
След поставяне на диагноза от аутистичния 

спектър на дете, семейството е поставено в 

ситуация да реорганизира начина си на живот      

и да полага специфичен тип грижа за детето си.  

Това поставя нуждата то да получи 

специфична информация по въпросите               

на аутизма и как да приложи наученото в 

ежедневието на цялото семейство и на детето.  

         

В рамките на 8 тематични уебинара            

ще бъдат разгледани и обсъдени основни и 

важни области и теми от детското развитие              

във възрастта до 7 години и как те се отнасят   

към децата с диагноза от аутистичния спектър.  

Ще бъдат дадени насоки и идеи                               

за родителите и лицата, полагащи грижа                        

за деца с аутизъм в областите                                      

игра, общуване и комуникация,  

социализация и автономност.   

УЕБИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ И ЛИЦА, ПОЛАГАЩИ 
ГРИЖА ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ В РАННА ВЪЗРАСТ 



Ако сте родители и близки на деца с аутизъм в ранна възраст, 

Ви каним да се включите в нашите уебинари: 

06.2021 
МЕСЕЦ НА 

ОБЩУВАНЕТО  

 

УЕБИНАР 3 
Предизвикателството 

Общуване:  

Да говорим на един език 

 

 

УЕБИНАР 4 
Предизвикателството 

Общуване:  

Да покажем защо и как 

 

 

09.2021 
МЕСЕЦ НА 

КОМУНИКАЦИЯТА  

 

УЕБИНАР 5 
Предизвикателството 

Допълваща и Алтернативна 

Комуникация (ДАК):  

Достъпната възможност  

 

УЕБИНАР 6 
Предизвикателството 

Допълваща и Алтернативна 

Комуникация (ДАК):  

Крачка напред 

 

10.2021 
МЕСЕЦ НА 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА  

 

УЕБИНАР 7 
Предизвикателството 

Социализация:  

Да поставим основата 

 

 

УЕБИНАР 8 
Предизвикателството 

Социализация:  

Мисията (Не) Възможна 

 

 

05.2021 
 МЕСЕЦ НА     

  ИГРАТА 

 

УЕБИНАР 1 
Предизвикателството 

Игра:  

Как да започнем  

 

 

УЕБИНАР 2 
Предизвикателството 

Игра:  

Как да развием своите 

умения 

 



В тези уебинари ще научите:  

Как играта и ролята на игровото 

взаимодействие между детето и 

значимите възрастни са от 

първостепенно значение за детското 

развитие. Условия, техники и съвети 

от практиката на специалистите, 

които могат да ви помогнат в 

постигането на ангажираност и 

споделено внимание в интеракциите 

с детето.  

Предизвикателството 

Игра 
Предизвикателството 

Общуване  

Предизвикателството 

Комуникация 
Предизвикателството 

Социализация 

ВТОРНИК 

ДАТИ 

17:00-18:30ч.  

ZOOM 

11.05.

2021г. 

25.05.

2021г. 
08.06.

2021г. 
22.06.

2021г. 

14.09.

2021г. 
28.09.

2021г. 

12.10.

2021г. 
26.10.

2021г. 

В тези уебинари ще научите:  

Как да подкрепите детето в прехода 

от семейната среда към тръгването 

на детска градина или училище.  

Как да направите процеса на 

адаптация по-лек. Какво е важно то 

да прави самостоятелно, какви са 

измеренията на независимостта в 

детска възраст и как детето да се 

социализира по-лесно сред своите 

връстници.  

В тези уебинари ще научите:  

Как да говорите с детето, така че то 

да разбира и как да го разбирате, 

така че то да говори. Какви са 

трудностите на децата с аутизъм в 

общуването и контакта с другите, и 

как може да помогнете на детето    

да развие своите социални и 

комуникативни способности и да 

общува по-пълноценно с вас и с 

другите.  

В тези уебинари ще научите:  

Как за децата, които трудно научават 

езика и говора, може да се намери 

различен и актуален начин, за да 

бъдат разбрани и да се изразяват 

активно и уверено. ДАК – 

Допълващата и Алтернативна 

Комуникация е един от тези начини.  

Тя подпомага разбирането и 

изразяването им и открива повече 

възможности за споделени моменти.  



Ана Андреева-Сапунджиева 

         Психолог 

Работи в ЦСРИПАС, гр. София. 

Сертифициран психодрама 

терапевт. Има професионален 

опит с деца в ранна и 

тийнейджърска възраст, 

младежи и възрастни с 

аутизъм.  

Анна Манолева  

Логопед 

Работи в ЦСРИПАС, гр. София.  

Сертифициран терапевт РАСТ - 

Терапия за общуване и комуникация 

с деца с аутизъм в ранна възраст и 

РЕСS. Автор е на книгата „Как да 

развием уменията за общуване и 

комуникация при  децата с аутизъм“. 

Мария Станчева 

Логопед 

Работи в ЦСРИПАС, гр. София.  

Сертифициран терапевт РАСТ - 

Терапия за общуване и 

комуникация с деца с аутизъм в 

ранна възраст, и програми за 

алтернативна и допълваща 

комуникация МАКАТОN и PECS.  

Божидара Цуцуманова 

Психолог 

ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:  

proekti.aa@gmail.com 
Достъп  

до записи от 

уебинарите   

Работи в ЦСРИПАС, гр. София и                 

в ДГ №55 „Иглика“, гр. София. Има 

професионален опит с деца и юноши   

с аутизъм и други разстройства на 

развитието, както и в консултиране и 

оказване на психологическа подкрепа 

на учители, родители и деца. 

ЦСРИПАС 


