Ефективно

Тази брошура се издава от АБЕТ в сътрудни-

партньорство между

чество с Фондация Карин Дом и с финансовата

семейството и
терапевтите

подкрепа на Фондация Лале и Фондация Оук по
проект “Семейно-ориентиран подход: инструмент за превенция на институционализацията
на деца с увреждане”. АБЕТ е официален дос-



За да работят ефективно, терапевтите трябва да познават, разбират и уважават ценностите и начи-

тавчик на социалната услуга в общността
ЦСРИ ДС, където мултидисциплинарният екип

на на живот на семействата. Зато-

от терапевти (ерготерапевт, кинезитерапевт и

ва е изключително важно родите-

логопед) работи, следвайки принципите на се-

лите и близките да споделят открито информация за ежедневните

Семейноориентиран
подход в
работата с деца
и семейства

Да преодолеем заедно
бариерите

мейно-ориентирания подход.

навици на детето и семейството и
важните за тях дейност и в значими общности.



Всяка информация, която семействата споделят с терапевтите се
използва от тях строго конфиденциално, единствено за целите на
терапевтичния процес.

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЕРГОТЕРАПЕВТИ
гр. Русе, ул. “Димитър Атанасов” № 1
тел: 0884 045 994
website: abet-bg.org
e-mail: office@abet-bg.org

Тел: 0884 045 994



Постоянно се обменя информация
между терапевтите и родителите, което
позволява, от една страна, на семейството да взема информирани решения, а

Какво е семейноориентираният подход?

от друга - обогатява знанията на терапевтите относно състоянието на детето
и подпомага терапевтичния процес.


Семейството може свободно да заяви

Съвкупност от ценности, нагласи и подхо-

типа подкрепа, от която смята, че има

ди към услуги за деца със специални пот-

потребност: пряка терапия, обучение

ребности и техните семейства.

за терапия вкъщи, консултации за ре-

Екипът

от специа-

листи в ЦСРИ ДС

Предимства на
семейно-ориентирания
подход

шаване на проблеми, демонстрация на
терапевтични методи и техники и др.


тват и да се включат в терапевтичните
сесии.

към АБЕТ се фокусира върху ежеднев-

Родителите са насърчавани да присъс-



Идентифицират се силните страни и ре-



Терапевтите подпомагат семействата

ните дейности, чрез които децата и се-

сурсите в естествената среда на детето,

при включването и участието им в дей-

мействата се ангажират и активно участ-

което повишава самооценката на роди-

ности в рамките на значимите за тях

ват в общността.

телите, те се чувстват по-уверени в соб-

общности.

ствените си възможности и това води до
Семейството е в основата при вземане

по-ефективна подкрепа за децата от

на решения и има водеща роля за ин-

страна на семейството.

формирането
на
тите



Взаимоотношенията се основават на

специалис-

партньорство и взаимно доверие между

относно

терапевтите и членовете на семейство-

значимите приоритети и цели.

то или останалите близки.



Семейно-ориентирания подход подобрява качеството на живот на детето и

