ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ - ПРИОРИТЕТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР

Програма за общуване и комуникация с деца с аутизъм в ранна възраст
Това е програма създадена за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър в
ранна детска възраст и техните семейства. Програмата включва пряка индивидуална
работа с детето и паралелно с родител/настойник с фокус развиване на комуникативни
умения.
Реализирането на дейностите по Програмата протича под формата на:
1. Индивидуална работа с детето с фокус развиване на умения за иницииране,
поддържане и отговаряне на социално взаимодействие (споделяне на общо
пространство, игра, интерес към друг, например) и комуникация (умение детето да се
изразява по разбираем начин, да разбира намеренията на другите).
Сесиите с детето протичат под формата на индивидуална занимания, където в
защитена и адаптирана среда, то е ангажирано в игрово взаимодействие със
специалист. Програмата и планирането на дейностите по нейната реализация се
основават на разбирането, че с фундаментално значение за развитие на когнитивните
умения и постигане на поведенческа регулация, са базовите социални умения за детето имитация, игра и споделено внимание.
2. Родителят е подкрепен от PACT терапевт да опознае своите и на детето си
комуникативни умения и да прилага различни стратегии, за да ги развива. Сесиите с
родителя/настойника протичат под формата на гледане и обсъждане на видеозаписи от
интеракциите му с детето в домашна среда.
Договорените цели за работа с детето и семейството се съобразяват с индивидуалните
потребности и ниво на функциониране на детето и нуждите на семейството.
Програмата се базира на модел за работа с деца с аутизъм в ранна възраст – РАСТ –
Терапия за общуване и комуникация с деца с аутизъм в ранна възраст.
Критерии за включване в Програмата:
 Възраст на потребителите под 6 години
 Информирано и писмено съгласие за участие на родител/настойник в
Програмата
 Проведена Оценка на уменията на детето за общуване и комуникация по
Програма за общуване и комуникация в ранна възраст
Области, които Програмата цели да развие:
 Социално взаимодействие
 Комуникация
Описание на Програмата:
 Въз основа на проведена оценка по Програма за общуване и комуникация в ранна
възраст, се планират терапевтични сесии на детето със специалист за развитие на
уменията му и създаване на нови такива, като то е ангажирано в игрово
взаимодействие и се използва интересът му към игри, предмети, играчки и др.
 Родителят в рамките на индивидуални срещи с РАСТ терапевт, се подкрепя в това
да развива подобно взаимодействие с детето и да му помага да напредва в
уменията за общуване и комуникация в естествената за детето домашна и
ежедневна среда. С помощта на РАСТ терапевт, родителят се учи как да
комуникира по-ефективно с детето си, чрез системно наблюдение на поведението
на детето и на своето собствено поведение.
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Програмата цели да осигури комплексност в работата с всяко дете и неговото
семейство, като 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.

Основни характеристики на Програмата:
 Редовни и системни занимания с детето и родителя/настойника по заложените в
Програмата за работа цели и задачи.
 Регулярни срещи с детето и родителя/настойника по предварително изготвен
график за посещения в Центъра.
 Включване на родителите в работата по Програмата извън пряката работа със
специалисти в Центъра и продължаване на заложените по Програмата цели и
задачи в домашни условия и в ежедневието на детето и семейството.
 Включване в Програмата след изготвяне на входяща Оценка на уменията на детето
за общуване и комуникация.
 Продължителност на Програмата 50 сесии за детето и 50 сесии за
родителя/настойника.
 Нивото на овладяване на уменията по Програмата се ревизира в края на периода на
работа по Програмата.
 Работата по Програмата се съобразява с нивото на функциониране на всяко дете,
неговите потребности и нуждите на семейството.
 Попълване и предоставяне на анкетни карти, въпросници, бланки, които касаят
актуалното състояние на детето в различни ситуации при необходимост.
 Консултиране на родителите по заложените в Програмата цели и задачи на работа.
Формат на работа по Програмата:
 Програмата се провежда в индивидуален формат.
 Работата с детето се извършва от психолог, специален педагог, логопед.
 Работата с родителя/настойника се извършва от обучен РАСТ терапевт.
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