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Какво е аутизъм?

Какво сте чували за аутизма?

Какво е вашето разбиране? Познавате ли хора с аутизъм?

Аутизмът е разстройство на развитието, което нарушава умението на човека да общува и да се 
разбира с другите, а в следствие на това се затрудняват процесите на обучение и социализация, които 

често са съпътствани с поведенчески проблеми.



Колко деца според вас са 
потенциална част от аутистичния 

спектър в световен мащаб?
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Данни от Autism society of America -

най-голямата организация, 

посветена на изучаването на 

аутизма в САЩ.

Аутизмът се среща 3 до 4 пъти по-

често при момчетата.

Какво говорят данните?



Първият в България Център по приложен поведенчески анализ

СЛЕДПРЕДИ



Най-добрата терапия за аутизъм в световен мащаб

Приложен поведенчески анализ

Специалистите се супервизират
от най-добрите световни терапевти

Работят по индивидуален план с 
децата и консултират родителите



Нова историческа крачка



Сдружение “Аутизъм днес”
Дневен център за работа с деца със СОП и първата в 

България терапевтично-поведенческа занималня 
за деца със СОП



Дневен Център за работа с деца със СОП и занималня



Дневен Център за работа с деца със СОП и занималня

● Обучителни затруднения (дисграфия, дискалкулия, дислексия и др.)

● Логопедични трудности (дислалия, дизартрия, ринолалия, заекване, 

афазия, ниска концентрация, диспраксия, брадилалия, тахилалия, 

говорни, езикови и комуникативни затруднения)

● Аутизъм и други сходни повечеденчески дефицити

Къде сме най-полезни?



ПЛЕВЕН - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ ЗА СЕВЕРНА 
БЪЛГАРИЯ



СЪБИТИЯ И 
КАМПАНИИ



2. Април - Международен ден за информираност за аутизма



18. Юни - Ден за зачитане достойнството на аутистичната личност



Вдъхновяваща кампания “Поглед към доброто”



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО



СДРУЖЕНИЕ „АУТИЗЪМ ДНЕС“

СЛЕДЕТЕ НИ:

Autism TODAY - аутизъм ДНЕС

www.autismtoday-bg.eu

СТАНЕТЕ ДАРИТЕЛ:

DMS Autism на номер 17 777
The Stupa for the Invisible Children of
Bulgaria Foundation
"Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD,
IBAN: BG69RZBB91551032658308,
BIC: RZBBBGSF

BENEVITY


