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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 хора 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)
• Национален алианс за социална отговорност.
• Сдружение за развитие на българското здравеопазване
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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ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ! - Национална информационна кампания за популяризиране на
помагащи технологии за комуникация чрез поглед
Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” организира информационна кампания
“ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” с цел популяризиране на помагащите технологии за контрол с
поглед в България и споделяне на добрите европейски практики в тази област.
Кампанията се проведе с финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS
International Europe след спечелено финансиране с конкурсно предложение.
Организационни партньори са Национален алианс за социална отговорност, както и
общини и НПО.

Кампанията започна през 2016 г. и завърши през 2017 г. с провеждане на събития в големите
градове в България. Във всеки от тях се проведоха четири дейности, насочени към различни
целеви групи и засягащи различни аспекти на разпространението и използването на нови
помагащи технологии и различни заинтересовани страни.
• Семинар: Съвременни помагащи технологии за контрол с поглед: възможности,
използване в България, добри практики, европейският опит и политики.
• Уъркшоп: Използване на помагащи технологии за контрол с поглед в работата с деца
и възрастни с тежки физически увреждания.
• Демонстрации: Възможност за собствен опит с технологии за контрол с поглед и
други съвременни помагащи технологии.
• Консултации: Консултации за хора с тежки физически увреждания и техни близки.
Консултации за специалисти.
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През 2017 г. бяха проведени събития в 4 града:
• Плевен – 20-21 януари 2017 г.
• Бургас – 24-25 февруари 2017 г.
• Сливен – 26 май 2017 г.
• Вършец – 27 май 2017 г
.

Като цяло кампанията предизвика голям интерес както сред специалисти и семейства на
хора с увреждания, така и сред общинските власти и представители на социални услуги. В
събитията взеха участие над 500 души – представители на държавната администрация;
представители на общини; представители на НПО и пациентски организации;
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представители на социални услуги; специалисти, работещи с хора с увреждания; хора с
увреждания; семейства на хора с увреждания.
Бяха проведени семинари, обучения и консултации за специалисти, консултации за хора с
увреждания и родители на деца с увреждания. Бяха демонстрирани различни технологии
за алтернативна комуникация и алтернативен достъп до компютъра (контрол с поглед,
контрол с движения на главата, писане с мисъл и други).
Събитията получиха голямо медийно внимание и отразяване.
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Проект “Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на
използването им в България”

Проект “Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на
използването и в България” е финансиран от Агенцията за хората с увреждания (договор №
10 – НПО/2017 г.)
Целта на този проект беше да се повиши ефективността на използване на вече внедрени
системи за контрол с поглед, използвани от хора с тежки физически увреждания (деца и
възрастни), които вече използват системи за контрол на компютър с поглед с цел
използване на пълните възможности на тези технологии за обучение, развитие и
себереализация.
Дейностите по проекта бяха осъществени в София, Варна, Плевен, Търговище, Трявна,
Харманли, Плевен и с. Атия, Бургаска област. Те включиха повече от 50 деца и възрастни с
тежки физически увреждания, които вече имаха или получиха в рамките на проекта достъп
до системи за контрол на компютър с поглед в домашна среда или в социални услуги.
Бенефициенти по проекта бяха деца и възрастни с увреждания които използват технологии
за контрол с поглед в ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен; фондация „Карин дом“, Варна;
ЦНСТДМУ – Атия. Бенефициенти са и хора, които използват тези помагащи технологии в
домашна среда – собствени системи или такива, предоставени от фондация „АСИСТ –
Помагащи технологии“.
Проектът беше реализиран за 6 месеца (април – октомври 2017 г.). В рамките на проекта
бяха осъществени повече от 200 консултации с деца и възрастни, с тежки физически
увреждания и специалистите, работещи с тях.
На някои от бенефициентите бяха предоставени системи за контрол с поглед за срока на
проекта. За по-ефективната работа с бенефициентите бяха създадени и персонализирани
над 20 приложения в използвания софтуер за комуникация. В резултат на осъществените
дейности, при 80% от бенефициентите бе установен напредък в използване на технологиите
за контрол с поглед.
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Проект “Бариери пред по-широкото внедряване на технологии, насочени към човека, в
социалните услуги за хора с увреждания”

Проект “Бариери пред по-широкото внедряване на технологии / Barriers to the wider
deployment of person centred technology in services for persons with disabilities” е финансиран
от Европейката асоциация на социалните услуги за хора с увреждания
(European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - EASPD, www.easpd.org).
В този международен проект беше проведено изследване на главните бариери пред
използването на технологии за лично ползване, в това число и помагащи технологии, в
социалните услуги в ЕС.
Изследването включваше задълбочен анализ на съществуващата литература,
идентифициране на групи от бариери и разработването на он-лайн въпросник, преведен на
9 езика, който да оцени кои от тези бариери са най-сериозни и да предложи пътища за
тяхното преодоляване.
Проектът показа, че сред най-сериозните бариери за разпространението на технологиите в
социалния сектор е образованието и подготовката на работещите в тази област специалисти
както и проблеми с финансирането и законодателството.
Резултатите от проучването дават изключително полезна информация за заинтересованите
страни в България и могат да информират политиките в тази област за най-ефективно и
ефикасно постигане на резултати и наваксване на голямото изоставане в сравнение с найразвитите европейски страни.
По покана на EASPD, резултатите от проекта ще бъдат докладвани на нейната ежегодна
конференцията на тема “Технологии и дигитализация в социалните услуги”, в Барселона
през октомври 2018 г. Финалният доклад от проекта, съдържащ всички резултати ще бъде
разпространен сред социалните услуги в Европа.
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Награда за 2017 г. от Национален алианс за социална отговорност за развитие и
утвърждаване на технологичните иновации в социалните услуги

Фондация „АСИСТ - Помагащи технологии“ получи награда от Национален алианс за
социална отговорност (НАСО) за утвърждаване на технологичните иновациите в социалните
услуги за работата си по популяризирането и разпространението на технологиите за
комуникация чрез поглед за хора с увреждания.
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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 като през 2017 г. той
разшири своята работа с придобиването на 3 нови системи за контрол с поглед и
специализиран софтуер. 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 2017 г. мобилният център провеждането на основните си дейности:.
• Консултации в страната, включително и он-лайн, 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.
В рамките на стандартната дейност на мобилния център и на проектите, по които
фондацията работи през 2017 г. бяха проведени над 250 консултации със семейства и
специалисти. Системи за контрол с поглед бяха предоставени на четирима души с
увреждане с цел оценка на нуждата и ползата от тях като работата с тях беше подкрепяна
от сътрудници на фондацията.
Бяха разработени и адаптирани обучителни материали:
• Адаптиране на български език на съществуващи материали за софтуер за
подпомагане на комуникацията – 10 приложения.
• Създаване на нови приложения и обучителни материали за софтуер за подпомагане
на комуникацията Tobii Dynavox Communicator – 19 приложения.
• Създаване на индивидуални приложения за комуникация и обучение за конкретни
потребители – 11 случая (8 деца, 3 възрастни).
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Обучение на специалисти
През 2017 г. експерти от фондацията са били обучители в проект "Приобщаващо
образование" МОН по ОП РЧР на над 100 ресурсни учители по отношение на възможностите
на съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация.
Също така са проведени множество обучения в различни организации в цяла България,
сред които са специалистите от:
•
•
•
•

ЦСОП “П. Р. Славейков”, Плевен
Карин дом, Варна
“Алтернатива 55”, Стара Загора
Дневен център, Габрово
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Инициативи за популяризирани на комуникация чрез поглед

ABILITY FEST 2017
През 2017 г. фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ беше партньор в организираният
от Български център за нестопанско право, БАЛИЗ, Lumos, Maria’s World Foundation и
Фондация „Бъди с приятел – България“ Фестивал на способностите София 2017, проведен
под патронажа на Столична община.
Фестивалът показа уменията на хора с различни увреждания и предизвика посетителите да
тестват своите способности чрез специални игри, препятствия, лабиринти, работилници.

Предизвикателството „ГОВОРИ С ПОГЛЕД“ на Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
изискваше от участниците да кажат нещо за себе си, но без да говорят и използват ръцете
си, а само с поглед и система за контрол с поглед. Това беше забавен опит за много деца и
възрастни, които играха игри, общуваха с помощта на символи и синтезирана реч и писаха
само с поглед. За други деца и възрастни това е необходимост – ако не можеш да говориш
и да пишеш, погледът и технологиите стават средство за общуване, обучение и
независимост.
Партньори в събитието бяха също Български форум на бизнес лидерите, Фондация
„Глобална инициатива в психиатрията – София“, „Заслушай се“, фондация „Синергия“.
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Събитието беше подкрепено от Right Rental, Coca-Cola, HBC Bulgaria и Парашутка и отразено
в медиите от БНР, OFFNews, НПО портал и Дарик радио.

БАЗАР НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
През 2017 г. фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ участва и в Базара на социалните
предприемачи, организиран от Български център за нестопанско право, където
демонстрирахме възможностите на технологиите за комуникация чрез поглед на много от
посетителите както и възможностите за управление на компютър само с движения на главата.
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ПУБЛИЧНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ С КОНТРОЛ С ПОГЛЕД
Анжела Пенчева е първият човек с трайни физически увреждания в България, който
въпреки че не може да говори, прави публични презентации с помощта на ситема за
контрол с поглед. Тя е посланик на технологиите за контрол с поглед на фондацията.
Тя участва с презентация в събитието в гр. Бургас от информационната кампания
“ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!”.
В ежедневието и в публичните си изяви, Анжела използва устройство за контрол с
поглед и софтуер, предоставени от фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ “МОЯТ ЖИВОТ”
Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” продължи участието си и през 2017 г. като
партньор в проекта „МОЯТ ЖИВОТ“ - Интерактивна мултимедийна сценична интерпретация
на романа на Анжела Пенчева „Моят живот: да имаш ляв палец“ на Университетски театър
на Нов български университет, под ръководството на режисьорите доц. Възкресия Вихърова
и Кристиана Бояджиева. Фондацията предоставя за нуждите на проекта технология за
контрол с поглед и софтуер (видео)
Анжела Пенчева е първата актриса в света, която използва контрол с поглед на сцената. С
помощта на устройство за контрол с поглед и софтуер за комуникация, тя проведе диалози
с партниращи актьори и отговаряше на въпроси, зададени от аудиторията.
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УЧАСТИЕ В WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2017
Морис Гринберг направи презентация на WEBIT.Festival Europe 2017 на тема Humanistic
Transhumanism. В нея беше защитена позицията, че в епохата на революционно бързо
развитие на новите технологии и изкуствения интелект съществуват огромни възможности
за компенсиране на уврежданията и както Стивън Хокинг казва „Увреждането днес може да
бъде свръх способност утре“. В представянето се апелира за промяна на политиките за хора
с увреждания като се отчитат възможностите на технологиите и се работи не само на пълно
компенсиране на ограниченията във възможностите, но и даване на свръх възможности
като част от очаквания процес на трансформиране на хората в трансхора.
Видео от презентацията може да бъде намерено тук (видео).
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НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТ ОБЩИНИТЕ
На 26 и 27 октомври 2017 г. в Стара Загора се проведе Национална среща на експертите по
социални дейности и здравеопазване от общините. Доц. д-р Морис Гринберг, представител
на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, направи презентация, представяща
възможностите на помагащите технологии за контрол с поглед. Срещата е организирана от
Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско
дружество НСОРБ-Актив в партньорство с община Стара Загора и Националния алианс за
социална отговорност

ДЕМОНСТРАЦИЯ В 6-ТО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ, СОФИЯ
На 20 март 2017 направихме демонстрация на възможностите на помагащите технологии за
контрол с поглед в 6-то помощно училище, София.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЦСОП - ГАБРОВО
На 12 декември 2017 направихме демонстрация на възможностите на помагащите технологии
за контрол с поглед в 6-то помощно училище, София.
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Участие в научни форуми

XI ИЗТОЧНО- И ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ (11 ECER-AAC) – БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ
Източно- и централноевропейската регионална конференция по допълваща и алтернативна
комуникация (Eastern and Central European Regional Augmentative and Alternative
Communication Conference) се превежда вече 20 години. През 2017 г. конференцията се
проведе между 4 и 7 юли в Букурещ, Румъния.
Бяхме поканени с доклад на тема Помагащи технологии за контрол с поглед в България:
Добри практики и описание на случаи (http://comunicare-augmentativa.ro/11th-ece-aacconference/).
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МЕЖДУНАРОДНА ЛОГОПЕДИЧНА КОФНЕРЕНЦИЯ - АЛБЕНА
Доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова, представители на фондация „АСИСТ –
Помагащи технологии“ взеха участие в Международна Логопедична конференция в Албена
2017 (2 – 4 юни 2017 г.) с доклад на тема „Помагащи технологии за контрол с поглед и
приложението им при работа с деца със специални нужди“.
По време на конференцията бяхме организатори и на уъркшоп на тема: „Помагащите
технологии за контрол с поглед в България: споделяне на опит и добри практики“.
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център ЛМ, София. ISBN: 978-954-91472, 777-789
Христова, Е. & Стоянова, Р. (2017). Нагласи спрямо хората с увреждания сред специалистите,
работещи с тях. Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология.
Продуцентски център ЛМ, София. ISBN: 978-954-91472, pp. 816-830
Христова, Е., & Гринберг, М. (2017). Помагащи технологии за контрол с поглед и
приложението им при работа с деца със специални нужди. Сборник доклади на
международна конференция "Логопедични терапии", ЛЦ Ромел, София. ISBN: 978-954-945824-4, pp. 41–53
Гринберг, М., Христова, Е., и колеги (2017). Помагащи технологии за контрол с поглед в
България: Споделяне на опит и добри практики. Сборник доклади на международна
конференция "Логопедични терапии", ЛЦ Ромел, София. ISBN: 978-954-9458-24-4, pp. 173191

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

20

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 900 харесвания и материалите са достигнали до хиляди хора в
България.
АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФЕЙСБУК ГРУПА

•
•

d – 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 20 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 2017 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 2017 г., фондацията продължи активно своята дейност
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.
Резултатите, постигнати през 2017 г., свързани с трите важни проекта, финансирани и
изпълнени през годината – с АХУ, EASPD и Обществения борд на Telus International Europe,
както и партньорството с институции като МОН, МТСП, ДАЗД, общините на големите
градове в България и Националния алианс за социална отговорност.
Отчитайки нашата дейност за 2017 г., можем уверено да кажем, че високо-технологичните
помагащи технологии са вече познати сред заинтересованите стари в България – хората с
увреждания, техните семейства, специалистите, общините и институциите. Броят на
центровете и семействата, които използват системи за контрол с поглед се увеличи и броят
на специалистите, обхванати в курсове и обучения също. Въпреки тези резултати
състоянието в България, по отношение на високотехнологичните средства за допълваща и
алтернативна комуникация, е далеч от това в повечето европейски страни.

28.06.2018 г.
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