
ПРОГРАМА 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕРГОТЕРАПЕВТИКА 

АНОТАЦИЯ  

Развитието на човешките ресурси е  неизменно свързано с 

индивидуалните особености и способността за формиране на 

знания, умения и компетентности. Подкрепата за индивида в 

случай на установен дефицит в е от съществено значение за 

неговото личностно развитие и бъдеща реализация. Общият 

модел на професионално ориентиране в този случай е 

недостатъчен за да даде на индивида необходимата сигурност и 

дългосрочност в избора. Ерготерапевтичните консултации са  

решение, което ще подкрепи индивида и ще му помогне да 

направи добрия избор. Програмата включва работа с  деца с 

изоставане в развитието, с увреждания, в неравностойно 

положение и риск, както и с техните семейства и обгрижващи.  

В Програмата се предлагат консултации, свързани с: 

• анализиране на проблемите; 

• развитие на двигателни умения 

• развитие на сензорна итгерация  

СЪДЪРЖАНИЕ 

Еерготерапевтичните кконсултации се базират на  два основни 

модела- ЛОД /личност, околна среда, дейност/ и Канадският 

модел за дейностно развитие.  

Моделът ЛОД се използва за анализиране на проблемите на 

детето при извършване на неговите ежедневни дейности. Детето 

е предствено от неговите умения, навици и интереси. Околната 

среда е физическа и социална.  



Дейността се състои от съвкупност от задачи и действия, 

изисквания за притежаване на определени умения,извършва се в 

определено време, място, организация. Въз основа на тази 

информация се провежда анализ на транзакциите 

/взаимодействия/ личност-дейност, дейност-среда и личност-

среда.  

Консултации за развитие на двигатените умения 

Двигателните умения /моторика/ обуславят способностите на 

детето да се премества, придвижва, сменя позицията си и 

използва ръцете си за различни дейности. В основата на 

движенията е двигателния контрол, управляван от нервната и 

опорно- двигателната система. Той включва постурален контрол 

до развиване на баланс във всички пози.  

Консултации при  нарушена сензорно- интегративна 

функция.  

Процесът на сензорна итгерация започва още от раждането и 

нарушения могат да се наблюдават в най- ранна възраст. Някои 

промени в поведението на детето, както и специфично 

изоставане,може да са показател за сензорно-интегративна 

дисфункция. Консултациите включват специфично изследване за 

идентифициране на дисфункциите, както и използване на 

специфични терапевтични подходи за интервенция.  

УСЛУГАТА ЧРЕЗ ТАЗИ ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА : 

-Индивидуални и групови сесии с психолог 

- Терапии с логопед, краткосрочни и дългосрочни програми за 

корекция на звукопроизношението, заекване, запъване 

-Работа с деца от аутистичния спектър от екип от  

висококвалифицирани специалисти-специален педагог, логопед 

и психолог 



-Работа с деца и възрастни с ерготерапевт-изготвяне на 

краткосрочни и дългосрочни програми  
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