ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИОРИТЕТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР

Дългосрочни програми за деца
с аутизъм и техните семейства

Програма за развитие на
базови умения

Чрез методите на
структурираното и
визуализираното обучение
децата се учат да
развиват и обогатяват
своите рецептивни и
експресивни умения,
да регулират своето
поведение, за да общуват
по-пълноценно с
възрастни и връстници.
Програмата предоставя
множество възможности
на детето да практикува
двупосочни интеракции
със специалист – психолог,
логопед и/или специален
педагог.

Детето в своето развитие
преминава през различни
етапи, в които усвоява нови
умения, свързани с неговото
моторно, психично, езиково,
емоционално и познавателно
развитие. Често, преди да
бъде готово да участва в
активно взаимодействие със
своето обкръжение, детето с
аутизъм трябва да бъде
подготвено за това чрез
активни и специализирани
занимания, в основата на
които стои общуването и
развиването на умения за
двупосочно взаимодействие
с другите.

Програмата протича под формата на
индивидуална и/или групова работа с детето, където
в защитена и адаптирана за неговите нужди среда,
се извършват различни подходящи за възрастта и
уменията му дейности и занимания, така че да се
стимулира активното взаимодействие между детето
и възрастния. Акцент е изграждане на базови за
развитието и функционирането умения, които да
бъдат основа за последващото развитие.

Програма за развитие на
функционални умения

Децата са стимулирани
и подпомогнати
да развият своите
функционални умения в
индивидуални сесии
със специалист психолог, логопед и/или
специален педагог,
или в групови сесии с други
деца на сходна възраст и
ниво на функциониране.
Игрите и заниманията са
съобразени с нивото на
развитие и готовността
им да участват в група.

Работата по тази програма
цели да се развият уменията
на детето, но с много важен
акцент – новите умения и
познания да бъдат споделени
с другите. Тук децата се учат
да имат ясна представа за
функцията на предметите,
да разпознават различни
концепти, описващи обектите
и явленията от заобикалящия
свят, да могат да обсъждат
теми от ежедневието с другите
и да придобиват нови знания
от тях. А играта е естественият
път, по който детето опознава
света, придобива нови
интереси и се социализира.

В тази програма се създават условия децата с аутизъм да
споделят своите интереси, да приемат промени и новости.
Тук те се запознават с общи правила - да се редуват, да
изчакват, да споделят, да разпознават своите нужди,
да изразяват по приемлив начин своите желания.
Това е програма, в която се разглежда цялостното развитие
на детето в различните области на психическо и физическо
развитие, като придобиването на основни функционални
умения го подготвя за по-добрата адаптация в училище и
в обществото.

Програма за социо-емоционално
и познавателно развитие

Децата, участващи в
програмата,
научават и упражняват
различни начини за
адекватно и безопасно
изразяване на
позитивни и негативни
емоции и преживявания,
намаляване на
дезадаптивното
поведението и
увеличаване на набора
от стратегии за
справяне
в различни социални
ситуации.

Комуникативното поведение
при децата с аутизъм има много
прояви. Форма на комуникация
могат да са както думите, така и
гневът, тревогата,
предизвикателното поведение.
Децата с аутизъм, които
посещават училище, срещат
трудности, които често не са
свързани с академичното
обучение. Те често имат
познания, интереси и показват
възможности сходни на техните
връстници, но въпреки това
трудно се социализират,
преживяват напрежение, имат
нужда от специално внимание,
за да спазват правилата.

През ролеви игри, игри с правила, справяне с
трудности и проблемни ситуации програмата
създава условия и възможности детето с аутизъм
да придобие адаптивен социален, емоционален и
познавателен опит.
Тук децата развиват способност да саморегулират
импулсите и реакциите си, така че да адаптират
поведението си спрямо ситуацията и поведението
на другите в нея.

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

