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За нас 

 
Фондацията 
Фондация “АСИСТ - Помагащи технологии” е създадена през 2014 г. Тя е регистрирана за 
осъществяване на дейност в обществена полза с решение на СГС от 23 октомври 2014 г. 
Фондация “АСИСТ - Помагащи технологии” е вписана към Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 
 
Мисия 
Съхраняване и развитие на потенциала на деца и възрастни, засегнати от детска церебрална 
парализа, амиотрофична латерална склероза, мускулна дистрофия, инсулт и др., 
насърчаване на самоизявата им чрез помагащи и допълващи възможностите технологии  и 
чрез осигуряване на средства за комуникация, които им позволяват да учат, да общуват и 
да се развиват пълноценно.  
 
Визия 
Нашата визия е, че всички деца и възрастни трябва да имат възможност за развитие. 
Диагнози като детска церебрална парализа и АЛС означават, че човек има не може да 
извършва фини движения и да говори. В същото време голяма част от тези деца и възрастни 
имат запазени когнитивни способности – при подходящи условия те биха могли да се 
обучават и развиват. Съвременният напредък на технологиите позволява на хората с 
двигателни затруднения да използват компютър, да пишат, да рисуват, да общуват с всички. 
Затова тези възможности трябва да станат познати и достъпни за всички - както за децата, 
възрастните и семействата, засегнати от подобни състояния, така и за специалистите, 
работещи с тях. 
 
Към кого е насочена нашата дейност 

• Деца с детска церебрална парализа (ДЦП) и техните семейства 
• Възрастни с ДЦП и техните семейства 
• Деца и възрастни с невромускулни заболявания и техните семейства 
• Възрастни с амиотрофична латерална склероза (АЛС) и техните семейства 
• Деца с аутизъм и техните семейства 
• Деца със синдром на Рет и техните семейства 
• Специалисти – лекари, психолози, логопеди, ресурсни учители, работещи с 

горепосочените групи деца и възрастни 
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• Представители на общини и министерства, които разработват и осъществяват 
политиките за хората с увреждания 

 
Дейност 
Фондация “АСИСТ - Помагащи технологии” е насочена към информационно и технологично 
подпомагане, както и обучение, по отношение на съвременните помагащи технологии за 
допълваща и алтернативна комуникация с фокус върху системите за контрол с поглед.  
 
Членство в организации 

• ISAAC – International Society for Augmentative and Alternative Communication 
(Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация) 

• Национален алианс за социална отговорност 
• Сдружение за развитие на българското здравеопазване 
• Национална мрежа за децата 

 
Обществени съвети  

• От 2018 г. фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” е член на Националния съвет 
за закрила на детето към Държавна агенция за закрила на детето от квотата на 
неправителствените организации. 

 
За контакти 

• доц. д-р Морис Гринберг -  специалист по помагащи технологии за контрол с поглед, 
председател на УС на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, тел. 0888 760476 

• д-р Евгения Христова - специалист по помагащи технологии за контрол с поглед, 
доктор по психология, член на УС на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, тел. 
088 4747144 

• assist.foundation.bg@gmail.com 
• http://assistfoundation.eu 
• https://www.facebook.com/assistfoundation 
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Първа международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ 
AAC2018 

 
Първата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ AAC 
2018 бе организирана и проведена от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ от 12 до 
14 ноември 2018 г. в парк-хотел Москва, София. Конференцията е организирана с 
финансовата подкрепа и съдействие на  Министерство на образованието и науката и UNICEF 
– България. Конференцията беше организирана с финансовата подкрепа на Microsoft – 
България и със съдействието на Международното дружество за допълваща и алтернативна 
комуникация (ISAAC). 
 
Конференцията представи световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и 
възрастни със затруднения в комуникацията. 

 
Конференцията постигна своята цел, а именно – да запознае 
специалистите, работещи с хора с увреждания в България, с 
различни методи за допълваща и алтернативна 
комуникация. Бяха представени методи за работа и 
обучение на деца с увреждания.  Конференцията успя да 
събере специалисти, работещи с хора с увреждания, хора с 
увреждания и техните семейства, представители на 
институциите.  
 
Изключително важно беше участието и подкрепата за 
конференцията от страна на представители на МОН 
и UNICEF: 
§ г-жа Деница Сачева, заместник-министър на 
образованието и науката 
§ д-р Джейн Муита, представител на UNICEF в България 
§ г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция 
“Приобщаващо образование”, МОН 
§ г-жа Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция 
„Приобщаващо образование“, МОН. 
 
Доклади за съвременни подходи, политики, методи и 
технологии за допълваща и алтернативна комуникация, бяха 
представени от: 
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§ проф. Стивън фон Течнер (Университет в Осло, Норвегия). Допълваща и 
алтернативна комуникация: Системи, целеви групи, основни понятия и проблеми. 

§ д-р Кристине Стадсклайв (Болница на Университета в Осло, Норвегия). От 
технология към език: Как да помогнем на децата, използващи подпомогната 
комуникация, при развитието на езиковите им възможности. 

§ Йонит Хагоел-Карниели (Национален център за допълваща и алтернативна 
комуникация „Езер Мицион“, Израел). „Мълчанието НЕ винаги е злато“ – Повече от 20 
години опит  в областта на допълващата и алтернативна комуникация в Национален 
център по ДАК, Израел. 

§ Алдона Мисаковска-Адамчик (Международна асоциация за допълваща и 
алтернативна комуникация ISAAC, Полша). Ранна интервенция и допълваща и 
алтернативна комуникация. 

§ Дороти Фрейзър (Международна асоциация за допълваща и алтернативна 
комуникация ISAAC, Шотландия). Модел на международно сътрудничество в 
областта на допълваща и алтернативна комуникация. 

§ доц. д-р Морис Гринберг (Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български 
университет, България). Високотехнологични средства за ДАК – възможности и 
бариери. 

§ д-р Евгения Христова (Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български 
университет, България). Контрол с поглед като средство за допълваща и 
алтернативна комуникация – опитът в България. 

§ Звезделина Атанасова (Фондация „Карин дом“, България).Система за алтернативна и 
допълваща комуникация PECS. 

§ Клара Попчевич (Университет в Загреб, Хърватия). ДАК като метод за ранна 
интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието. 

§ Грета Ганчева (Министерство на образованието и науката). Приобщаващото 
образование в България. 

§ Калин Димчев (Microsoft – България). Microsoft: Създаване на по-приобщаващ свят. 
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Участниците в конференцията бяха над 300, сред които представители на образователни 
институции (ЦСОП, РЦПППО, ОУ, СУ и детски градини), социални услуги (ДМУ, ДЦДУ, 
ДЦДМУ, КСУ, ЦСРИ и ЦНСТ), преподаватели и студенти, общини, областни администрации, 
НПО, специалисти с частна практика, семейства на хора с увреждания и хора с увреждания. 

Беше проведената анкета за удовлетвореност от конференцията, която беше попълнена от 
133 участници. На въпроса дали биха препоръчали конференцията на техни колеги, 99.2% 
отговорят „Да“ (0.8% се колебаят). На въпроса дали биха участвали в следващата 
конференция, 96.2% отговарят “Да” (3.8% се колебаят), като няма отрицателни отговори. 

Над 50% от участниците дават отлична обща оценка на конференцията, като средната 
оценка за конференцията е отличен 4.65 (скалата е  от 1 = “незадоволително” до 5 = 
“отлично”). 

За конференцията бяха създадени 2 сайта – на български и на английски език, на които са 
представени темите и лекторите (https://aac2018.assistfoundation.eu 
и https://en.aac2018.assistfoundation.eu). 
 

  
 
Следните уъркшопове, които споделят опита в работата с деца и възрастни с увреждания, 
бяха включени в програмата на конференцията: 

§ проф. Стивън фон Течнер (Университет в Осло, Норвегия). Развитиен подход за 
интервенция с допълваща и алтернативна комуникация. 
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§ д-р Кристине Стадсклайв (Болница на Университета в Осло, Норвегия). Връзките 
между оценка и интервенция при деца, които имат нужда от допълваща и 
алтернативна комуникация. 

§ Алдона Мисаковска-Адамчик (Международна асоциация за допълваща и 
алтернативна комуникация ISAAC, Полша). Ранна интервенция и допълваща и 
алтернативна комуникация. 

§ Дороти Фрейзър (Международна асоциация за допълваща и алтернативна 
комуникация ISAAC, Шотландия).Символизиране на средата. Подходът на 
интегрираното училище. 

 
В организираната панелна дискусия, модерирана от доц. д-р Морис Гринберг, за 
политиките в България, свързани с допълващата и алтернативна комуникация, взеха 
участие: 

§ Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, 
МОН 

§ Милен Наков, директор на ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен 
§ Христо Христов, директор на РЦПППО – област Търговище  

 
Важна част от конференцията беше споделянето на опита и добрите практики в България, 
представени от специалисти от: 

§ Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ 
§ ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен 
§ РЦПППО – област Търговище 
§ Фондация „Карин дом“, Варна 
§ Дневен център за деца с увреждания, Свищов 

 
Една от отличителните черти на конференцията беше споделеният личен опит от хора, 
които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация. 
Това бяха Анжела Пенчева, Анна Кръстева и Сашо Илиев. 
 
Конференцията беше отразена от националните телевизии –  Нова телевизия (3 репортажа), 
БНТ (за предаването „По света и у нас“), както и от други интернет медии с множество 
публикации и репортажи.  Българското национално радио беше медиен партньор на 
конференцията и тя беше отразена в 4 предавания. 

Докладите от първия ден на конференцията бяха излъчвани на живо във facebook и всеки 
от тях е гледан от около 2000 души до момента. Докладите остават достъпни във facebook. 
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Проект “Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки 
физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед” 

BG05M9OP001-2.009-0022-C01 

 
Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ осъществява проект “Развитие на умения за 
комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии 
за контрол с поглед ” в подкрепа на деца и младежи с тежки физически увреждания. 
Проектът е финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме!“ и се 
реализира в периода май 2018 – декември 2020 г. 

 
Проектът е насочен към деца и младежи с тежки физически увреждания, настанени в услуги 
от резидентен тип, които имат нарушения както на способността за говор, така и в 
моториката. Поради тежестта на физическото си увреждане, те не могат да общуват, не 
могат да учат, не могат да се развиват. Проектът има за цел да промени тази ситуация чрез 
използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен 
метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и 
насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, 
синтезирана реч, обучение, развитие на когнитивни умения, но също така може да се 
използва компютър и интернет. Осъществяването на проекта ще създаде условия за 
личностно развитие, социално включване и придобиване на умения за самостоятелен 
живот чрез развитие на уменията им за комуникация и учене. Това ще бъде постигнато чрез 
въвеждането и прилагането на помагащи технологии за контрол с поглед в ЦНСТ за деца и 
младежи с увреждания, създаването на методика и програма за обучение и нужните за тях 
ресурси.   
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Проект “Обучение на специалисти от системата на приобщаващото образование” – 

съвместно с МОН 
 
През 2018 г. фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ съвместно с Министерството на 
образованието и науката, дирекция „Приобщаващо образование“ организира обучения на 
специалисти за работа със системи за контрол с поглед. 

Обученията са за специалисти от училища, в които по проект „Включващо обучение“ през 
2015-2016 г. са закупени и внедрени системи за контрол с поглед. 

Обученията ще бъдат проведени на 3 етапа. Първото обучение на тема "Работа със 
системата за контрол с поглед и софтуер Communicator 5" беше на 10 и 11 декември 2018 г. 
Обучението е с продължителност 16 часа и се провежда в София, Център за подготовка на 
ученици за олимпиади. 

В обучението взеха участие 22 специалисти, работещи с деца с увреждания, от ЦСОП "Д. 
Кацаров" - София, 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - София, СУ "А. Константинов" - Луковит, 
ОУ "Христо Ботев" – Бургас, СУ "Св. св. Кирил и Методий" – Карнобат, СУ "Христо Ботев" – 
Карнобат, ОУ "Н. Геров" – Бургас, ОУ "Христо Ботев" – Черноморец, ОУ "Христо Ботев" – 
Поморие, ОУ "А. Константинов" – Червен бряг, ОУ "Ив. С. Тургенев" – Разград. 

По време на обучението участниците имаха презентации и практически занимания за 
работа с контрол с поглед и работа със софтуер Communicator 5. В края на втория ден 9 от 
училищата представиха практическите си проекти – нови или редактирани занимания в 
Communicator 5 за работа с деца. 

Проектът продължава и през 2019 г. със следващите 2 етапа обучения. 
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Проект  “Оценка на нуждите от високотехнологични средства за допълваща и 

алтернативна комуникация от деца със специфични потребности в област Шумен” – 
съвместно с УНИЦЕФ - България 

 
В рамките на два дни (27 и 28 май 2018 г.) бяха проведени индивидуални консултации и 
оценка на нуждата и възможността за използване на високотехнологични средства за 
допълваща и алтернативна комуникация от деца със специфични потребности в област 
Шумен. Консултациите бяха проведени от екип на фондация “АСИСТ – Помагащи 
технологии”, представител на УНИЦЕФ – България, както и със съдействието на 
специалистите, работещи с деца със специални потребности (директори, психолози, 
логопеди, ресурсни учители, социални работници). 
 
Консултациите бяха проведени в РЦПППО – Шумен (15 деца и младежи), в ЦНСТ 1 – Шумен 
(5 младежи), ЦНСТ 2 – Шумен (7 деца и младежи), ЦСОП “Хела” – гр. Нови Пазар (17 деца и 
младежи), индивидуални консултации в села в област Шумен (4 деца). 
 
Тази мащабна акция по оценка на нуждите е основа за планиране на интервенции, 
обучения и осигуряване на оборудване в област Шумен и може да служи като пример за 
организиране на дейността в други области. 
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Обучения за специалисти в РЦПППО 
 

ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧЕНИЯ В РЦПППО - ТЪРГОВИЩЕ 

В РЦПППО – Търговище се проведоха поредица от 3 обучения за специалисти, работещи с 
деца с увреждания. В първия модул специалистите се запознаха с възможностите на 
помагащите технологии за контрол с поглед и специализиран софтуер за усвояване на 
ранни когнитивни умения. 
 
Във втория модул бяха представени възможностите на софтуер за обучение и комуникация 
Communicator 5, като специалистите имаха практически занимания и възможност да 
модифицират и персонализират материали за комуникация. 
 
Със завършването на третия модул, специалистите от РЦПППО – Търговище придобиха и 
знания и практически умения за създаване на собствени обучителни материали, както и за 
използване на софтуер Communicator 5 с контрол с поглед при деца с физически 
увреждания, така и използването му на сензорни екрани при деца от аутистичния спектър. 
 
Обемът на проведените обучения, както и професионализмът и мотивацията на 
специалистите, им позволиха да използват максимално възможностите на 
високотехнологичните системи и да се превърнат в един от най-добрите примери в 
България. 
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СЕМИНАР В РЦПППО - СИЛИСТРА 

На 19 април 2018 г. представители 
на фондация „АСИСТ – Помагащи 
технологии“ проведоха семинар за 
представяне на възможностите на 
технологиите за контрол с поглед в 
работата с деца със 
СОП.  Присъстваха специалисти от 
РЦПППО – Силистра, както и от 
ЦСОП – Силистра. След семинара бяха проведени практически демонстрации с използване 
на специализиран софтуер с деца с различни СОП.  
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ОБУЧЕНИЕ В РЦПППО – СЛИВЕН 

На 10 и 11 май 2018 се проведе семинар и обучения за специалисти, работещи  в РЦПППО 
– Сливен. По време на семинара бяха представени възможностите на помагащите 
технологии за контрол с поглед. След това проведохме обучение за специалистите в 
РЦПППО – Сливен за методиката на работа с помагащи технологии за контрол с поглед. На 
следващия ден обучението продължи с практическа работа и занимания с деца със 
специални образователни потребности с помощта на системи за контрол с поглед и 
специализиран софтуер. 
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Мобилен център за контрол с поглед 

 
Създаденият през март 2016 г. мобилен център за консултации за помагащи технологии за 
комуникация и контрол с поглед продължи активно своята работа през 2018 г. Мобилният 
център осигурява възможност за демонстрации, консултации, оценка на нуждите и 
обучение в цялата страна като представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ 
работят в Бургас и Русе. 
През 2018 г. мобилният център провеждането на основните си дейности:. 

• Консултации в страната, включително и онлайн, с потребители на технологии за 
контрол с поглед,  семейства и организации, които вече разполагат с тях, по 
отношение на пълноценното използване специализираните софтуерни продукти за 
комуникация и на устройства за контрол с поглед за деца и възрастни с физически 
увреждания. 

• Консултации с хора, които се интересуват от технологиите за допълваща и 
алтернативна комуникация и оценка на нуждите. 

• Демонстрации и обучение. 
 
През 2018 г. бяха проведени над 100 консултации със семейства и специалисти. Системи за 
контрол с поглед бяха предоставени на трима души с увреждане с цел оценка на нуждата и 
ползата от тях като работата с тях беше подкрепяна от сътрудници на фондацията. 
 
Бяха разработени и адаптирани обучителни материали - адаптиране на български език на 
съществуващи материали за софтуер за подпомагане на комуникацията, създаване на нови 
приложения и обучителни материали за софтуер за подпомагане на комуникацията, 
създаване на индивидуални приложения за комуникация и обучение за конкретни 
потребители – 11 случая (8 деца, 3 възрастни). 
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Инициативи за популяризирани на комуникация чрез поглед 

  

УЧАСТИЕ ВЪВ FORUM ON SOCIAL INNOVATIONS FOR INCLUSIVE SOCIETY, БРЮКСЕЛ 

 

На 12 юни 2018 г. в 
Брюксел се проведе 
Forum on Social 
Innovations for Inclusive 
Society, организиран от 
Министерство на 
образованието и науката 
и Клуб на младите учени.  
 
Фондация “АСИСТ – 
Помагащи технологии” 
беше поканена да 
участва с постер, 
представящ дейността ни 
като позитивен пример 
за социални иновации, 
социално 
предприемачество и 
дигитални решения за 
социално включване. 
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УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” участва в Национален форум за иновации в 
образованието, 3 декември 2018 г., София Тех Парк. Представихме възможностите на 
помагащи технологии за контрол с поглед, управление със сканиране и суич, бутони за 
комуникация, софтуер за ранно детско развитие, софтуер за комуникация. 
 

    
 
 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕТЕ, СЕМЕЙСТВО, ОБЩНОСТ – ОТ РАННА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ КЪМ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

Представители на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии представиха доклад „Ранна 
интервенция с използване на системи за контрол с поглед” – по време на Национална 
конференция „Дете, Семейство, Общност – от ранна интервенция към приобщаващо 
образование“, 17-18 декември 2018 г., Варна, Карин Дом. 
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 Участие в научни форуми  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА 
НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО“ 

Между 23 и 25 март 2018 г. в Нов български университет, София, се проведе конференция 
„Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“. 

Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ изнесоха пленарен доклад 
(доц. д-р Морис Гринберг) и проведоха уъркшоп за приложението на технологии за контрол 
с поглед (гл. ас. д-р Евгения Христова, Веселина Къдрева, Катерина Палякова, Нина 
Симеонова). 
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5TH CONGRESS OF BALTIC STATES SLTS „AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE 
COMMUNICATION: MORE THAN WORDS“ 

На 26 и 27 април 2018 г. в Литва се проведе 5-ти конгрес на логопедите от Балтийските 
страни „Допълваща и алтернативна комуникация: повече от думи…“. 

Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ изнесоха пленарен доклад  и 
проведоха уъркшоп за приложението на технологии за контрол с поглед. 
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НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И 
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

 
Доклад на тема „Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация“ 
бе изнесен от доц. д-р Морис Гринберг на Националната научна конференция по детска 
неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 11-12 
октомври 2018 г., Парк хотел „Москва”. 
	
	
	
	

EASPD ANNUAL CONFERENCE 2018 “TECHNOLOGY AND DIGITALISATION IN THE SOCIAL 
CARE SECTOR”– BARCELONA 

На 4 и 5 октомври 2018 г. в Барселона се проведе годишната конференция на Европейската 
асоциация на социалните услуги за хора с увреждания (EASPD - European Association of 
Service Providers for Persons with Disabilities - EASPD, www.easpd.org) “Технологии и 
дигитализация в социалните услуги” (Technology and Digitalisation in the Social Care Sector). 

По покана на EASPD, по време на конференцията представихме резултатите от проект 
“Бариери пред по-широкото внедряване на технологии / Barriers to the wider deployment of 
person centred technology in services for persons with disabilities” – линк към излъчването на 
жив.  

В този международен проект беше проведено изследване на главните бариери пред 
използването на технологии за лично ползване, в това число и помагащи технологии, в 
социалните услуги в ЕС. Изследването включваше задълбочен анализ на съществуващата 
литература, идентифициране на групи от бариери и разработването на он-лайн въпросник, 
преведен на 9 езика, който да оцени кои от тези бариери са най-сериозни и да предложи 
пътища за тяхното преодоляване. 

Проектът показа, че сред най-сериозните бариери за разпространението на технологиите в 
социалния сектор е образованието и подготовката на работещите в тази област специалисти 
както и проблеми с финансирането и законодателството.  

Резултатите от проучването дават изключително полезна информация за заинтересованите 
страни в България и могат да информират политиките в тази област за най-ефективно и 
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ефикасно постигане на резултати и наваксване на голямото изоставане в сравнение с най-
развитите европейски страни. 
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Дарения 

 
Благодарение на дарение от Американската търговска камара в България, две деца 
получиха собствени системи за контрол с поглед!  Американската търговска камара н 
България направи дарение, с което закупихме и дарихме две системи за контрол с поглед. 
Така Павлин и Маги ще могат да общуват и да се учат всеки ден.  
 

Павлин е е с ДЦП и заради това не може да 
говори, не може да контролира движенията на 
ръцете си. Но Павлин разбира всичко, само че 
няма как да общува и да каже това, което иска. 
От няколко месеца Павлин посещава ЦСОП "П. Р. 
Славейков" – Плевен и работи със система за 
контрол с поглед с Павлина Дескова и Кристина 
Давчева. Сега вече има вкъщи система, с която 
ще може да се занимава всеки ден – не само да 
учи и да общува, но и да се забавлява. 
 
 
 
 
 

Маги също е с ДЦП, не може да говори и може да 
извършва само неточни движения с ръцете си. От 
няколко години тя посещава Карин Дом и работи 
с Анета Морфова. 
 
 
През декември 2018 г. посетихме семействата им в Плевен и Варна, за да им предоставим 
дарението, а също така, за да ги обучим и да им помогнем да започнат работа. 
Благодарим отново на дарителите! 
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Информация и популяризация онлайн 

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА САЙТ   

• Сайтът на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ са намира на 
http://assistfoundation.eu 

• Сайтът се обновява редовно като дизайн и съдържание и на него се публикуват 
материали, свързани с: 

o помагащите технологии за контрол с поглед и други високо-технологични 
алтернативни и допълващи средства за комуникация 

o отразяване проведените от Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” 
семинари, обучения и срещи 

o  работата на потребители на тези технологии в България; 
o различни специализирани софтуерни продукти, подпомагащи комуникацията 
o обучителни и комуникационни приложения за някои от тези специализирани 

софтуерни продукти. 
 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА  

• Адресът на Фейсбук страницата на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ е 
https://www.facebook.com/assistfoundation/. 

• На него се публикуват новини, свързани с използването на устройства за контрол с 
поглед. 

• Страницата има над 1 300 харесвания и материалите са достигнали до хиляди хора в 
България. 

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФЕЙСБУК ГРУПА  

• Фейсбук група “Контрол с поглед” - https://www.facebook.com/groups/eyecontrol. 
• В групата се обсъждат въпроси, свързани с използването на устройства за контрол с 

поглед в България. 
• Обменят се материали за забавление и обучение за софтуер за подпомагане на 

комуникацията. 
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ПОДДЪРЖАНЕ НА КАНАЛ В YOUTUBE 

• Каналът на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в youtube e 
https://www.youtube.com/channel/UCDPHW0TxR2pm2pn8VkgVIuw. 

• В него се са достъпни за разпространение над 40 видео-клипа, представящи 
възможностите на технологиите за контрол с поглед и начина на работа с тях, както 
и други помагащи технологии. 
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Публичност и медийни изяви 

 

bTV – 120 МИНУТИ – 11.03.2018 

На 11 март 2018 г. в предаването “120 минути” на bTV с водещ Светослав Иванов беше 
излъчен репортаж  на Леда Цветкова „Те ‘говорят’ с очите си“ (линк). В него се представят 
помагащите технологии за контрол с поглед. Показани са възможностите, които дават на 
хората с двигателни увреждания. Представени са добрите примери и практики в България, 
както и някои от децата и възрастните, които общуват и учат с помощта на контрол с поглед 
– Ани Кръстева, Анжела Пенчева, ЦСОП – Плевен. 

bTV РЕПОРТЕРИТЕ – 17.03.2018 

На 17 март 2018 г. в bTV Репортерите беше излъчен филмът  на Леда Цветкова „Говори ми“ 
(линк). В него се представят помагащите технологии за контрол с поглед. Показани са 
възможностите, които дават на хората с двигателни увреждания. Представени са добрите 
примери и практики в България, както и някои от децата и възрастните, които общуват и 
учат с помощта на контрол с поглед – Ани Кръстева, Анжела Пенчева, ЦСОП – Плевен. 

РЕПОРТАЖ НА NOVA – 12.11.2018 

Репортаж на Рада Богданова за NOVA – 12 ноември 2018 – “Компютри, управлявани с 
поглед, връщат независимостта на децата с увреждания”  - линк 
 

РЕПОРТАЖ НА NOVA – 13.11.2018 

Репортаж на Рада Богданова за NOVA – 13 ноември 2018 – “Контрол с поглед: Фондация 
“АСИСТ – Помагащи технологии” с международно признание”  - линк 
 

РЕПОРТАЖ НА NOVA – 15.11.2018 

Репортаж на Рада Богданова за NOVA – 15 ноември 2018 – “Технологични иновации помагат 
на хората с увреждания”  - линк 
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Награди 

 

ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯ „ЗНАЧИМА ИНОВАЦИЯ“ И ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК „АЗ 
ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ ОТ  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ 
беше отличена с първо място в категория 
„Значима иновация“ и отличителен знак „Аз 
гарантирам щастливо детство“ от  Държавна 
агенция за закрила на детето. Награда беше 
връчена на церемония на 22 ноември 2018 
г. от министъра на труда и социалната 
политика г-н Бисер Петков. 
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Обобщение на дейността през 2018 г. 

 
Главните цели на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ са популяризирането и 
разпространението на високо-технологичните алтернативни и допълващи средства за 
комуникация и най-вече помагащите технологии за контрол с поглед, които изпъкват с 
възможностите си. През 2018 г., фондацията продължи активно своята дейност за 
популяризирането и разпространението на помагащите технологии за контрол с поглед в 
една променяща се към по-добро среда, в която интерес към тези технологии беше проявен 
от всички заинтересовани лица – от хора с увреждания до министерства и общини. 
 
След четири години дейност, през 2018  г., фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ 
навлиза в период, в който основните приоритети са максимално ефективното обучение на 
специалисти и популяризиране на вече съществуващите в България добри практики в 
областта на високотехнологичните средства за допълваща и алтернативна комуникация. 
 
Най-важната стъпка в тази посока бе организирането на Първата международна 
конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ с международни пленарни 
доклади и уъркшопове, изнесени от международно признати специалисти. Огромният 
интерес и удовлетвореност от конференцията създаде условия тя да стане ежегодна и в 
момента се подготвя следващата конференция. 
 
Друга важна стъпка, свързана с дейността на фондацията през 2018 г., са целевите програми 
на МОН в посока на въвеждане на високотехнологични помагащи технологии в системата 
на приобщаващото образование чрез осигуряване на средства за оборудване и обучение 
на специалисти в ЦСОП, РЦПППО и ОУ от системата на приобщаващото образование. 
 
Един от определящите резултати, които бележат 2018 г., е наличието на центрове на добри 
практики от системата на МОН и на МТСП и популяризирането на използването на 
помагащи технологии за контрол с поглед от специалисти към специалисти, което показва 
убедеността на работещите с тези технологии в тяхната полезност и ефективност. 
 
Не на последно място трябва да споменем и работата на фондация „АСИСТ – Помагащи 
технологии“ в международен проект, изследващ на бариерите пред използването на 
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високотехнологични средства в социалната сфера, чийто резултати бяха посрещнати с голям 
интерес, от работещите в социалните предприятия в Европейския съюз. 
 
През миналата година започна и голям проект по процедура „Открий ме!“, ОП РЧР, който 
ще позволи да бъдат изготвени и апробирани методика и програма за работа с деца и 
младежи от ЦНСТ, със специални образователни потребности и сериозни физически 
граничения. Те ще бъдат предоставени за използване от специалистите и семействата на 
хората с увреждания след завършване на проекта. Този проект създава отлична 
перспектива за развитие на фондацията през 2019 г. и 2020 г. 
 
В заключение, считаме, че 2018 г. е преломна година в дейността на фондация „АСИСТ – 
Помагащи технологии“, която съществено допринесе за преминаване към нов етап в нашата 
работа, свързан с по-голяма ефикасност на дейността, целенасочено сътрудничество с 
институциите и голям интерес към допълващата и алтернативна комуникация от страна на 
специалистите, работещи с хора с увреждания в България. 
 
 
 
 
20.02.2019 г. 
 


