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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З РОЗЛАДАМИ 
АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Програма AUTISM AWERENESS 
UKRAINE Асоціації CHILD.UA 
спрямована на підвищення 
обізнаності з питань аутизму 
та формування культури 
толерантного ставлення до 
людей з розладами 
аутиаутистичного спектру (РАС).
 
В Україні існує проблема 
раннього виявлення та 
корекції РАС, бракує досвіду, 
спеціалістів та інформації на 
всіх етапах подолання 
різноманітних проблем у житті 
людей з особливостями 
псипсихофізичного розвитку. 
Через це багато дітей та 
дорослих з РАС стають не 
пристосованими до життя у 
суспільстві.

Крім того, в Україні майже не 
існує закладів, комфортних 
для лдля людей з розладами 
аутистичного спектру. Багато 
сімей з дітьми змушені 
відмовлятися від відвідування 
громадських місць, що врешті 
призводить до ізоляції всієї 
родини.

ААсоціація CHILD.UA, разом з 
іншими громадськими 
організаціями в Україні, 
працює над створенням 
механізмів системного 
вирішення цієї проблеми. 
Реалізуючи спільні проекти, ми 
сприяємо захисприяємо захисту прав дітей 
та молоді з аутизмом, їх 
соціальній адаптації та 
інтеграції в суспільство.

АУТИЗМ.
ДОСИТЬ ВІШАТИ ЯРЛИКИ! AUTISM.UA

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
РЕСУРС

Ми Ми створили інформаційний 
ресурс autism.ua для 
підтримки батьків та фахівців, 
які працюють з дітьми з РАС. 
Портал надає можливість 
вільного доступу до корисних 
матеріалів та актуальних 
новин у цій новин у цій сфері, пошуку 
спеціалізованих послуг, 
отримання безкоштовних 
консультацій експертів та 
тестування. Ми співпрацюємо 
з провідними міжнародними 
інститутами, що вивчають РАС 
тта інформуємо про результати 
останніх досліджень.

ПРОЕКТИ З ПІДВИЩЕННЯ 
ОБІЗНАНОСТІ

Для підвиДля підвищення рівня 
обізнаності в суспільстві щодо 
питань аутизму ми проводимо 
кампанії соціальної реклами, у 
яких розкриваємо основні 
стереотипи та упередження 
стосовно людей з РАС. 

РРазом з медіа партнерами ми 
реалізуємо спільні проекти у 
ЗМІ, що охоплюють широку 
аудиторію, а також 
організовуємо семінари та 
заходи за участі провідних 
українських і міжнародних 
екекспертів.

ДРУЖНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

Ми прагнемо Ми прагнемо сформувати в 
Україні середовище, дружнє 
до людей з РАС. Адже для них 
навіть похід до магазину може 
викликати складнощі через 
сенсорні перевантаження, а 
також нерозуміння з боку 
перперсоналу. Ми навчаємо 
працівників установ, що 
надають послуги, та 
працюємо над створенням 
мережі дружніх закладів, де 
люди з аутизмом зможуть 
комфортно здійснювати 
попокупки та отримувати 
послуги. 


