
 
 

assist.foundation.bg@gmail.com    0888760476    http://assistfoundation.eu 1 

ФОНДАЦИЯ  
„АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” 

 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

ЗА 2020 Г. 

 
За нас .............................................................................................................................................. 2 

Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ AAC2020 .. 4 

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 .................................................................................................................................................. 6 

Сътрудничество с УНИЦЕФ България ........................................................................................... 8 

Научни публикации ....................................................................................................................... 9 

Информация и популяризация онлайн ..................................................................................... 10 

Обобщение на дейността през 2020 г. ...................................................................................... 12 
 
  



 
 

assist.foundation.bg@gmail.com    0888760476    http://assistfoundation.eu 2 

 
 

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 
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• Специалисти – лекари, психолози, логопеди, ресурсни учители, работещи с 
горепосочените групи деца и възрастни 

• 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 
 
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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Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ 
AAC2020 

 
Третата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ бе 
организирана и проведена онлайн от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ от 20-ти 
до 22-ри ноември 2020 г. със съдействието и финансовата подкрепа на UNICEF – България. 
Конференцията беше подкрепена и от Международната асоциация за допълваща и 
алтернативна комуникация (ISAAC) и от Министерството на образованието и науката. За 
трета поредна година конференцията представи световния опит в съвременните подходи и 
технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията. 

 
Онлайн форматът позволи да бъдат поканени и да изнесат доклади над 45 лектори – 
водещи специалисти в областта на ДАК от цял свят. 
За конференцията бяха създадени 2 сайта – на български и на английски език, на които са 
представени темите и лекторите (https://aac2020.assistfoundation.eu и 
https://en.aac2020.assistfoundation.eu). Повечето от докладите са налични онлайн и след 
края на конференцията на посочените сайтове. 
По време на цялата конференция беше осигурен превод със субтитри или синхронен превод 
от английски на български език и от български на английски език.  
 
В конференцията взеха участие 404 участници - 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.   
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И тази година проведената анкета за удовлетвореност от конференцията показва близки до 
максималните резултати. Средната оценка за удовлетвореност е 4.85 (от максимално 5).  
 
Конференцията за трета година постигна своите цели и по този начин се утвърди като 
ежегодно събитие, което представя световния опит и добрите практики в България в 
областта на допълващата и алтернативна комуникация.   
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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 на стойност 149 259 лв. и е финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-
2.009 „Открий ме!“ и се реализира в периода май 2018 – декември 2020 г. Проектът беше 
продължен до август 2021 година. 

 
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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През 2019 г. бяха закупени 5 системи за контрол с поглед, с които се започна работа в 6 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.  

В 6-те ЦНСТДМУ заниманията бяха провеждани редовно от есента на 2019 г. до началото на 
март 2020 година, когато беше обявена грипна ваканция, а след това – извънредно 
положение заради COVID-19. Заниманията бяха възобновени през юни 2020 г. само в 
ЦНСТДМУ с. Тополи.  
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Сътрудничество с УНИЦЕФ България 

 
 
През 2020 г. продължи партньорството на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” с 
UNICEF България по проекта „Подпомагане на включването на деца с увреждания и 
проблеми на развитието чрез допълваща и алтернативна комуникация“. В рамките на 
проекта беше направено проучване на запознатостта и използването на специалистите от 
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), 
резултатите от което ще бъдат публикувани през 2021 година. 
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Научни публикации 

 
Гринберг, М. & Христова, Е. (2020). Лични комуникационни паспорти: Повишаване на 
възможностите за комуникация на хора с комуникационни проблеми. Сборник 
„Емоционални и поведенчески нарушения“ от Международната логопедична 
конференция. ЛЦ Ромел 
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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 60 видео-клипа, представящи 
възможностите на технологиите за контрол с поглед и начина на работа с тях, както 
и други помагащи технологии. 

  



 
 

assist.foundation.bg@gmail.com    0888760476    http://assistfoundation.eu 12 

 
 

Обобщение на дейността през 2020 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 2020 г., фондацията продължи активно своята дейност за 
популяризирането и разпространението на помагащите технологии.  
 
Една важна стъпка в тази посока бе организирането на Трета международна конференция 
„Допълваща и алтернативна комуникация“, която бе проведена онлайн и записи от 
докладите са налични на сайта на конференцията.  
 
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 2020 г. е успешна година в дейността на фондация „АСИСТ – 
Помагащи технологии“. 
 
 
20.02.2021 г. 
 


