ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИОРИТЕТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР

ИНФОРМИРАЙ СЕ !
ПРИЕМИ РАЗЛИЧИЕТО !
НАУЧИ КАК ДА ПОМОГНЕШ !

Нарушение в развитието, обичайно проявяващо се в детска
възраст, което се отразява на способността на индивида да
общува и взаимодейства с хората и се характеризира със
значителни социални, комуникативни и поведенчески особености.
Особеностите в поведението се проявяват във всички ситуации,
но силата и степента на аутистичните симптоми при всяка
личност са различни. Някои лица с аутизъм може да се нуждаят
от много помощ и подкрепа в ежедневния живот, други – не.
Хората с аутизъм общуват, учат и се държат по различен начин
от обичайния за повечето хора. Често в поведението, проявите
и интересите си те изглеждат странни и неразбираеми.
Те може да повтарят определени поведения или да не приемат
промяна в някои рутинни дейности. Много хора с аутизъм
реагират различно и необичайно на случващото се около тях.

Тези прояви започват още в ранното детство
и обикновено продължават през
целия живот на индивида.

1 от 100
деца по света
има аутизъм
 Аутизмът засяга хора от всички раси, етноси,
националности и социални групи.
 Около 1% от световното население има
аутизъм.
 Аутизмът е разпространен 4 пъти повече при
момчета, отколкото при момичетата.
 Аутизмът е най-бързо разпространяващото се
нарушение на развитието.

1 от 37 момчета

ВАЖНИ ФАКТИ

1 от 151 момичета
00000

 Аутизмът може да бъде разпознат преди 2
годишна възраст.
 Някои деца с аутизъм имат съпътстващи други
нарушения.
 Всеки човек с аутизъм е различен.
 Аутизмът не е болест, а състояние.
 Няма „лечение“ на аутизма, но има различни
терапии и подходи, стимулиращи развитието.

Децата с аутизъм може да:
 Не посочват към обект, от който се интересуват
 Не поглеждат към обект, който друг човек им
посочва
 Не се интересуват от другите хора и не общуват
с тях
 Избягват очен контакт
 Предпочитат да играят сами
 Изглеждат незаинтересовани, когато другите им
говорят
 Не реагират на повикване по име
 Не разбират речта на другите и не изпълняват
инструкции
 Не говорят изобщо или говорят ехолалично
 Играят стереотипно
 Повтарят едни и същи действия многократно
 Трудно се адаптират към промени в
ежедневието
 Реагират необичайно
към различни
стимули от средата
 Загубват умения,
които вече имат

Младежите и възрастните с аутизъм може да:
 Изпитват трудности да общуват с другите
 Не разбират социалните правила на общуването
 Не разбират емоционалното състояние на
другите
 Не разбират, че другите имат различна гледна
точка
 Имат специфични интереси, ограничаващи
живота им
 Говорят за едни и същи неща по натрапчив
начин
 Изпитват трудности в училище
 Имат нужда от подкрепа в организиране на
ежедневието
 Не могат да водят самостоятелен живот
 Намират трудно работа

Подкрепа, от която хората с аутизъм имат нужда:
ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
Няма един подход или метод, който да е еднакво
приложим и ефективен за всички лица с аутизъм.
СТРУКТУРА
Адаптиране на средата за реализиране на пълния
потенциал на всяко лице с аутизъм чрез осигуряване
на предвидимост, разбиране и стабилност.
ИНТЕНЗИВНОСТ И ГЕНЕРАЛИЗИРАНЕ
Прилагане на интервенциите по систематичен начин
и пренасяне на специфични терапевтични стратегии и
подходи в ежедневието и реалния живот на индивида.
УЧАСТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО
Включването на семейството по време на детството и
през следващите етапи от живота на индивида е
ключов фактор за постигането на напредък и
пълноценен живот.



Повечето лица с аутизъм изискват специализирани терапевтични
и образователни услуги като деца и продължават да се нуждаят от
подкрепа и като възрастни.



За лицата с по-високи интелектуални способности бъдещето зависи
от степента на подкрепа, която им е осигурена и от включването им
в обществения живот и общността.



При навременна и съобразена с индивидуалните нужди на всеки
индивид терапия и подкрепа, лицата с аутизъм могат да постигнат
напредък в социалните и комуникативните умения докато растат,
които да използват успешно като възрастни.

http://www.autismspeaks.org
http://www.autism-society.org
http://www.autismeurope.org
http://www.autism.org
http://www.autism.org.uk
http://researchautism.net
http://www.cdc.gov
http://www.who.int
http:/spectrumnews.org
Ако искате да научите повече за аутизма:

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

