
Гласот на родителите



Зошто ни е потребна едукација на родителите?

• Недостаток на семејна поддршка при поставување на дијагнозата.

• Недостаток на адекватна, бесплатна и рана интервенција.

• Недостаток на соодветни асистенти за децата со аутизам во
редовните училишта.

• Недостаток на поддршка за адолесценти и возрасни.

• Родителите се под влијание на непроверени информации од
интернет кои ветуваат „лекување“ преку непроверени методи.
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• Родителите најдобро го познаваат своето дете.

• Родителите најмногу можат да му помогнат на детето.

• Соодветни постапки на родители водат кон соодветни постапки на 
професионалци.
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Зошто ни е потребна едукација на родителите?



Активностите на 
ESIPP во Македонија
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- До сега, одржани се 7 тренинзи  во Скопје, Велес, Охрид и Битола.
- На редовните сесии присуствувале 69 родители.
- На дополнителните сесии присуствувале 36 родители.
- Во иднина предвиден е уште еден трениг во периодот Февруари-Март 2018 година.
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Аниса, мајка на Адам

Какво е Вашето искуство од ESIPP?
„…Позитивно!!! Рон и Ангела беа одлични
тренери! Најмногу ме привлече сесијата за
комуникација. Адам е дете без говор и тоа е
мојот најголем проблем...”

Дали ESIPP имаше влијание кај Вас?
„…ДА! Се обидувам за започнам
комуникација...”

Вашите предлози за ESIPP
„…Решавање на вистински ситуации. Тоа е
најголемата потреба на родителите...“
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Жаклина, мајка на Лука, Петар и Јаков...

Какво е вашето искуство од ESIPP?

„Предавачите беа прекрасни, имавме
прекрасна работилница. Ми се допаднаа
идеите од дополнителните сесии за исхраната,
за пишување на дневник на исхрана,
справувањето со нападите на бес, знаковниот
јазик...“

Кои се Вашите предлози за ESIPP?

„Јас би сакала теми за тоа како да се вклучат
децата со аутизам во играта со другите деца.“
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Какво е Вашето искуство од ESIPP?

„...Ние родителите, сметам дека можеби и ќе
примениме нешто од ова, но наставниците имаат
вистинска потреба од тренинг…“

Дали ESIPP имаше влијание кај Вас?

„…Да...престанавме да му викаме што да не прави, и
почнавме да му кажуваме што да прави....ако ова се
применува доследно-функционира...“

Предлози за ESIPP

”Повеќе практични совети за работата со
децата......тренинг за сите наставници...и на крај,
потребен ни е некој како Вас, од друга држава, да им
каже на министрите што треба да направат  ”
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Зоран, татко на Димитар…
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Ирена, мајка на Кан...

Какво е Вашето искуство од ESIPP?
„Нефи и Ангела, животот ми се смени откако ве сретнав!“
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Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein.
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