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             Екип на ДЦДУ-Свищов 
 



                  Нашите обучители 
           Фондация „Карин дом“ - Варна 



        
 

Структурирана работна среда 



        
 

Визуални разписания 



        
 

Структурирана работна среда 



Структурирана работна среда 



Структурирана работна среда 



                Трамплин за терапия 



                Комуникация с поглед 



Проект по ОП „Региони в растеж“ 



С господин Генчо Генчев, 
 Кмет на Община Свищов 



        
 

Деца с множество увреждания 



            Работна среща в “Карин дом” 
                                  гр. Варна 

Звезделина Атанасова от 
Фондация «Карин дом» – Варна; 
 
Ники Уиивър и Катриона Крофт  
от Spring Common School, 
Кеймбриджшир,  
Великобритания 

http://www.springcommon.cambs.sch.uk/page/default.asp?title=Home&pid=1


              Индивидуални атрибутивни игри 

 
Терапевтично въздействие върху 
децата за развитие на: 
 
  
- комуникация: 
визуален контакт, изражение на 
лицето, отговор с жест “да”/”не”, 
“пак”/”край”, редуване;  
 
- емоционална реакция: 
положителна или отрицателна 
към предмети и тактилни стимули 



              Занимания на трамплин 

 
- трайно въздействие върху 

органите, системите и 
мускулите на тялото; 
 

- подобрява зрителния контакт 
и контрол на вниманието; 
 

- стимулира комуникацията; 
 

- предизвиква огромно 
      удоволствие. 

 



                 Програма „Сензорен час“ 
 

 
 
 

    Цел на програмата:  
 
- По достъпен и забавен начин деца с различни по вид и степен дефицити, 

в т.ч. и множество увреждания, да се запознаят с класически 
произведения; 
 

- Децата да си взаимодействат, спазват ред, последователност и 
инструкции, помагат си; 
 

- Участниците споделят емоции и преживяват сюжета на произведението; 
 

- Обогатява се сетивното познание и се работи за преодоляване на 
сензорни дефицити; 
 

-     Разширява активния и пасивния речник с нови думи и понятия. 



                 Групова програма 

 
 
Сензорно представяне на 
произведението  
„Малкият принц“  
на Антоан дьо Сент-Екзюпери 
 



                 Групова програма 

Съни – 17 год. 
 
       Цели: 
 

    - да показва физически, лицеви и вокални 
реакции – израз на харесване или отхвърляне; 
 
    - да посяга към предмет; 
 
    -  осъзнаване на звукова стимулация. 
 
/клип/ 
 
 
 



                  
        

 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 
 
 
 гр. Свищов, 5250, 
 ул. «33-ти Свищовски полк» № 67 
 тел: +359884099312,  
 е-mail: dcdu_svishtov@mail.bg 

 
 
 
 


