ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИОРИТЕТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР

Краткосрочна програма за деца
с аутизъм и техните семейства

Чрез програмата
се идентифицира
индивидуалният
комуникативен
профил на
детето, както и
съществуващите
умения на
родителя,
изграждат се и
се разширяват
различни техники
за общуване и
комуникация
между него и
детето.

●

●

●

50 сесии с детето
50 сесии с родителя

●

●

●

Участието в нея
насърчава и
овластява
родителите да се
чувстват уверени
и компетентни в
подкрепата на
децата си. А
децата получават
подкрепа, за да
развият уменията
си за комуникация
по естествен и
достъпен за тях
начин.

Програмата протича под формата на
индивидуална работа с детето и родителя.
В защитена и адаптирана за нуждите на детето
среда, се извършват различни подходящи за
възрастта и уменията му дейности и занимания,
така че да се стимулира активното игрово
взаимодействие между него и специалист.
Паралелно с това родителят се подкрепя в това
как да развива подобно взаимодействие с детето
в домашни условия и да му помага да напредва
в уменията за общуване и комуникация.
С помощта на терапевт родителят се учи как
да комуникира по-ефективно с детето си, чрез
системно наблюдение на поведението на
детето и на своето собствено поведение.
Работата с родителя се комбинира с директна
работа с детето, като едновременно той и детето
се подкрепят в това да разпознаят и придобият
ключови умения за комуникация и общуване.

Сесиите между детето
и терапевта променят
поведението на детето

Сесиите между родителя
и терапевта променят
поведението на родителя

Поведенията
на детето и родителя
повлияват интеракциите
между тях

Програмата е
разработена
по модела на:

Интеракциите на детето
с родителя повлияват
поведението му с
другите хора

Терапия
за общуване и
комуникация с
деца с аутизъм
в ранна
възраст

За повече
информация
относно тази
терапия виж
pacttraining.co.uk

Адрес:
1309 София
бул. „Ал. Стамболийски“ 168

Работно време:
Понеделник – Петък
09:00 – 16:30 ч.

Телефон:
02 / 920 24 93

www.autismbulgaria.com
csri.autism@gmail.com

Оставяме правилната
врата отворена,
тези, които искат и могат,
ще влязат през нея.
Африканска
поговорка

