
 Програми за родители: „Как да осъществя-

ваме правилни родителски грижи в домаш-

на среда за децата от аутистичния спек-

тър?”; 
 

 Срещи и безплатни консултации с лекари, 

педиатри, психолози, педагози, юристи до 

изясняване на всички Ваши въпроси и 

вълнения; 
 

 Творчески занимания за деца: 

        рисуване, пеене, весели игри, разходки на 

открито, посещения   на куклен театър, Делфина-

риума, Аквариума и др.; 

 

 Ще се съобразим с Вашето работно вре-

ме; 
 

 Ще участвате в пресконференции за 

обсъждане на проблемите на децата и се-

мействата Ви; 

 Ще бъдете активни участници в кръг-

ла маса: „Да успяваме заедно”; 
 

 Ще създадем активна родителска 

общност за обмен на опит, идеи, предло-

жения; 
 

 Ние ще създадем фейсбук група на 

родителите за онлайн общуване между 

хора с общ интерес по проблеми на ау-

тизма. 
 

Проект 

Проекта се осъществява с подкрепата 

на Община Варна,  

Дирекция „Социални дейности“  

КОНТАКТИ  

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТА:  

9002 Варна,  “Цар Освободител” № 64,тел/ fax: 

052/ 600 137; 
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МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИ ЦЕНТЪР 
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  0895/ 770 120 0895/ 770 120 - Теодора Паприкова 

Работим за Вас родители 

ние Ви предлагаме: 

„Социална подкрепа, 
чрез иновативни 

практики, за 
семейства в 

социален риск с 
деца аутисти”  

Асоциация “Да съхраним жената” 

Асоциация “Да съхраним жената” 
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поколенческия център ще помагат на де-

цата да осъществят идеите си. 

В кабинета за арт 

и музико-терапия 

се провеждат зани-

мания по рисуване 

върху различни материли платно, дърво, 

керамика, стъкло, картон и др. Децата 

слушат музика, пеят, танцуват и проявя-

ват творческите си заложби. 

В трудотерапевтичния кабинет се про-

веждат занимания по хлеботерапия, ку-

линария, кетъринг за деца и родители. 

Проектът  е насочен към 25 деца, на 
възраст от 3 до 15 години с разстройст-

ва в аутистичния спектър /РАС/ и 50 
техни родители. 

 

 

 

 Проектът има за основна цел да 
предоставя междусекторна комплекстна 
услуга в специално оборудван Междупоко-
ленчески център за социална рехабилита-
ция и интеграция  /МПЦСРИ/ с 5 терапев-
тични кабинета, включваща следните дей-
ности:  

социална подкрепа за ранна диагностика 
и терапия;  

консултации с медици, психолог, педагог, 
логопед;  

арт, трудова и речева терапия;  

рехабилитация;  

психологическа подкрепа;  

индивидуална и групова работа, образо-
вателни и творчески дейности за деца с ау-
тизъм и техните семейства. 

 

Ще се проведат индивидуални Ще се проведат индивидуални 

занимания и групова творческа ра-занимания и групова творческа ра-

бота в специално оборудвани по бота в специално оборудвани по 

проекта 5 кабинета:проекта 5 кабинета:  

В сензорната стая по изработен график се 

предвиждат консултации с психолог, педа-

гог, юрист, лекари, социални работници, ло-

гопеди, експерт по хибербарно оксигенарно 

лечение и др.. Провеждат се и семинари за 

холистични знания; 

В рехабилитационния кабинет се провеж-

дат физиотерапевтични процедури под ръко-

водството на специалисти с парафин и улт-

развук, апарати за електролечение, велоер-

гометър, масаж и др.; 

В творческата работилница за приложни 

изкуства се работи с природни материали, 

правят се апликации и композиции, работи 

се с цветя и платове, правят се кукли и др.. 

Той е оборудван с 

5 шевни машини, 

където възрастни-

те жени от Между-

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 


