия таз и вашия.

С другата си ръка се пресегнете зад човека и хванете неговата/нейната предмиш-
ница/китка със захват на ръката. Ръката ви трябва да бъде между тялото и ръката 
на човека.

Издърпайте човека близо до тялото си (бедро до бедро). С това се избягва излиш-
ното напрежение в гърба. Бавно се придвижвайте напред като се придържате в 
„стегнат пакет” с човека. 

Ако човекът добие самоконтрол и се нуждае от по-малко подкрепа, може да осво-
бодите неговата/нейната външна ръка, като леко отдалечите тялото си от негово-
то/нейното.

В крайна сметка можете отново да прихванете вътрешната ръка на човека над 
лакътя с вашата вътрешна ръка.

Ако човекът падне на земята НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ  да го/я задържите изправен/а. 
Персоналът трябва внимателно да се спусне с човека на земята, за да избегне 
травма на гърба. Преоценете ситуацията. 

НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ да спрете някого да падне на земята.

ОПИТАЙТЕ СЕ  постоянно да оценявате нуждата на човека от подкрепа.
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Ескорт	от	един	човек	–	седнал	вариант

Описание	на	техниката:		

Тази техника използва същите физически стъпки като ескорт в седнало положе-
ние.

Причини да се използва техниката:

Полезна е в ситуации на транспорт. Също така може да е полезна при ситуации в 
общността, за да се помогне на човек да възвърне самоконтрол.

Причини да не се използва техниката:

Ако не можете сами да предоставите подкрепа по безопасен начин, е препоръчи-
телно да се използва ескорт от двама човека.

Стъпки за прилагане на техниката:

Следвайте стъпките за ескорт от един човек.

Може да се преместите от изправено в седнало положение. Докато се премества-
те поддържайте захвата - позицията бедро до бедро. 

2а. Ако техниката е започнала от седнало положение, поддържайте същият захват 
и позиция. Ако е необходимо повече поддържане на краката, можете да сложите 
вашия крак над вътрешния крак на човека.

ОПИТАЙТЕ СЕ  постоянно да оценявате нуждата на човека от подкрепа.
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Ескорт	от	двама	човека

Описание	на	техниката:
Тази техника може да се използва, ако е необходима повече подкрепа, за да се 
помогне на човек да се придвижи от едно място на друго или да се помогне на 
човек да стои изправен. Тази техника също може да се ползва, когато участникът 
е слаб, нестабилен, спи му се и др.
Причини да се използва техниката:
Да се помогне на индивида да се придвижва от едно място на друго.
Да се предотврати евентуално падане на човека, ако е нестабилен.
Да се предостави физическа опора на човек, който губи контрол.
Да се избегне криза, като се смени средата на човек.
Причини да не се използва техниката:
Ако човекът има нужда от по-голяма опора, отколкото тази техника осигурява.
Ако техниката не може да се приложи правилно в дадената ситуация.
Ако се знае, че човекът понякога пада на земята.
Стъпки за прилагане на техниката:
Член на персонала номер 1 изпълнява ескорт от един човек, според инструкци-
ите. Ако членът на персонала почувства, че той/тя има нужда от подкрепа си я 
поисква. Първият член на персонала, заел се със ситуацията, поддържа комуни-
кация с индивида и наставлява изпълнението на техниката.
Член на персонала номер 2 прихваща по-близката китка на индивида със захват, 
използвайки външната си ръка.
Номер 2 вкарва лакътя на човека между своя и неговия таз.
Номер 2 се пресяга зад човека с другата си ръка и хваща предмишницата му с об-
ратен захват на ръката.
Номер 2 – ръката му може да бъде над или под ръката на номер 1. Член на персо-
нала 1 променя хватката на китката до захват изотдолу.
Номер 2 – дърпа човека (и номер 1) близко до тялото си (бедро до бедро), за да 
създаде „стегнат пакет”.
Номер 1 и номер 2 трябва да съберат тазовете си заедно и да придвижат човека 
напред. Всичките трябва да се придвижват като едно цяло. Ако човекът започне 
да се свлича към земята и двамата членове на персонала трябва да се спуснат 
към пода внимателно заедно с него, за да предотвратят евентуално нараняване 
на гърбовете си.
ОПИТАЙТЕ СЕ да запомните положението на главите си (и двамата), за да избегне-
те евентуално удряне глава-в-глава.
ОПИТАЙТЕ СЕ да комуникирате с партньора си. Това е жизнено важно за успеха на 
тази техника!
НЕ ТРЯБВА да се използва при потенциално агресивни индивиди.
МОЖЕ да се ползва, за да се премести човека на безопасно място.
НЕ ТРЯБВА да се използва на стълбище.
ТРЯБВА да знаете накъде отивате.
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Ескорт	от	двама	човека	–	седнал	вариант

Описание	на	техниката:

Представлява ескорт от двама човека в седнало положение.

Причини да се използва техниката:

Предлага повече опора от ескорта от един човек в седнало положение.

Върши добра работа в ситуации на транспорт.

Причини да не се използва техниката:

Човекът няма нужда от тази степен на подкрепа.

Стъпки за прилагане на техниката:

Може да се придвижите от изправено в седнало положение, както при ескорта от 
един човек в седнало положение.

Ако се започва от седнало положение, поддържайте захвата от ескорта с двама 
човека и позицията таз до таз.
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Контрол	на	ръцете	от	един	човек	или	с	помощ	

Описание	на	техниката:
Техниката включва придържане ръката на човека докато е седнал, без да се огра-
ничава движението на ръцете му. Може да се използва, за да се предпази човека 
от нараняване, напр. самонараняващи жестове.
Причини да се използва техниката:
Да се предотврати проявата на самонараняващо поведение от страна на човека.
Да се подготви прилагането на обгръщане на тялото в седнало положение, ако се 
наложи.
Да се предостави опора в бус или кола.
За да се премине към обгръщане на тялото в седнало положение.
Причини да не се използва техниката:
Ако допирът би предоставил достатъчно подкрепа, за да пренасочи поведението.
Ако човекът е силно агресивен.
Ако накара раздразнението на човека да се усили.
Стъпки за прилагане на техниката:
Застанете до човека обърнати в неговата посока.
С външната си ръка нежно, но твърдо, хванете китката на човека с нормален зах-
ват на ръката.
С вътрешната си ръка хванете човека между лакътя и рамото и опрете лакътя на 
човека до таза си.
Позволете ръката на човека да се движи, но я придържайте достатъчно здраво, за 
да не може да продължи да се самонаранява.
Облегнете се назад леко, като позволявате движенията и едновременно използ-
вате тежестта на тялото си като средство за опора.
СТОП ПОЗИЦИЯ
Ако се наложи да извикате помощ.
Втори човек може да асистира на другата ръка по същия начин.
Поддържайте техниката, докато човекът не се успокои.
ТРЯБВА да използвате нормален захват на ръката.
ТРЯБВА да използвате тази техника с хора, които проявяват самонараняващо по-
ведение, но не са нападателни към другите.
ТРЯБВА да комуникирате с партньорите си от персонала.
ТРЯБВА да поддържате добро положение на тялото.
НЕ ТРЯБВА да се използва тази техника със силно агресивни индивиди.
НЕ ТРЯБВА да се прилага натиск на раменната става – рамото на човека трябва да 
е изправено.
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Обгръщане	правостоящо

Описание	на	техниката:
Да се подкрепи човек, който губи контрол и да се предотврати нараняване на себе 
си или другите като го обгърнете с ръце в изправено положение.
Причини да се използва техниката:
Човекът е извън контрол и застрашава себе си, другите или обкръжаващата го 
среда.
Да се прекрати самонараняващо поведение, докато човекът не бъде пренасочен 
към друга дейност.
Причини да не се използва техниката:
Когато други техники, които са по-малко натрапчиви, биха проработили.
Като начин за показване на власт.
Стъпки за изпълнение на техниката:
Доближете се до човека отстрани. (Може да има случаи, в които е възможно да 
го доближите отзад.) Прегърнете човека през ръцете. Дръжте главата си ниско на 
гърба на човека.
Плъзнете се около гърба на човека – поддържайки прегръдката и наведената 
поза. Дръжте главата си ниско. Направете „чифт крака” с вашия намиращ се отвъ-
тре крак и крака на човека. Когато го прегърнете отзад, приплъзнете се надолу до 
височината на китката му, хванете китката му и издърпайте ръката му, така че да 
притиска другата му ръка към тялото.
СТОП ПОЗИЦИЯ
Ако човекът не се успокои и/или извади свободната си ръка, пресегнете се през 
тялото му/й, държейки свободната му ръка над китката.
Преместете ръката, така че ръцете му да образуват „Х”. Дръжте ръцете си в бли-
зост до мястото около предния джоб на панталона му.
Останете в приведена/ опряна в гърба му позиция. Поддържайте равновесна 
стойка. Дръжте рамото си в допир до гърба на човека и дръжте главата си ниско.
СТОП ПОЗИЦИЯ
Поддържайте широк разкрач, отпуснете се върху външния си крак, поддържайки 
тежестта на човека с тялото си. Изчакайте човека да възвърне самоконтрол.
ТРЯБВА постоянно да наблюдавате стойката си. Тя е критично важна при тази тех-
ника. 
ТРЯБВА да държите главата си ниско при прилагането на тази техника.
ТРЯБВА да поддържате пълен захват на ръцете.
ТРЯБВА да сте наясно с мебелите около вас, обкръжаващата среда и изходите.
ТРЯБВА да държите ръцете си под ръцете на индивида (които се придържат на 
нивото на таза), за да избегнете ухапване.
ТРЯБВА постоянно да оценявате степента на самоконтрол на човека.
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Фронтално	отклоняване

Описание	на	техниката:

Ако някой идва към вас да ви хване с ръце, е възможно да го отклоните настрани.

Причини за използване на техниката:

Ако се чувствате застрашени.

Причини да не се използва:

Ако можете да се отдръпнете от пътя.

Стъпки за прилагане на техниката:

Когато човекът идва към вас с опънати ръце, за да ви хване, вдигнете ръце.

Отстъпете на една страна и отклонете ръцете на човека настрани, докато се от-
дръпвате в подходяща позиция.

ТРЯБВА да разберете какво иска от вас човекът.
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Освобождаване	от	ухапване

Описание	на	техниката:

Да се използва, когато човекът хапе и не пуска.

Причини да се използва техниката:

Да се минимизира възможността от нараняване, когато човекът бива ухапан.

Причини да не се използва техниката:

Може да застраши дишането на индивида.

Стъпки за прилагане на техниката:

Натиснете мястото, където е захапването, към устата на човека със сила, достатъч-
на да запечата мястото. Много от хората, които хапят, ще се пуснат доброволно. 
Изчакайте няколко секунди, преди да продължите към стъпка 2. 

Внимателно стиснете ноздрите на човека, за да се затворят.

Втори човек от персонала може да помогне, като закрие очите на човека.

Веднага щом човекът отвори уста, за да диша, отдръпнете ухапаното място.

Отдръпнете се от човека, за да не може да ви ухапе отново.

ТРЯБВА да познавате индивида, който хапе и да прилагате превантивни мерки.

НЕ ТРЯБВА да отдръпвате ухапаната част от тялото, докато човекът е все още за-
хапал.  

НЕ ТРЯБВА да натискате силно или грубо срещу устата на човека, когато се опитва-
те да запечатате мястото.

НЕ ТРЯБВА да продължавате да стискате носа на човека, ако се проявят признаци 
на тревожност поради затворените дихателни пътища. 
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Освобождаване	от	захват	на	една	ръка

Описание	на	техниката:

Тази техника е начин за освобождаване от захват на ръката ви.

Причини за използване на техниката:

Да се освободите от хващане на ръката.

Човекът не пуска доброволно.

Причини да не се използва техниката:

Човекът може да се опитва да комуникира с вас. Не предполагайте, че физически-
ят контакт е агресивен.

Може да е по-безопасно да останете в „прихванато” положение, докато човекът 
се успокои.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът ви хване за ръката и не ви пуска и се чувствате застрашени. 

Свийте юмрук, завъртете ръката си към палеца на човека и издърпайте ръка бър-
зо.

ТРЯБВА да пробвате вербална молба или да попитате човека какво иска преди да 
действате.

ТРЯБВА да дърпате в посока най-слабото място на захвата – обикновено в посока 
на палеца.

ТРЯБВА да помислите какво се опитва да ви каже/покаже човекът.

НЕ ТРЯБВА да изоставяте човека след като той/тя е пуснал захвата.
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Освобождаване	от	захват	на	една	ръка,	вариант	1
Причини	за	използване	на	техниката:

Ако са ви хванали и вербалните техники са неуспешни.

Стъпки за изпълнение на техниката:

Свийте юмрук. Сгънете си ръката, дръжте мишницата си близо до тялото.

Завъртете си ръката в посока палеца на човека и бързо я издърпайте от захвата на 
човека.
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Освобождаване	от	захват	на	една	ръка,	вариант	2
Стъпки	за	прилагане	на	техниката:

Първо стабилизирайте ръката на човека със свободната си ръка или с нормален 
захват.

Или с палеца надолу, за да можете лесно да се преместите отстрани на човека.

Завъртете и издърпайте ръката си бързо. От този момент можете да решите дали 
да продължите да оказвате подкрепа с другата си ръка.
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Освобождаване	от	захват	на	една	ръка,	вариант	3
Причини за използване на техниката:

Ако човекът хване ръката ви с двете си ръце.

Стъпки за прилагане на техниката:

Свийте юмрук.

Хванете собствената си ръка със свободната си ръка.

Издърпайте нагоре и настрани, за да избегнете удар в брадичката.



141

Освобождаване	от	захват	на	две	ръце

Описание	на	техниката:

Тази техника може да се използва, когато са ви хванали за двете ръце.

Причини за използване на техниката:	

Ако човекът хване двете ви ръце и вербалните техники не са успешни да го нака-
рат да отпусне захвата

Стъпки за прилагане на техниката:

Свийте юмруци и издърпайте към тялото си.

ТРЯБВА да опитате първо вербална молба.

ТРЯБВА да опитате вербална молба или попитайте човека какво иска преди да 
действате.

ТРЯБВА да дърпате по посока на най-слабото място на захвата – обикновено в 
посока на палеца.

НЕ ТРЯБВА да изоставяте човека, след като е пуснал захвата.	
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Освобождаване	тип	„мелница”	от	фронтален	захват	на	гърло-
то
Описание	на	техниката:

Да се използва, ако са ви хванали за гърлото фронтално.

Причини за използване на техниката:

Ако са ви хванали за врата отпред и човекът не пуска, когато го помолите.

Стъпки за прилагане на техниката:

Вдигнете дясната си ръка нагоре.

Завъртете тялото си наляво.

Направете малка крачка напред и наляво с десния си крак. Замахнете с ръка надо-
лу през ръцете на човека, за да освободите захвата от гърлото си.

Отблъснете ръцете на човека с ръка.

ТРЯБВА да държите ръцете си изпънати и да осъзнавате позицията на главата на 
човека, за да избегнете удар глава в глава.

ТРЯБВА да разберете защо човекът иска вниманието ви.
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Освобождаване	от	заден	захват	на	гърлото

Описание	на	техниката:

Начин за освобождаване от давещ захват, приложен отзад.	

Причини за използване на техниката:

Ако са ви хванали за врата отзад и молбата човекът да ви пусне няма исканата 
реакция.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако вербалната интервенция е неуспешна, вдигнете дясната си ръка.

Завъртете се в същата посока. Използвайте вдигнатата си ръка, за да освободите 
захвата от врата си. 

Поддържайте стабилна, балансирана стойка.

ТРЯБВА да попитате човека какво иска.

ТРЯБВА да продължите с оказване на подкрепа.
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Освобождаване	от	фронтален	захват	на	косата	/	стабилизация

Описание	на	техниката:

Да се използва, когато са ви хванали за косата фронтално.

Причини да се използва техниката:

Ако участникът дърпа косата ви фронтално.

Причини да не се използва техниката:

Ако чувствате, че не можете да се освободите без помощ, използвайте варианта 
на техниката с помощ.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът ви хване за косата от фронтална позиция, бързо прихванете ръката 
му с двете си ръце (за да го стабилизирате да не ви отскубне коса), като натиснете 
ръката на човека към главата си.

Стабилизирайте ръката на човека върху главата си, като поставите и двете си ръце 
върху юмрука му. Изчакайте да видите дали човекът ще пусне доброволно.

СТОП ПОЗИЦИЯ

След като сте стабилизирали ръката на човека, образувайте захват “U” (с ръка) и 
го приплъзнете към китката на човека, като поддържате стабилизацията с другата 
ръка.

Ако почувствате, че можете да освободите ръката на човека от косата си, натисне-
те китката на човека с “U” захвата си надолу по ръката му, за да го накарате да 
отпусне пръстите си.

След като се отдръпнете, поддържайте подходяща стойка, за да се подготвите за 
реакцията на човека.

ТРЯБВА да действате бързо.

ТРЯБВА да се стабилизирате, преди да пробвате да се освободите.

ТРЯБВА да познавате човека!

ТРЯБВА да носите дългата коса на опашка или под шапка. Избягвайте да оставяте 
свободна цел.

НЕ ТРЯБВА да позволявате на човек, който има склонност да дърпа коса, да ви 
приближава.

ТРЯБВА да разберете какво иска човекът.
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Освобождаване	от	заден	захват	на	косата	/	стабилизация
Описание	на	техниката:

Използва се ако човекът ви хване за косата отзад.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът ви хване за косата отзад – бързо прихванете неговата/нейната ръка 
с двете си ръце (за да го стабилизирате да не ви отскубне коса), като натиснете 
ръката му към главата си.

След като сте стабилизирали ръката му, наведете се напред в кръста (това кара 
човека да изгуби баланс донякъде). Сложете палците си върху китката на човека. 
Изчакайте човекът да ви пусне.

СТОП ПОЗИЦИЯ

Ако човекът не ви пусне, наведете се напред по-рязко в кръста, натискайки китка-
та на човека с палците си.

Ако е възможно, приплъзнете ръката на човека от главата си и се отдръпнете.

ТРЯБВА да се изпълнява тази маневра бързо.

ТРЯБВА да запомните да се СТАБИЛИЗИРАТЕ, преди да се опитате да се освободи-
те, за да избегнете излишна загуба на коса.

ТРЯБВА да помолите човека да ви пусне.

ТРЯБВА да носите дългата коса на опашка или под шапка. Опитайте се да не оста-
вяте свободна цел.

ТРЯБВА да се опитате да не обръщате гръб на човек, за когото се знае, че скубе 
коса.
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Освобождаване	от	 заден	 захват	 на	 косата	 /	 стабилизация,	 с	
помощ

Описание	на	техниката:

Да се използва, ако не можете да се освободите от човек, който ви дърпа за косата 
отзад.

Причини да се използва техниката:

Не можете да се освободите, когато човекът ви дърпа за косата отзад.

Стъпки за прилагане на техниката:

Изпълнете освобождаване от заден захват на косата / стабилизация, както беше 
обяснено по-горе.

Ако почувствате, че не можете да се освободите, извикайте помощ, като едно-
временно поддържате стабилизация (наведете се рязко в кръста, като ръката на 
човека е обезопасена от двете ви ръце).

Член от персонала номер 2 трябва да приложи захват на „свободната ръка” на 
човека.

Другата ръка на номер 2 трябва да закрие очите на човека, като се увери, че пале-
цът е допрян плътно до пръстите.

Когато се закрият очите на човека, това го обърква и може да ви пусне. Човекът 
може да възприема само определен брой ситуации наведнъж. Помнете, че той 
вече е изгубил баланс и сега не може и да вижда, което може да предостави дос-
татъчно нова стимулация, за да пусне захвата.

ТРЯБВА да стабилизирате преди да се освободите.

ТРЯБВА да познавате човека.

НЕ ТРЯБВА да се опитвате да се освободите, ако не мислите, че ще успеете.

НЕ ТРЯБВА да обръщате гръб на човек, който има склонност да дърпа коса.

НЕ ТРЯБВА  да се навеждате пред човека.
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Задача	четвърта:	Участниците	ще	могат	да	демонстрират	Спе-
циализирани	техники	за	персонална	интервенция.
	Препоръчителна	продължителност	–	6-12	часа

Специализирани	техники
Техниките в тази част се преподават, съобразно нуждите на програмата

Блокиране	на	удари
Описание на техниката:

Тази техника е начин да използвате тялото си по начин, който ви предпазва от 
удар с юмрук.

Причини да се използва техниката:

Да се избегне удар с юмрук.

Причини да не се използва техниката:

Ако можете да се отдръпнете от пътя.

Стъпки за прилагане на техниката:

Поддържайте балансирана стойка с широка база за опора.

Оставете открита възможно най-малка част от тялото си (използвайте „странична” 
позиция).

Вдигнете ръце, за да защитите лицето и главата си.

Важно е да мислите повече за отбягване, отколкото за блокиране.

Ако човекът се опита да ви удари с удар отгоре, вдигнете предмишницата си бли-
зо до челото в хоризонтално положение и завъртете ръката си с палеца надолу, 
блокирайки с ръката най-близо до удара.

За удари отстрани на лицето или тялото, сгънете ръка във вертикално положение 
близо до тялото си. Поемете удара като натиснете леко напред.

Ако човекът се опита да ви удари с директен удар, опитайте се да пренасочите 
удара с ръка.

Ако вече държите една от ръцете на човека, можете да натиснете тази ръка, така 
че да отклоните удара на другата ръка.

ТРЯБВА да отбегнете удара.

ТРЯБВА да използвате техники за успокояване.

ТРЯБВА да използвате отклоняване/пренасочване.

ТРЯБВА да се опитате да блокирате удара по-скоро с ръка, отколкото с длан, за да 
избегнете нараняване на пръстите.

ТРЯБВА да се продължи с оказване на подкрепа.
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Обгръщане	в	седнало	положение

Описание	на	техниката:

Тази техника може да се приложи от контрола на ръцете на двама човека, докато 
човекът е все още седнал.

Причини да се използва техниката:

Да се предостави по-голяма подкрепа на човек, който се съпротивлява или само-
наранява, докато не възвърне самоконтрол.

Причини да не се използва техниката:

Когато други техники на пренасочване или промяна на средата, биха помогнали 
на човека да възвърне самоконтрол.

Стъпки за прилагане на техниката:

От позиция контрол на ръцете от двама човека, единият коленичи на едно коля-
но, като държи главата си наведена под раменете на човека. Преместете китката 
на човека покрай тялото му. Гледайте назад.

Преместете се зад стола и хванете ръката на човека точно над китката с другата си 
ръка. Преплъзнете ръка към лакътя на човека и сигнализирайте на партньора си 
да премести и другата му през торса.

Партньорът ви повтаря огледално движението, завършвайки обгръщането. И два-
мата трябва да поддържате стабилна, балансирана стойка. Партньорът може да 
ви остави сами, освен ако няма нужда от поддържане на главата.

Поддържайте човека в тази позиция, държейки главата си ниско и рамото към 
стола.

ТРЯБВА да говорите на партньора си.

ТРЯБВА да държите ръцете си под ръцете на човека, за да избегнете ухапване.

ТРЯБВА да коленичите ниско зад човека, за да избегнете удар глава в глава.

ТРЯБВА да преместите ръката „ниско по тялото”, за да избегнете ухапване. 

ТРЯБВА да сте наясно със стола – може ли да издържи човека?

ТРЯБВА да държите ръцете си ниско, за да избегнете напрежение в корема.
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Поддържане	на	главата

Описание	на	техниката:

Може да се поддържа главата на човек, докато е обгърнат в седнало положение.

Причини за използване на техниката:

Да се поддържа главата на човек, ако се съпротивлява и се опитва да удря с глава.

Стъпки за прилагане на техниката:

Поставете ръка на рамото на човека, като едновременно обгърнете главата му с 
другата си ръка.

Поставете показалеца на ръката, обгръщаща главата, под долната устна и над че-
люстта, палецът да е надолу. Поставете останалите три пръста под челюстта.

Ако е необходимо, преместете ръката си от рамото на челото на човека, за по-го-
ляма опора.

ТРЯБВА да поддържате добра позиция на ръката и да държите пръстите си далеч 
от устата на човека.

ТРЯБВА внимателно да обгръщате главата на човека, като я придържате близо до 
тялото си, за да намалите вероятността от удар глава в глава.

НЕ ТРЯБВА да дърпате или усуквате главата или врата на човека.

ТРЯБВА да внимавате да не бръкнете в очите на човека.
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Предотвратяване	на	приближаване

Описание	на	техниката:

Тази техника е начин да се попречи на някой да ви хване като ви приближи фрон-
тално.

Причини за използване на техниката:

Ако отклоняването и отбягването не вършат работа.

В зависимост от човека, може да предотврати да бъдете нападнати.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът се опита да ви задържи отпред.

Бързо изпънете ръце напред и направете крачка назад в стабилна, балансирана 
позиция. 

ТРЯБВА да използвате тази техника, за да поддържате подходяща дистанция меж-
ду вас и другите.

НЕ ТРЯБВА да се използва при силно агресивни хора.

НЕ ТРЯБВА да се използва с човек, чиито ръце са много по-дълги от вашите, ако 
този човек стане агресивен.

ТРЯБВА да разберете какво иска човекът.
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Фронтален	захват	на	ръцете

Описание	на	техниката:

Тази техника е начин да се овладеят ръцете на човек, за да се предотврати въз-
можно хващане за врата.

Причини да се използва техниката:

Когато човекът ви приближава фронтално, за да ви хване или улови за врата и 
отклоняването или превенцията са невъзможни, можете да го спрете като го уло-
вите за ръцете.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът се пресегне към вас, хванете го за ръцете точно над китките.

Кръстосайте му ръцете, използвайки инерцията му.

Изправете ръце и смъкнете заедно китките на човека надолу. Направете крачка 
назад и поддържайте баланс.

ТРЯБВА да държите ръцете си опънати и изправени, за да избегнете удар глава в 
глава.

ТРЯБВА да покажете на човека алтернативни методи за комуникация.
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Предпазване	от	ухапване	преден	захват
Описание	на	техниката:

Използвайте тази техника като начин да предотвратите някой да ви ухапе фрон-
тално.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът се пресегне и ви хване отпред

Вдигнете ръце близо до гърдите си

Образувайте фигура “V” под брадичката на човека.

ТРЯБВА да познавате човека и да вземете мерки да не ви ухапе.



164

Освобождаване	от	фронтален	захват	на	гърлото

Описание	на	техниката:

Когато са ви хванали за гърлото отпред, това е метод за освобождаване от захвата.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако са ви хванали за гърлото отпред

Бързо хванете и двете ръце на човека точно над китките и използвайте кръгово 
движение, за да избутате едната китка нагоре, а другата надолу.

Изпънете ръце и кръстосайте на човека ръцете.

Избутайте ръцете на човека заедно надолу.

Направете крачка назад и заемете стабилна, балансирана позиция.

ТРЯБВА да последва оказване на подкрепа.

ТРЯБВА да покажете на човека алтернативни методи за комуникация.
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Предпазване	от	захват	на	главата

Описание	на	техниката:

Ако човекът се опита да ви хване за главата, това е начин да го предотвратите.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът се опита да ви хване за главата.

Веднага свийте брадичката си към рамото и

Се наведете рязко в кръста, отстъпвайки навън и назад в странична за човека по-
зиция.

ТРЯБВА да избягвате да обръщате гръб на човек, който проявява подобно пове-
дение.
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Освобождаване	от	захват	на	главата

Описание	на	техниката:

Можете да използвате тази техника, за да се освободите от захват на главата.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако ви хванат отзад за главата, веднага прихванете ръката на човека, който ви 
държи, близо до китката и лакътя му.

Свийте брадичката си към лакътя му.

Наведете се напред и отстъпете назад, като придържате ръката му близо до лакъ-
тя и китката.

Обърнете лице към тялото на човека и поставете двете си ръце на ръката му, точ-
но над китката.

Натиснете ръката му надолу и

Отстъпете назад и извън захвата.

ТРЯБВА да направите място с брадичка при лакътя на човека.

ТРЯБВА да пазите врата си.

ТРЯБВА да продължите с оказване на подкрепа.

НЕ ТРЯБВА да обръщате гръб на човек, проявяващ подобно поведение.
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Приплъзване	от	удар	към	обгръщащ	захват

Описание	на	техниката:

Ако човекът замахне към вас, това е начин да отбегнете удара като отклоните уда-
ра и поставите човека в обгърната позиция.

Причини да се използва техниката:

Когато човекът има нужда от тази степен на подкрепа, след като сте избегнали 
удар.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът замахне към вас, облегнете се назад и натиснете ръката на човека по 
посока на удара.

Оставете инерцията на човека да го завърти.

След като се завърти, поставете ръка над неговата и го натиснете напред.

Прихванете горната му ръка точно над китката с вашата ръка, като държите глава-
та си зад рамото му.

Хванете другата му ръка близо до китката със свободната си ръка и поддържайте 
стабилна, балансирана стойка.

ТРЯБВА да държите ръцете на човека ниско до таза му.

ТРЯБВА да държите главата си зад рамото му.

ТРЯБВА да поддържате стабилна балансирана стойка.

ТРЯБВА да комуникирате с човека.

НЕ ТРЯБВА да се опитвате да залегнете под удара.

ТРЯБВА да блокирате с ръка, вместо с длан, за да избегнете нараняване на пръ-
стите.
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Избягване/отблъскване	на	фронтален	ритник

Описание	на	техниката:

Използвайте тази техника, за да избегнете или отклоните ритник от човек, стоящ 
срещу вас.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът ви ритне и вие не можете да отстъпите, за да го избегнете, дайте еди-
ния си крак назад, използвайте ръката, която е от същата страна на предния ви 
крак, за да се пресегнете надолу и

Внимателно отклонете ритника, напречно на тялото на човека.

ТРЯБВА да отстъпите назад и да избегнете ритника, ако е възможно.

НЕ ТРЯБВА да хващате или държите крака на човека.



173



174

Освобождаване	от	захват	на	гърлото	отзад	чрез	захват	на	ръ-
ката	и	обгръщане	на	тялото
Описание	на	техниката:
Използвайте тази техника, за да се преместите от освобождаване от заден захват 
чрез захват на ръката, до обгръщане на тялото.
Причини да се използва техниката:
Ако са ви хванали за гърлото от задна позиция, това е начин да  се освободите от 
захвата и да предоставите допълнителна подкрепа.
Стъпки за прилагане на техниката:
Ако са ви хванали за гърлото от задна позиция и трябва да се освободите
Бързо вдигнете дясната си ръка и се завъртете в тази посока.
Продължете да се завъртате и замахнете с ръка над ръцете на човека, освобожда-
вайки се от захвата на гърлото и обгръщайки ръцете му с вашата ръка.
Започнете да се движите около човека, докато държите ръцете му.
СТОП ПОЗИЦИЯ: решете в този момент дали човекът се нуждае от подкрепата на 
обгръщане на тялото. Ако е така
Докато се придвижвате зад него
Започнете да прилагате обгръщането.
Завършете обгръщането, поддържайки стабилна, балансирана позиция.
ТРЯБВА постоянно да оценявате степента на подкрепа, от която се нуждае чове-
кът.
ТРЯБВА да позволите на човека да възвърне самоконтрол.
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Освобождаване	от	захват	с	ръце	през	кръста	отзад	

Описание	на	техниката:

Да се използва, ако са ви хванали от към гърба с мечешка прегръдка под вашите 
ръце.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът ви хване здраво по ръцете от позиция зад вас, помолете го да ви пус-
не.

СТОП ПОЗИЦИЯ: изчакайте да видите дали човекът ще пусне доброволно. Ако не, 
продължете със стъпка 2. 

Бързо вдигнете ръце и хванете ръцете на човека точно над китките, като вмъкнете 
палците си между тялото си и ръцете на човека.

Натиснете надолу върху ръцете на човека, като изпънете ръце.

След като сте освободили захвата, натиснете китките на човека плътно до краката 
си.

Отдалечете се и преоценете ситуацията.

ТРЯБВА да разберете какво иска човекът.

ТРЯБВА да помолите човекът да ви пусне.
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Захват	отзад	ниско	около	ръцете	
Описание	на	техниката:

Ако са ви обгърнали ниско около ръцете, това е начин да се освободите от захвата.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако са ви обгърнали ниско около ръцете от положение зад вас, изпънете крака и 
се наведете напред – започнете като помолите човека да ви пусне.

СТОП ПОЗИЦИЯ: изчакайте да видите дали човекът ще пусне доброволно. 

Ако все още има нужда да се освободите от захвата, наведете се настрани, за да 
освободите място и извадете едната си ръка.

Издърпайте ръка и

Хванете ръката на човека точно над китката от същата страна.

Наведете се на другата страна и освободете и другата си ръка.

С тази ръка, хванете другата ръка на човека близо до китката.

Изпънете ръце и натиснете надолу ръцете на човека.

Натиснете китките на човека към краката си.

Отстъпете на страни и преоценете. 

ТРЯБВА да запомните, че разлики в размера и силата правят тази техника много 
трудна за изпълнение.

ТРЯБВА да опитате да помолите човека да ви пусне.

ТРЯБВА да тикнете палеца си между ръката на човека и тялото си.

ТРЯБВА  да научите човека на друг начин да привлича вниманието ви.
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Освобождаване	от	захват	отзад	високо	около	ръцете	чрез	об-
гръщане	на	тялото
Описание	на	техниката:

Ако са ви обгърнали отзад високо през ръцете и трябва да се освободите и да 
предложите на човека по-нататъшна подкрепа.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако са ви хванали високо през ръцете отзад и трябва да се освободите

Свийте рамене напред и сгънете колене.

Пъхнете ръка между ръката на човека и тялото си и хванете, противоположната на 
вашата ръка, негова китка.

Повдигнете лакътя и рамото на ръката си и освободете захвата.

Отстъпете на другата страна, докато държите китката на човека и измъкнете гла-
вата си надолу и навън.

Отстъпете зад човека и се освободете, ако е възможно.

СТОП ПОЗИЦИЯ: в този момент решете дали има нужда да приложите обгръщане 
на тялото.

Ако е необходима повече подкрепа, преминете към обгръщане на тялото.

ТРЯБВА постоянно да оценявате нуждата на човека от подкрепа.	 

ТРЯБВА  да осъзнаете, че причинявате на човека същото, което той е причинил на 
вас. Това може да бъде лошо послание.

ТРЯБВА  да разберете какво иска човекът.
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Отблъскване	на	стол

Описание	на	техниката:

Ако човекът държи стол и го е вдигнал, за да го хвърли или удари някого, е въз-
можно да го отклоните надолу.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът е вдигнал стол и се приготвя да го хвърли и вие сте наблизо

Бързо се приближете към човека странично, хванете стола и бързо го издърпайте 
напред и надолу.

ТРЯБВА да използвате вербални техники за успокоение.

НЕ ТРЯБВА да седите на стола, за да го задържите на земята.

НЕ ТРЯБВА да се колебаете.
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Защита	от	стол,	използван	като	оръжие

Описание	на	техниката:

Когато човекът използва стол като оръжие, може да успеете да използвате друг 
стол за защита.

Стъпки за прилагане на техниката:

Ако човекът се опита да използва стол като оръжие

Бързо хванете друг стол.

Използвайте го за щит срещу стола на човека, като едновременно

Събаряте стола на земята, ако е възможно.

ТРЯБВА да запомните да използвате техники за успокояване.
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Защита	от	хвърлени	предмети

Описание на техниката:

Да се избегнат или отклонят предмети, хвърлени като оръжие.

Стъпки за прилагане на техниката:

Вземете предмет, който да използвате като щит (възглавница от диван или легло, 
одеяло, яке и др.)

Отклонете предмета надолу и настрани.

ТРЯБВА да сте наясно с предметите, за които има опасност от хвърляне.

ТРЯБВА да използвате вербални техники за успокояване.

НЕ ТРЯБВА да отклонявате предмети към хора, прозорци, телевизори и др.
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Обгръщане	на	тялото	от	един	човек	/	преместване

Описание	на	техниката:

Когато искате да преместите човека от ситуация или място, а той оказва съпроти-
ва. 

Стъпки за прилагане на техниката:

Заставате зад човека, обгръщайки го около кръста и прилагайки натиск надолу 
върху ръцете му. Дръжте главата си ниско и позицията ви е отпред назад. 

Първоначално отстъпете назад, поддържайки широк разкрач. 

Издърпайте човека към центъра си на тежестта.

Приплъзнете крака се, който е по-близо до човека, назад към вас. Продължете да 
се придвижвате извън мястото по този начин.

ТРЯБВА да използвате метод на „стъпване и приплъзване”. 

ТРЯБВА  да държите главата си до или под рамото, за да избегнете удар глава в 
глава.

ТРЯБВА	да поддържате постоянен захват на китките и да държите ръцете си под 
ръцете на индивида, за да избегнете ухапване.	 

ТРЯБВА  да поддържате тежестта на индивида върху таза си, за да предпазите 
гърба си.

ТРЯБВА  да имате план накъде отивате. 
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Преместване	от	двама	човека
Описание	на	техниката:

Начин да се премести човек назад, докато е поддържан от двете си страни от пер-
сонала.

Причини да се използва техниката:

Човекът е извън контрол, застрашава себе си и/или околните и не може да бъде 
подпомогнат от един човек.

Причини да не се използва техниката:

Ако други, по-малко натрапчиви техники, биха свършили работа, напр. ескорт от 
двама човека.

Стъпки за прилагане на техниката:

Когато има нужда от преместване от двама човека, двама от персонала прибли-
жават човека странично.

Единият от персонала отклонява вниманието на човека, например чрез докосва-
не по рамото.

Член на персонала 1 хваща китката на човека с външната си ръка.

Веднага след това член на персонала 2 хваща другата китка на човека с външната 
си ръка.

И двамата бързо заключват ръцете си под ръцете на човека, хващайки раменете 
му и задържайки мишниците му в ръцете си.

Придвижвайте човека назад, като държите таза си близо до таза на човека и под-
държате раменете на човека.

ТРЯБВА да комуникирате с партньора си.

ТРЯБВА да държите таза на човека до вашия.

ТРЯБВА да поддържате подходяща позиция на ръцете, за да избегнете ухапване.

ТРЯБВА да знаете накъде отивате.	
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Ограничаващи

Поваляне	от	двама	души

Описание	на	техниката:

Ако човекът трябва да бъде повален на пода, може да бъде извършено от двама 
човека от позицията за преместване от двама души.

Стъпки за прилагане на техниката:

В позицията за преместване от двама души, двамата от персонала поставят въ-
трешния си крак и бедрото зад човека, като петите им са зад петите на човека.

Като поддържат раменете му с мишниците си, двамата правят крачка напред с 
крака, който им се пада отвън. 

Двамата коленичат на крака, който се пада от страната на човека и внимателно 
смъкват човека на пода, като държат бедрата си близо. Измъкнете ръцете си ед-
новременно със смъкването на човека. Измъкнете ръцете си изпод раменете на 
човека, след като вече е легнал на пода.  
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Контролиране	по	гръб	от	двама	или	трима	човека

Описание	на	техниката:

Когато сте на пода, след поваляне от двама човека, е възможно да се поддържа 
контрол като се използват двама или трима човека.

Стъпки за прилагане на техниката:

От позиция поваляне на пода от двама човека, задръжте китката и рамото и ед-
новременно с това дръжте бедрата си близо, за да избегнете ритници. Може да 
се спре дотук.

СТОП ПОЗИЦИЯ: изчакайте момент за човека да се успокои

Ако има нужда от повече контрол върху краката на човека, персоналът може да 
започне да вдига ръцете му над главата.

Единият от персонала застава над главата на човека и

Хваща и двете му китки с обратен захват, за да избегне одраскване с нокти. Вто-
рият от персонала се придвижва надолу покрай гърдите и корема на човека, до 
краката му.

Докато не успее да обгърне с ръце бедрата на човека, точно над коленете. Първи-
ят от персонала трябва да позволява ограничено движение на ръцете.

Възможно е трети човек да помага в задържането на някой на пода. Двама от пер-
сонала прилагат натиск върху ръцете на човека точно над китките и лактите, като 
поставят коленете си точно под раменете му. Третият човек контролира движени-
ята на краката на човека като обгръща с ръцете си бедрата му точно над коленете.

ТРЯБВА да комуникирате един с друг.   

ТРЯБВА да наблюдавате жизнените показатели.

ТРЯБВА да спрете и да освободите, ако човекът се успокои.
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Поваляне	от	един	човек

Описание	на	техниката:

Ако не можете да поддържате човека в позиция обгръщане и не разполагате с 
помощ, възможно е да се приложи поваляне от един човек.

Стъпки за прилагане на техниката:

От позиция правостоящ обгръщате тялото с ръце

Стъпете извън крака на човека и сгънете колене.

Паднете на колене внимателно, като едновременно държите човека близо до 
себе си в балансирана позиция.

Внимателно поставете човека легнал настрани, като използвате краката си за въз-
главница, ако е необходимо.

ТРЯБВА да поддържате човека при изпълнението на техниката.

ТРЯБВА да наблюдавате жизнените показатели.

ТРЯБВА винаги, ако е възможно, да пуснете и да преминете към по-малко ограни-
чаваща позиция.

НЕ ТРЯБВА да позволявате на човека да падне на пода или да си удари лицето или 
врата.

НЕ ТРЯБВА да прилагате тази техника при човек със синдром на Даун.
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Поваляне	от	един	човек	до	контролиране	в	странично	легнало	
положение
Описание	на	техниката:

Ограничаваща техника, която се използва само, за да се прекрати истински опас-
на ситуация, при която човекът застрашава да нарани себе си, персонала или дру-
ги хора.

Причини да се използва техниката:

Да се прекрати истински опасна ситуация, при която човекът застрашава да нара-
ни себе си, персонала или други хора. 

Стъпки за прилагане на техниката:

След като сте обгърнали човека, поставете го в позиция на колене. 

След като човекът е на колене, персоналът издърпва човека през скута му и го 
наклонява към себе си. 

Докато поддържат човека към тях, персоналът се наклонява зад човека, като при-
държа главата си зад гърба на човека, гледайки към пода и със събрани колене. 
Това е контролирано странично положение. Персоналът може да повдигне гор-
ния си крак, за да се предпази от ритане. Вторият член на персонала може да под-
помага като от предната страна обгръща краката на човека над коленете. 

Ако човекът се опита насила да се претъркули по корем и не може да бъде задър-
жан, персоналът трябва да го освободи, позволявайки му да се преобърне. Пер-
соналът трябва да се претърколи в обратна посока, придвижвайки се в позиция, в 
която могат отново да се включат, ако е необходимо.

Трябва да освободите контролираното странично положение след 20 минути. 

ТРЯБВА да прилагате стоп позициите, когато е възможно.

ТРЯБВА да държите главата си притисната към гърба на човека или настрани.

ТРЯБВА да преминете към прибрана ембрионална позиция, за да избегнете на-
раняване.

ТРЯБВА да освободите човека, ако успее да се претърколи по корем.

ТРЯБВА да наблюдавате жизнените показатели по всяко време.

ТРЯБВА да се претърколите в обратна посока от човека, когато го освобождавате.

НЕ ТРЯБВА да се претъркулвате през стомаха на човека или да прилагате напре-
жение на гърба.

НЕ ТРЯБВА да използвате техниката, ако са налични двама души от персонала, 
които могат да действат. Трябва да освободите след 20 минути. 

ТРЯБВА да освободите напрежението в диафрагмата. Ако горното рамо на човека 
се движи към пода, освободете захвата. 

НИКОГА не трябва да поставяте крака си върху врата на човека. 

ТРЯБВА да поддържате подкрепата като използвате захват с горната си ръка – не 
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като прегръщате плътно. 

ТРЯБВА да завъртите главата си към пода като използвате страничния контрол, за 
да предпазите врата си. 

Следващи действия:

Проверете човека, след като се е успокоил, за наранявания.

Документирайте интервенцията.

Повторете стъпки 1-4 от техниката поваляне от един човек.
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Поваляне	от	един	човек	до	контролиране	в	седнало	положе-
ние
Описание	на	техниката:

Ограничаваща техника, която се използва само, за да се прекрати истински опас-
на ситуация, при която човека застрашава да нарани себе си, персонала или други 
хора.

Причини да се използва техниката:

Да се прекрати истински опасна ситуация, при която човекът застрашава да нара-
ни себе си, персонала или други хора. 

Стъпки за прилагане на техниката:

Използвайки повалянето на земята от един човек, смъкнете човека в позиция на 
колене.

След като човекът е смъкнат на колене, се преместете отстрани на човека, за да 
сте и двамата в седнала позиция. След това се навеждате към вътрешната страна 
на бедрото и таза със сгънати колена. Трябва да държите главата си наведена и 
притисната към гърба на човека, на нивото на подмишницата му. Тази седнала 
позиция за контрол е стабилна позиция и се счита за СТОП ПОЗИЦИЯ - да се при-
ключи повалянето на земята от един човек.

Ако човекът със сила се опита да се смъкне на пода и повече не можете да го под-
държате, трябва да издърпате човека към тялото си, лежейки настрани зад чове-
ка, с глава притисната към гърба на човека и с лице към пода със свити навътре 
колене. Не бива да се поддържа тази позиция повече от 20 минути.

Ако човекът със сила се опитва да се претърколи по корем и не може да бъде за-
държан на една страна, трябва да хванете китките на човека, позволявайки му да 
се претърколи напред и настрани, докато вие се претъркулвате назад в обратна 
посока. Заставате в позиция, от която може да продължите да се занимавате с 
човека, ако е необходимо.  

ТРЯБВА да прилагате стоп позициите, когато е възможно.

ТРЯБВА да държите главата си притисната към гърба на човека или настрани.

ТРЯБВА да преминете към прибрана ембрионална позиция, за да избегнете на-
раняване.

ТРЯБВА да освободите човека, ако успее да се претърколи по корем.

ТРЯБВА да наблюдавате жизнените показатели по всяко време.

ТРЯБВА да се претърколите в обратна посока от човека, когато го освобождавате.

НЕ ТРЯБВА да се използва тази техника, ако са на разположение двама човека от 
персонала. Вместо нея, използвайте поваляне на пода и контролиране по гръб от 
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двама човека.

НИКОГА НЕ ТРЯБВА да претъркулвате човек по корем или да прилагате, какъвто и 
да е, натиск върху стомаха му. Трябва да освободите след 20 минути.

Следващи действия 

Проверете човека, след като се е успокоил, за наранявания.

Документирайте интервенцията.

Повторете стъпки 1-4 от техниката поваляне от един човек.
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Преместване	от	контролиране	в	седнало	положение	от	един	
човек,	до	контролиране	в	легнало	положение	по	гръб	от	два-
ма	човека
Описание	на	техниката:
Да се започне, когато е установена позицията за контрол в седнало положение 
(след поваляне на пода от един човек) и още един член на персонала е на разпо-
ложение да помага. Вторият човек от персонала помага в преместването от кон-
тролиране в седнало положение до контролиране от двама човека.
Причини да се използва техниката:
Да се прекъсне истински опасна ситуация, когато човекът е застрашен от това да 
бъде опасен за себе си, персонала или други хора. 
Когато има помощ на разположение, след прилагането на техниката за контрол в 
седнало положение. Можете да преминете към техника за контрол по гръб в лег-
нало положение от двама човека, ако има необходимост от допълнителен кон-
трол.
Причини да не се използва техниката:
Човекът е спрял да се съпротивлява и вече няма нужда от това ниво на подкрепа.
Стъпки за прилагане на техниката:
От позицията за контрол в седнало положение втори човек от персонала се включ-
ва да помогне, подхождайки отзад и заставайки от другата страна на човека. Вто-
рият човек поставя вътрешната си ръка върху рамото на човека и външната си 
ръка на по-близката до него китка на човека. 
Поддържайки гърба на човека и двамата го преместете назад, така че краката му 
да са вече пред тялото му. Тогава персоналът, който прилага техниката, се спуска 
към горната част на торса на човека.
Поддържайки контрол върху китките и раменете на човека и двамата се премес-
тете отстрани на човека, като вътрешното си бедро допрете върху бедрата на чо-
века, за да ограничите движенията на долната част на тялото му.
Човекът от персонала, който е хванал долната китка (ръката, която е отдолу) на 
човека, премества ръката си от рамото на човека към горната китка (ръката, която 
е отгоре) и след това премества ръката си от долната китка върху по-близкото до 
себе си рамо на човека. Това не е стоп позиция. Натискът трябва да се премахне 
от корема на човека като се продължи с останалата част от техниката.
Другият член на персонала тогава премества ръката си от рамото на човека към 
срещуположната (долна) китка, след това ръката от по-близката (горна) китка вър-
ху по-близкото рамо на човека.
ТРЯБВА да упражнявате поставянето на ръцете.
НЕ ТРЯБВА да прилагате никакъв натиск върху корема или диафрагмата на човека.
Следващи действия
Проверете човека, след като се е успокоил, за наранявания.
Документирайте интервенцията.
Решете какво може да се направи, за да се избегне това ниво на интервенция в 
бъдеще.
Преместване от контролиране в седнало положение от един човек, до контроли-
ране в легнало положение по гръб от двама човека.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

Задача шест – схема на изложението
Задача 6.1 6.2 6.3 6.4

40 мин. 40 мин. 40 мин. 60 мин.

Персонално насочените, проактивни подходи са основата на обучителната про-
грама IMPACT. Тези идеи, когато са приложени на практика, водят до трансфор-
мация, както за хората със специални нужди, така и за доставчиците на подкрепа. 
Трансформацията не е изключително цел или дестинация, а по-скоро пътуване. По 
пътя, предлагащите грижа, имат възможност да създадат вълнуващи възможнос-
ти, които обогатяват живота на хората със специални нужди. Дълбоки промени се 
случват, когато IMPACT се използва да се създадат иновативни стратегии за учене 
и нови подходи към активното лечение. Ще откриете много неща за тези, които 
подкрепяте, както и много неща  за себе си. Образованието и осведомеността, 
придобити от обучението IMPACT, осигуряват необходимите инструменти да се 
развивате и израствате в работата си, да достигнете най-високите стандарти на 
отличие като професионалист, осигуряващ подкрепа. Включвайте се в креативно-
то решаване на проблемите с вашите колеги. Посещавайте годишни обновителни 
обучения, за да подсилвате знанията си и да сте в час с най-новата информация. 
Станете ментори. Давайте за модел философията на IMPACT на другите хора, там 
където живеете и участвайте в цялостното трансформиране на обществото.
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Задача	първа:	Участниците	ще	могат	да	използват	всичко,	кое-
то	са	научили	от	обучителната	програма	IMPACT,	за	да	плани-
рат	персонално	насочени,	проактивни	подходи	и	да	предос-
тавят	 висококачествена	 подкрепа	 на	 хората	 със	 специални	
нужди.

Препоръчителна	продължителност:	40	минути

Преглед	на	съдържанието:

Да се разгледа важността от персонално насочените, проактивни подходи и да се 
подкрепи идеята, че тези концепции са основата на философията на IMPACT. След 
това насърчете участниците да помислят по какви начини могат да приложат в 
действие тези идеи.

Стратегии	за	обучение	/	съдържание:

Насочете участниците в дискусия за значението на персонално насочените, про-
активни подходи, които са основата на обучителната програма IMPACT. Подканете 
ги да споделят примери за персонално насочени подходи, които те са създали 
или възнамеряват да използват за тези, които подкрепят.

Трансформацията не е изключително цел или дестинация, а по-скоро пътуване. 
По пътя, предлагащите грижа, имат възможност да създадат вълнуващи възмож-
ности, които обогатяват живота на хората със специални нужди. Дълбоки проме-
ни се случват, когато IMPACT се използва да се създадат иновативни стратегии за 
учене и нови подходи към активното лечение. Ще откриете много неща за тези, 
които подкрепяте, както и много неща за себе си.
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Задача	втора:	Участниците	ще	разберат,	че	могат	по	позити-
вен	 начин	 да	 трансформират	 качеството	 на	 живот	 за	 тези,	
които	имат	специални	нужди,	да	постигнат	нови	стандарти	на	
отличие	като	професионалисти,	предоставящи	подкрепа	и	да	
участват	в	трансформацията,	която	засяга	обществото	цялост-
но.

Препоръчителна	продължителност:	40	минути

Преглед	на	съдържанието:

Целта на тази задача е участниците да разберат, че идеите от обучителната про-
грама IMPACT, когато са приложени на практика, водят до трансформация, както 
за хората със специални нужди, така и за доставчиците на подкрепа.  

Стратегия	за	обучение	/	съдържание:

Подканете участниците да споделят начините, по които IMPACT е променил начи-
на им на виждане за тяхната роля като професионалисти, предоставящи подкре-
пата. Подканете участниците да си представят начини, по които Трансформацията 
може да достигне до всички членове на общността.

Образованието и осведомеността, придобити от обучението по програма IMPACT, 
осигуряват необходимите инструменти да се развивате и израствате в работата 
си, да достигнете най-високите стандарти на отличие като професионалист, пре-
доставящ подкрепа. Включвайте се в креативното решаване на проблемите с ва-
шите колеги. Посещавайте годишни обновителни обучения, за да подсилвате зна-
нията си и да сте в час с най-новата информация. Станете ментори. Давайте за 
модел философията на IMPACT на другите хора, там където живеете и участвайте 
в цялостното трансформиране на общността.
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Задача	трета:	Участниците	ще	могат	да	разберат	Съществени-
те	Елементи	от	трансформацията.

Препоръчителна	продължителност:	40	минути

Преглед	на	съдържанието:

Представете Съществените Елементи на Трансформацията и предоставете под-
робности, които да разширят понятието за всеки от тях.

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

Предоставете следния списък като брошура или използвайте като приложение.

Съществени Елементи на Трансформацията

Наблюдение: Позволете на времето да се забави и опознайте човека, който под-
крепяте в неговите условия, чрез наблюдение. Позволете му да изяви индивиду-
алността си първо, без да се опитвате да го променяте. Търсете следи от скрити 
силни страни и възможности.

Намерения: Много от това, което изразяваме е невербално. Хората със специални 
нужди, подобно на хората от типичното население, често обръщат повече внима-
ние на това как казваме нещо, не само какво казваме. Ако проявявате уважение и 
имате намерения за грижа, това ще повлияе позитивно връзката ви с тези, които 
подкрепяте.

Хора: Трансформацията се нуждае от хора, които са отдадени да предоставят ис-
тинска грижа, разбиране и приемственост за хората със специални нужди. Със 
социални контакти, участие в общността и информираност на обществото, хората 
със специални нужда могат да процъфтяват. Това обхваща членовете на семей-
ствата, приятелите, съседите, работодателите и се простира до всички членове на 
общността.

Среда: Осигурете среди, в които безопасно да изпробвате възможностите им. На-
сърчавайте ги да разширяват опита си с нови дейности и материали. Предлагането 
на такъв вид стимулация спомага да се извадят наяве скрити умения и интереси. 
Повишете очакванията си – няма да разберете, ако не проучите. Това е особено 
вярно за дейности, които са силно мотивиращи за човека.

Постоянство: Резултатите могат да се проявят неочаквано и понякога могат да от-
немат много време. Предлагането на избори в спокойна обстановка често би до-
вело до позитивни промени в поведението. Бъдете отворени към възможността 
позитивната промяна да се случва с малки стъпки, много постепенно, през дълъг 
период от време.
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Задача	четвърта:	Участниците	ще	могат	да	споделят	своя	собст-
вен	опит	в	Трансформацията,	с	цел	да	моделират	креативните	
умения	за	решаване	на	проблеми,	които	те	са	се	научили	един	
от	друг.	
Препоръчителна	продължителност:	60	минути

Стратегия	за	обучение	/	съдържание

Представете следните две истории за Трансформация на участниците под фор-
мата на приложение и/или ги прочетете на глас. Помолете групата да се разде-
ли на „отбори”. Поискайте всеки отбор да представи своя собствена история за 
Трансформация пред цялата група, според своя опит, използвайки елементите на 
Трансформацията.

Истории за Трансформация

Историята на Матю: Матю и брат му посещават програма за дневна грижа. В пър-
вия ден, докато братът на Матю си влиза направо в сградата в правилната стая, 
Матю е навън, бягайки из съседните имоти, гонен от майка си. Накрая тя довежда 
Матю на входната врата, където персонала ги посреща, при което Матю побяг-
ва през коридорите на сградата, разрушавайки табели и други предмети, които 
среща по пътя си. Тази схема се повтаря всяка ден, когато има програма. Тога-
ва персоналът започва да прилага стратегии – на Матю се дава избор за това, 
през коя врата да влиза в сградата, кои стаи да посещава и да избира дейностите, 
предлагани от програмата, които предпочита. Разпределението на персонала за 
него 1:1 предлага визуална подкрепа под формата на картички със символи кар-
тинки, които Матю използва, за да показва какво иска. Матю става по-спокоен и 
по-склонен да стои в класните стаи за все по-дълги периоди от време. След почти 
година Матю може да участва в дейности по свой избор, заедно с връстниците си, 
за почти цялата продължителност на програмата през деня.

Историята на Рики:	Рики е невербален и глух. Семейството му се затруднява с не-
контролируемото му поведение през младежките му години. Когато за пръв път 
посещава дневна грижа, Рики седи на чина и пише името си отново и отново. Да-
дена му е възможността да посещава часове по изобразително изкуство, но дори 
не влиза в стаята повече от година. Въпреки това, след като му е предоставена 
обогатяваща среда и възможност да прави избори, Рики успява да разшири един 
от специалните си интереси – да колекционира малки пластмасови животни – и 
да прави снимки на животните си на фона на цветните природни картини, които 
собственоръчно е нарисувал. Днес Рики е награждаван, участващ в много излож-
би, художник. По важното е, че Рики има нова увереност в идентичността си като 
творческа личност и вътрешно спокойствие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ?
Какви истории можете да споделите за трансформацията, откакто използвате 
IMPACT? С всеки опит разбирането ви ще нараства, когато виждате как тези, кои-
то подкрепяте, достигат невиждани цели и постижения. Това е само началото на 
много нови истории, които ще се разкажат.
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