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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) 

• AAATE – Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (Асоциация 

за развитието на помагащите технологии в Европа, Морис Гринберг – контактно лице 

за България)  

• 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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Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ 

AAC2019 

 

Втората международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ бе 

организирана и проведена от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ от 4-ти до 6-ти 

ноември 2019 г. в парк-хотел Москва, гр. София, със съдействието и финансовата подкрепа 

на Министерството на образованието и науката и UNICEF – България. Конференцията беше 

подкрепена и от Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация 

(ISAAC). За втора поредна година конференцията представи световния опит в съвременните 

подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията. 

 

В конференцията взеха участие 370 човека - представители 

на институциите – МОН, МТСП, АСП, общините и др., 

специалисти, работещи с деца и възрастни с увреждания, от 

ЦСОП, РЦПППО, общообразователни училища, ДЦДМУ, 

преподаватели и студенти от специалности, свързани с 

използването на средства за ДАК, членове на семействата на 

хора с увреждания и хора с увреждания.   

 

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 на едно място всички заинтересовани страни, като 

във второто издание на конференцията участваха голям 

брой студенти (над 60) от НБУ, СУ, ЮЗУ, Пловдивския 

университет, Великотърновския университет и др. в 

специалности логопедия, психология,  специална 

педагогика и др. 

 

Изключително важно беше участието и подкрепата за 

конференцията от страна на представителите на МОН и 

UNICEF – България: 
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• г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката 

• д-р Джейн Муита, представител на UNICEF в България. 

• 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: 

• проф. Стивън фон Течнер (Университет в Осло, Норвегия) 

• д-р Вики Касела (The Bridge School, САЩ) 

• д-р Кристине Стадсклайв (Болница на Университета в Осло, Норвегия) 

• Йонит Хагоел-Карниели (директор на Националния заемен център за допълваща и 
алтернативна комуникация към "Езер Мицион", Израел)  

• Алдона Мисаковска-Адамчик (логопед, председател на полската секция на 

Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, 
Полша) 

• доц. д-р Екатерина Тодорова, (Нов български университет, България) 

• доц. д-р Морис Гринберг (Фондация "АСИСТ – Помагащи технологии", Нов 
български университет, България) 

• д-р Евгения Христова (Фондация "АСИСТ – Помагащи технологии", Нов български 
университет, България) 
 

Бяха организирани две панелни дискусии – с поканените лектори от чужбина и с родителите 

на деца с увреждания, използващи системи за контрол с поглед, които предизвикаха голям 

интерес сред участниците и бяха зададени много въпроси. 
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Както и миналата година важна част от програмата на 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 
• ЦСОП „Братя Миладинови“, Варна 
• ЦСОП “Драган Манчов” - Велинград 

 

Една от отличителните черти на конференцията 

беше представянето на опит от хора, които 

използват съвременните технологии за 

допълваща и алтернативна комуникация. Това 

бяха Анжела Пенчева, Анна Кръстева и Сашо 

Илиев. Новото тази година беше представянето 

на първия в България опит по използване на 

система за ДАК с контрол с поглед в клас в 

общообразователно училище - Анна Кръстева 

(8 г.), ученичка в 1 клас, 1 ОУ “Христо Ботев”, гр. Търговище и Бисер Борисов, ресурсен 

учител от РЦПППО – област Търговище. 
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По време на конференцията беше организирана изложба на помагащи технологии за ДАК, 

която предизвика огромен интерес. Тя беше съчетана с демонстрационни сесии с малък 

брой участници и доклади в основната програма. Взеха участие водещи фирми-

производители като Tobii Dynavox (Швеция), Pretorian Technologies (Великобритания), 

Smartbox (Великобритания), BrainControl (Италия), които предизвикаха голям интерес сред 

участниците. 

 

  

  
 

По време на цялата конференция беше осигурен синхронен превод от английски на 

български език и от български на английски език.  

 

И тази година проведената анкета за удовлетвореност от конференцията показва близки до 

максималните резултати. Средната оценка за удовлетвореност е 4.8 (от максимално 5). 98% 

от участниците казват, че със сигурност биха посетили конференцията отново. 

 

За конференцията бяха създадени 2 сайта – на български и на английски език, на които са 

представени темите и лекторите (https://aac2019.assistfoundation.eu и 

https://en.aac2019.assistfoundation.eu).  
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Първите два дни от конференцията бяха излъчвани в реално време във Facebook – по този 

начин ще бъде постигната максимална ефективност и импакт на конференцията. Записи от 

тези дни ще бъдат налични и в канала ни в YouTube. 

 

Конференцията беше отразена от националните телевизии -  Нова телевизия (централни 

новини), БНТ – като и от България OnAir, телевизия Евроком, както и от други интернет 

медии.  Българското национално радио беше медиен партньор на конференцията и тя беше 

отразена в предаването „Познати и непознати“, с интервюта с лекторите, включване от 

конференцията и участие в предаване на Морис Гринберг.  

 

В заключение считаме, че конференцията за втора година постигна своите цели и по този 

начин се утвърди като ежегодно национално събитие, което представя световния опит и 

добрите практики в България в областта на допълващата и алтернативна комуникация. 

Надяваме се, че тази добра традиция ще продължи да се развива и през следващите 

години.  
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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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Разработени са около 100 обучителни занимания, които са реализирани в специализиран 

софтуер. Създадената обучителна програма и методика е представена на следните 

международни конференции: 

▪ Международна логопедична конференция “Работа с родители”, 31.05-2.06.2019 г., 

Албена, България. 

▪ Международна конференция „Създаване на по-добро качество на живот за деца и 

лица с тежки интелектуални и множествени увреждания“, 17-19 юни 2019 г., Пловдив, 

България. 

▪ 12th ECER-AAC conference (12-та Източно- и Централноевропейска регионална 

конференция по допълваща и алтернативна комуникация), 1-3 юли 2019 г., 

Братислава, Словакия. 

▪ Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, 4-6 

ноември 2019 г., София, България. 

Проектът и обучителната програма са представени и в публикация: 

▪ Христова, Е., Гринберг, М., & Тодорова, Е. (2019). Обучителна програма за развитие на 

базови познания и грамотност при деца с физически увреждания чрез технологии за 

контрол с поглед. Сборник доклади от Международната конференция “Работа с 

родители”, Aлбена 2019. 

  

През 2019 г. бяха закупени 5 системи за контрол с поглед, с които се започна работа в 5 ЦНСТ 

ДМУ в различни градове в България. Като в работата са включени деца с тежки физически 

увреждания, които нямат друг начин за общуване. В заниманията с тях се използват 

създадените обучителни материали.  
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Workshop on Assistive Technology Procurement 

 

 

На 19 и 20 ноември 2019 г. в Душанбе, Таджикистан се проведе международна среща, 

организирана от UNICEF и СЗО – Workshop on Assistive Technology Procurement. В нея взеха 

участие представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, които се включиха в 

работните групи и изнесоха доклад, в който представиха дейността си по популяризиране 

на помагащите технологии за контрол с поглед в България и сътрудничеството с UNICEF – 

България в областта на допълващата и алтернативна комуникация. 
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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 2019 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. 
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 Участие в научни форуми  

 

МЕЖДУНАРОДНА ЛОГОПЕДИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

Между 31 май и 2 юни 2019 г. в Албена се проведе Международна логопедична 

конференция “Работа с родители”. Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи 

технологии“ изнесоха два доклада: 

• Стратегии при използване на допълваща и алтернативна комуникация: 

практически съвети за родители и комуникационни партньори. 

• Обучителна програма за развитие на базови познания и грамотност при деца с 

физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед. 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С ТЕЖКИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ“ 

Международна конференция „Създаване на по-добро качество на живот за деца и лица с 

тежки интелектуални и множествени увреждания“, 17-19 юни 2019 г, Пловдив, България. 

Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ представиха два постера: 

• Обучителна програма за деца с тежки физически увреждания чрез контрол с 

поглед. 

• Помагащи технологии за контрол с поглед. 

 

12TH ECER-AAC CONFERENCE (12-ТА ИЗТОЧНО- И ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКА РЕГИОНАЛНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ) 

 
12-та Източно- и Централноевропейска регионална конференция по допълваща и 
алтернативна комуникация (12th ECER-AAC conference) се проведе в Братислава, Словакия, 
1-3 юли 2019 г. На конференцията представихме два постера: 

• Barriers to the Wider Deployment of Person-Centered Technology in Services for 

Persons with Disabilities. 

• An Educational Program for Children with Severe Physical Disabilities using Eye 

Control. 

На конференцията фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ беше избрана за организатор 

на 13-тата конференция ECER-AAC през 2021 г. 
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15TH INTERNATIONAL CONFERENCE - AAATE 

Между 27 и 30 август 2019 година  в Болоня, Италия, се проведе 15 Международна 
конференция Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE). 

По време на конференцията представихме 2 устни доклада: 

• Barriers to Assistive Technology in Europe. 

• Attitudes and Usage of AAC in Bulgaria: A Survey among Special Education Teachers. 

 

 

Морис Гринберг бе избран за национално контактно лице на AAATE за България.  
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Научни публикации 

 

Гринберг, М., Христова, Е. (2019). Стратегии при използване на допълваща и алтернативна 

комуникация: Практически съвети за родители и комуникационни партньори. Сборник 

доклади от Международната конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019. 

 

Христова, Е., Гринберг, М., & Тодорова, Е. (2019). Обучителна програма за развитие на 

базови познания и грамотност при деца с физически увреждания чрез технологии за 

контрол с поглед. Сборник доклади от Международната конференция “Работа с родители”, 

Aлбена 2019. 
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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. 
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• Обменят се материали за забавление и обучение за софтуер за подпомагане на 

комуникацията. 

 

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 50 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 

 

Излез от тялото си 

През есента на 2019 г. беше заснет и излъчен документалния филм “Излез от тялото 

си” на Вяра Деянова и The Brave Stories.  В него е представена дейността на 

фондацията, както и историите на хора, използващи технологии за контрол с поглед – 

как технологиите помагат на Ани Кръстева и Анжела Пенчева да учат, да творят, да 

бъдат себе си и да учат в училище. Филмът е изключително популярен и може да бъде 

гледан тук: https://bravestories.eu/ani-assist-story/ 
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Обобщение на дейността през 2019 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 2019 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. 

 

Една важна стъпка в тази посока бе организирането на Втората международна конференция 

„Допълваща и алтернативна комуникация“ с международни пленарни доклади и 

уъркшопове, изнесени от международно признати специалисти.  

 

Друга важна стъпка, свързана с дейността на фондацията през 2019 г., беше участието в 

целевите програми на МОН, стимулиращи 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. 

 

През миналата година продължихме работата по проект по процедура „Открий ме!“, ОП 

РЧР, който позволи да бъдат изготвена методика и програма за работа с деца и младежи от 

ЦНСТ, със специални образователни потребности и сериозни физически граничения. Със 

създадените обучителни материали започна работата с деца с увреждания, настанени в 

ЦНСТ. 

 

В заключение, считаме, че 2019 г. е успешна година в дейността на фондация „АСИСТ – 

Помагащи технологии“. 

 

 

20.02.2020 г. 
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