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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 
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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 

• проф. 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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13-та Международна конференция 
ECER AAC 2021 

 
Организираната от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ 13-та та конференция по 
допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за региона на Източна и Централна Европа 
(известна като ECER AAC Conference) се провежда от 1997 г. под егидата на Международното 
дружество  за допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC).  
Темата на конференцията през 2021 беше „ДАК в приобщаващото образование“ и 
конференцията беше проведена в периода 12-14 ноември 2021 онлайн. 
 

 
 
Конференцията беше открита от г-жа Ашаф Кхан, директор на регионалния офис на UNICEF, 
г-жа Мария Гайдарова, зам. министър на образованието и науката и проф. Хуан Борнман, 
председател на ISAAC International. Г-н Марин Байчев от МТСП прочете поздравителен 
адрес от г-жа Надя Клисурска-Кацарова, зам. министър на труда и социалната политика.   
Сред поканените участници бяха известни учени и специалисти в областта на допълващата 
и алтернативна комуникация като проф. Стивън фон Течнер и доц. Кристин Стадсклайв от 
Университета в Осло, проф. Хуан Борнман от Университета в Претория, д-р Джуди Уайн от 
Израелския център по ДАК „Езер Мицион“, д-р Беата Баторовиц от Университета в Куинс, 
проф. Анна Саркади от Университета в Упсала и др.  
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В конференцията взеха участие и представители от редица страни от Източна и Централна 
Европа като д-р София Калман и Моника Тот от Унгария, Мадалина Константин и Алина Туту 
от Румъния, д-р Желика Жар и Жасмина Павлиша от Хърватска, Бисер Борисов и Ана 
Динчева от България. 
Важно място в програмата на конференцията беше отделено на потребители на ДАК – Aнна 
Кръстева и Анжела Пенчева от България, Хонзик Пржикрил от Чехия и Томаш Грабовски от 
Полша. 
На конференцията бяха изнесени доклади от представители на UNICEF Регионален офис и 
UNICEF България за работата по внедряването на безплатна система за ДАК в региона и в 
Хърватска и България. Доклади на тази тема бяха тези на Александра Йович от UNICEF 
ECARO и д-р Мария Янкова от UNICEF България. Ида Брандао от Португалското министерство 
на образованието сподели опита на Португалия в приобщаващото образование. Еверт-Ян 
Хохарверх, генерален секретар на Асоциацията за развитие на помагащите технологии в 
Европа, запозна участниците с инициативата на различни международни организации за 
създаване на методика за оценка на резултатите и дългосрочните ефекти от въвеждането 
на ДАК и помагащи технологии. 
Не на последно място по важност бяха и докладите на утвърдени производители на 
помагащи технологии за ДАК (Tobii Dynavox, Inclusive Technology и Pretorian Technology), 
които представиха най-новите си продукти. Доклади на конференцията изнесоха 34 
специалисти. 
За конференцията бяха създадени 2 сайта – на български и на английски език, на които са 
представени темите и лекторите (https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu и 
https://eceraac2021.assistfoundation.eu). Голяма част от докладите са налични онлайн и след 
края на конференцията на посочените сайтове. 
По време на цялата конференция беше осигурен синхронен превод от английски на 
български език и от български на английски език. 
В конференцията бяха регистрирани над 900 участници от 33 държави. От тях участници от 
България бяха 398 човека. Участниците от чужбина бяха от Полша, Унгария, Румъния, Чехия, 
Украйна, Армения, Молдова, Русия, Узбекистан, Беларус, САЩ, Словакия, Сърбия, Гърция, 
Египет, Литва, Латвия, Германия, Босна и Херцеговина, Италия, Дания, Кипър, Норвегия, 
Словения, Великобритания, Швейцария, Швеция, Хърватска, Турция, Ирландия и др. 
Резултатите от проведената с участниците анкета показват изключително висока 
удовлетвореност и желание за участие в бъдещи конференции на тема ДАК.  Цялостната 
оценка за конференцията е отлична - 4.74 (по скала от 1 = слаба до 5 = отлична).  

•  
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100% от анкетираните биха участвали отново и биха препоръчали конференцията на колеги 
или познати. Бяха получени многобройни писмени високи оценки на конференцията и 
благодарности към организаторите от поканените докладчици, участниците и 
организационния комитет на конференциите ECER AAC. 
 
Финансовата помощ от МОН и от UNICEF ECARO позволиха конференцията да се проведе 
без такса за участие, което я направи достъпна за всички желаещи специалисти в системата 
на приобщаващото образование в България. 
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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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В рамките на проекта беше разработена обучителна програма, която използва система за 
допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед. Разработена е и методика за 
прилагането й. Те са представени в книгата „Обучение на деца и младежи с нарушения на 
говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна 
комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма“ (Христова & Гринберг, 
2021). 

Заниманията в програмата за обучение са съобразени с функционалните възможности на 
децата и младежите, които, освен че не могат да говорят, не могат да използват и ръцете 
си. Това изисква използването на помагащи технологии за достъп до компютър, които 
позволяват да се компенсират тези нарушенията на фината моторика чрез устройството за 
контрол на компютър с поглед и използване на специализиран софтуер. 

В обучителната програма са включени различни модули. Някои от тях използват 
възможностите на софтуер, който вече съществува и може да бъде използван без 
адаптация, напр. Inclusive Eye Gaze Learning Curve (Inclusive Technology). 

За друга част от обучителните модули не съществуваха занимания на български език. Затова 
е разработена методика и голям брой занимания за базови понятия и категории, релации, 
количествени и математически умения, базова грамотност за четене и писане, умения за 
комуникация. Всички новосъздадени занимания са реализирани с помощта на 
специализиран софтуер за комуникация и обучение Communicator 5 (Tobii Dynavox), а част 
от новите занимания са реализирани и в софтуер за комуникация и обучение Grid 3 
(Smartbox). Интерфейсът е съобразен със спецификата на достъп с поглед (особено при 
ранна интервенция и липса на умения за работа с този метод на достъп до компютър) и 
използва по-големи бутони, обратна връзка при избор на всеки избран бутон със 
синтезиран глас, интерактивност и възможност за повторение.  

Разработената обучителна програма е използвана в работата с деца и младежи с говорни и 
двигателни нарушения в реалните условия на няколко центъра за настаняване от семеен 
тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ).  

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

В проекта бяха планирани по 100 занимания за всеки участник за период от около 18 
месеца. За съжаление, поради пандемията от COVID-19, предварителното планиране 
трябваше да бъде променено. Поради извънредното положение и извънредната 
епидемична ситуация, достъпът до ЦНСТДМУ за дълъг период от време беше невъзможен 
или силно ограничен.  

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. В ЦНСТДМУ с. Тополи заниманията бяха възобновени през 
юни 2020 г. и бяха провеждани до края на юни 2021 г. В ЦНСТДМУ “Розовата къща”, гр. Русе 
заниманията бяха възобновени само за периода април – юни 2021 г. 

В крайна сметка, общо с всички деца са проведени над 1700 занимания. В зависимост от 
индивидуалните възможности на участниците, както и поради описаните ограничения, 
свързани с COVID-19, с всеки от тях бяха проведени различен брой занимания, отговарящи 
на нивото им на развитие и на възможностите, които показаха в процеса на работа.  
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Проучване “Компетентности и нагласи на специалистите от РЦПППО в областта на 
технологичните средства за ДАК” 

 
 
Проучването е проведено от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в рамките на 
проект “Повишаване на квалификацията на специалистите от РЦПППО в областта на 
допълващата и алтернативна комуникация”, финансиран от УНИЦЕФ България.  

То има за цел да даде информация за нивото на запознатост и честота на използване на 
технологични средства за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) от специалистите 
в РЦПППО. Изследването се основава на онлайн въпросник и е проведено в периода август 
– септември 2020 г. В анализа на резултатите са използвани отговорите на 224 участници от 
18 РЦПППО. Въпросникът се основава на самооценка на участниците и въпроси за избор на 
стратегия или действия в няколко казуса. От участниците е събрана информация за 
основните бариери пред използването на ДАК в РЦПППО и за броя преминати курсове за 
ДАК по време на висшето им образование по специалността.  

Резултатите от проучването са публикувани от УНИЦЕФ България през юни 2021 година. 
Пълен доклад може да бъде намерен на следния линк: 
https://www.unicef.org/bulgaria/media/11096/file/BGR-aac-report-assistive-technologies-
long.pdf.pdf  
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Обучения за специалисти от РЦПППО 

 
 
През 2021 г. продължи партньорството на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” с 
UNICEF България по проекта „Повишаване на квалификацията на специалистите от РЦПППО 
в областта на допълващата и алтернативна комуникация“. В рамките на проекта през 2020 
година беше проведено проучване на нуждите и потребностите на специалистите от 
РЦПППО от обучения в областта на допълващата и алтернативна комуникация. 

Въз основа на проучването, през 2021 година бяха създадени и проведени поредица от 
обучения за специалисти от РЦПППО. Обученията бяха структурирани в 3 двудневни 
модула: 

- Модул 1: Въведение в ниско- и високотехнологичните средства за ДАК 
- Модул 2: ДАК чрез символи: въведение в комуникацията чрез символи 
- Модул 3: Високотехнологични средства за ДАК и алтернативен достъп до компютър 

В обученията бяха включени над 60 специалисти от 6 РЦПППО в България – София, Пловдив, 
Бургас, Стара Загора, Сливен, Търговище. Общо бяха проведени 18 двудневни обучения – 
всеки от трите модула за всеки РЦПППО – в периода февруари – юни 2021 година. 

Обученията бяха проведени онлайн, с помощта на система за електронно обучение. В тази 
система за всеки от модулите са предоставени голям обем материали, които са достъпни за 
обучаваните специалисти и след приключване на обучението. 
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Ръководсто за ДАК. Каталог на средства за ДАК. 

 
 
През 2021 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 създадено ръководство и каталог, описващи различните видове средства за 
ДАК. И двата материала ще бъдат публикувани през 2022 година.  
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Уъркшоп за помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация 

 
 
През 2021 г. фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” стартира партньорството с UNICEF 
ECARO – Регионален офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия. В рамките на 
сътрудничеството бяха осъществени поредица от дейности. Една от тях беше уъркшоп, 
посветен на помагащите технологии (ПТ) и допълващата и алтернативна комуникация 
(ДАК). Уъркшопът беше проведен онлайн на 12 ноември 2021 година.  Участници бяха 
представители на офисите на УНИЦЕФ, както и представители на правителства и държавни 
организации от страните от Европа и Централна Азия.  
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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. 
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Обобщение на дейността през 2021 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 2021 г., фондацията продължи активно своята дейност в рамките на няколко проекта. 
 
Една важна стъпка в тази посока бе организирането на 13-та международна конференция 
ECER AAC 2021, която бе проведена онлайн и записи от докладите са налични на сайта на 
конференцията.  
 
През 2021 година приключихме 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.  
 
В резултат на проекта е публикувана книга, която е достъпна за всички специалисти - 
Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на 
система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и 
обучителна програма. 
 
Беше продължено сътрудничеството с УНИЦЕФ България, в резултат на което се работи по 
създаването на ръководство и каталог на средствата за допълваща и алтернативна 
комуникация. 
 
В рамките на същото сътрудничество бяха организирани и 18 двудневни обучения за 
специалисти от 6 РЦПППО от цяла България. Тези обучения позволиха да се разширят 
компетентностите на специалистите по отношение на работата с деца с комуникативни 
затруднения. 
 
Стартира и сътрудничество с UNICEF ECARO – Регионален офис на УНИЦЕФ за Европа и 
Централна Азия. 
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В заключение, считаме, че 2021 г. е изключително успешна и ползотворна година в 
дейността на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. 
 
 
20.02.2022 г.   

 
 
 

проф. Морис Гринберг 
председател на Управителния съвет 

фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” 
 

 
 
 


