
 
ПОКАНА ЗА СЕМИНАР 

"Сексуалното развитие при децата и възрастните от аутистичния спектър" 

14 и 15 декември 2012 г., х-л "Света София",ул. "Пиротска" 18, София 1301 

На 14 и 15 Декември 2012 г. сдружение "Асоциация аутизъм" организира обучение по въпросите на сексуалното 
развитие при децата и възрастните от аутистичния спектър. 
Инициативата ще бъде проведена със съдействето на един от най-големите доставчици на социални услуги за 
хора с увреждания в кралство Белгия - МРС. 
Лектори ще бъдат дългогодишни специалисти в областта на сексуалното възпитание на хора с увреждания и в 
частност с аутизъм Greet Conix и Cathy De Feyter.  
Темите на семинара включват сексуалното възпитание на децата и младежите от различните възрасти. Ще се 
засегнат въппросите ,свързани с : 

- Цикъл на живот, пол, части на тялото 
- Лично и публично, прегръдки, целувки, докосване 
- Пубертет и лична хигиена, промяна на тялото и чувствата 
- Менструация 
- Мокри сънища 
- Възбуждане, мастурбация (при малки и големи деца) 
- Приятелство, привличане, социални правила 
- Грижа за половите органи 
- Сексуални отношения и контрацепция 
- Бременност, раждане, брак, семейство 
- Безопасност на улицата, в интернет, сексуална злоупотреба 
- Как е подходящо да говорим за сексуалността 

Тема на обсъждане ще бъдат и въпросите, които интересуват и специалисти и родители относно проявите на 
сексуалност на лицата с аутизъм , разбирането за случващото се с тялото им, настоенията и чувствата , 
съпътстващи този процес. 

- Как специалисти и родители разговарят по темата? За какво и доколко? 
- Как се подхожда при обяснението на темите при деца и младежи, които имат различно функционално 

ниво? 
- С какво се започва, по какъв начин се онагледява, какво се демонстрира и т.н.? 
- Как се въвежда сексуалното обучение в група при младежите? Как се води обучението в индивидуален 

формат? 
- Как се подхожда в проблемна ситуация? 
- Кои неща, свързани със сексуалността се разрешават и кои се забраняват, кога и къде? 
- - Как се реагира при наличие на привличане между деца и младежи от групата? 

Ще бъдат одсъдени и темите, свързани с мастурбацията на малки деца (4-6г.) и на деца в пубертет (след 12-14г.): 
- Привличане между младежи – близък физически контакт, докосване, говорене на сексуални теми 

(женитба, деца), но без разбиране за същността на тематиката и понякога без осъзнаване на емоциите и 
настроенията, които ги вълнуват 

- Отглеждане на момчета от жени (майки, баби), както и на момичета от мъже (бащи), които ги къпят, и 
които спят заедно (в една стая или в едно легло) 



 

Обучението е безплатно за членове на "Асоциация Аутизъм" и БАЛИЗ. За остнаалите желаещи таксата за участие 
е 30лв за двата дни. 

Желание за участие може да бъде заявено до 3.11.2012, както по Фейсбук, така и на Е-мейл: 
autismbulgaria@gmail.com . Отговор на въпроси, свързани с обучението може да отправите на тел :02 920 24 93 . 

Обучението ще се проведе в хотел "Света София" , ул. "Пиротска" 18, София 1301. 

Членовете на "Асоциация Аутизъм" и екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с 
проблеми от аутистичния спектър ще се радват да ви видят отново на 14-15.12.2012 г. 


