На 21 май от 10.00 ч. в гр. София, в мултимедийната зала на Института по математика и
информатика „Асоциация аутизъм “организира семинар на тема:

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРУДОВА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С
АУТИЗЪМ
Семинарът е насочен към потенциални работодатели, родители и младежи с разстройства от
аутистичния спектър, както и към всички професионалисти. Поканват се и всички интересуващи се
от проблемите на заетоста на хората с разстройства от аутистичния спектър.
Местоположение
Институт по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 8, 1113 София
Спирка на автобус 11

Спирка на трамвай 20

Институт по математика
и информатика

Програма на семинара
10.00 Мирена Велкова (председател на „Асоциоция аутизъм”)
Проект „Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от
аутистичния спектър”
10.30 Диана Роденбург (Холандия)
Специализирана институция за услуги за хора от аутистичния спектър „Dr. Leo
Kannerhuis„
„Dr.Leo Kannerhuis” е специализираната холандска институция, която предоставя услуги на деца и
възрастни с аутизъм. Всеки човек има своето заслужено място в обществото ни - този прицип е
изцяло залегнал в отношението на тази институция към хората с разстройства от аутистичния
спектър. Целта на дейността й е да допринесе за развитието, да даде възможност за консултиране
и терапия на хората с аутизъм в различните етапи на живота им. С помощта на разнообразни и
специализирани терапии и методологии „Dr. Leo Kannerhuis“ подпомага хората с аутизъм в
различните сфери на обучение според техните нужди и желания и по индивидуално изготвени
програми, за предпочитане в непосредствената на човека среда и в моментите, в които те се
нуждаят от подкрепа. Непосредствената семейна, училищна и работна среда са активно
интегрирани и подкрепени в цялостната терапия, с оглед бъдещото развитие.
11.30 Въпроси и коментари
12.30 Обяд
13.30 Мюриел Бранденбург (Холандия)
„Методът КИРА“ - изграждане на работна идентичност у младите хора с аутизъм с оглед
визията за тяхното развитие и достойно място в обществото ни
Хората с аутизъм имат твърде ограничено участие в сектора за обща трудова заетост.
Изследванията сочат ,че липсата на инициативност и спецификата в развитието на тази група от
хора с увреждания са причините за ангажирането им в предимно изпълнителски и манипулативни
функции. Ранното усвояване на професионални знания и умения предполага по-добри
перспективи на пазара на труда в бъдеще. Презентацията ще представи някои от проектите, които
показват прилагането на метода КИРА в практиката от училищна възраст, което се отразява
изключително положително върху реализиацията на хората с аутизъм на трудовия пазар в
различни форми на подкрепена или реална заетост.
14.30 Въпроси и коментари

