ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИОРИТЕТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР

Социална услуга за лица с аутизъм

ИСТОРИЯ
Центърът предоставя
специализирани услуги,
насочени към подобряване
на състоянието и уменията
на своите клиенти главно в
следните области:
...

Създаване и подобряване
на възможностите за
общуване
Изграждане на връзки
чрез общи дейности и
интереси
Подобряване на
поведението и участието
в социални ситуации в
различен контекст и
различно обкръжение

ЦСРИПАС
е общинска структура,
която има за цел да
предлага услуги и
специализирана грижа
за лица – деца,
младежи и възрастни –
с нарушения от
аутистичния спектър.
Центърът е осъществен
като проект на Столична
община и Сдружение
"Асоциация Аутизъм".
Открит е през месец
март 2007 г.
Центърът е социална
услуга, която предлага
терапевтични и
консултативни услуги за
деца, младежи и
възрастни с аутизъм и
техните семейства.
Центърът оказва помощ
и подкрепа на близките
на лица с аутизъм,
изгражда и подкрепя
тяхната социална мрежа
от близки и познати
хора.

…

Програми за работа в Центъра:
Програма за общуване и комуникация
с деца с аутизъм в ранна възраст
Програма за развитие на базови умения
Програма за развитие на функционални
умения
Програма за социо-емоционално и
познавателно развитие
Програма за развитие на начални трудови,
прагматични и адаптивни умения
Програма за развитие на трудови,
прагматични и адаптивни умения

Терапевтичните програми за работа в Центъра се базират на
световни практики, основани на доказателства. Специалистите
в Центъра са обучени и сертифицирани да прилагат следните
терапевтични методи, подходи и модели в пряката работа с
потребителите и техните семейства:

PACT – Paediatric Autism Communication Therapy
Intensive Interaction Therapy
PECS – Picture Exchange Communication System
Makaton – Communication System
DIR Floortime Therapy
ESDM – Early Start Denver Model

Терапевтични подходи и инструменти:
В Центъра се използват следните стандартизирани и адаптирани
инструменти и тестове за оценка и проследяване на състоянието:

CARS2 – Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм
DP3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие
WISC-IV – Скала за измерване на интелекта
ESDM - Checklist for Young Children with Autism
TOPL – Тест за прагматични умения
Тестове за измерване на езикови, когнитивни и
училищни умения

ТЕРАПЕВТИЧНАТА РАБОТА В ЦЕНТЪРА Е СПЕЦИФИЧНА
И ОРГАНИЗИРАНА В ПРОГРАМИ И ФОРМАТ НА РАБОТА,
КОИТО СЛЕДВАТ НУЖДИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА
ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ И НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО.

Специалисти, работещи в Центъра:
Психолози
Логопеди
Специални педагози
Социален работник
Клиничен супервизор

Услуги, предлагани в Центъра:
Консултативна работа
Терапевтична работа
Поддържаща
рехабилитационна терапия

Процедура на работа в Центъра:
Контактът със семейството започва с изготвяне на
оценка на актуалното състояние на потребителя
Оценката се актуализира всяка година
Целите на работа се договарят с всеки потребител
и/или неговите родители/настойници на редовни
срещи със семейството
Работата се провежда в индивидуален и/или групов
формат
Продължителността на работата варира според
индивидуалните нужди на всеки потребител
Нивото на овладяване на уменията по Програмата
се ревизира на всеки 6 месеца

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

