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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА АУТИЗМА 2021 

Најновији подаци које је објавио Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) 

говори о порасту преваленце аутизма у Сједињеним Америчким државама где 1:54-

оро деце има дијагностикован аутизам.  

Са почетком пандемије, од закључавања у марту месецу прошле године па све до 

данашњег дана многи нису били у ситуацији да обележе Светски дан аутизма. 

За нашу децу и породице деце са аутизмом прошла година је донела много изазова и 

тешкоћа са почетком пандемије КОВИД-19. Затварање школа, боравака,клиника и 

центара за третман као и учење на даљину значајно су утицали на животе родитеља и 

деце широм земље и света. Приближно преко милијарду деце у 200 земаља морало 

је да остане у кући због пандемије (УНИЦЕФ).  Иако је учење на даљину била 

добродошла промена темпа за неке ученике, многа деца са сметњама у развоју која 

су добијала подршку и услуге у школи или у установама за третман суочила су се са 

значајним тешкоћама у оваквом окружењу за учење. Сада више него икада знамо да 

су родитељи ти које треба оснажити на најбољи могући начин јер су они главни 

ослонац и подршка својој деци са аутизмом. 

У условима пандемије нема бољег начина  да обележимо овај дан од подизања 

свести о карактеристикама особа/ деце са овим стањем, од побољшања сопственог 

разумевања аутизма, пружања подршке родитељима деце са аутизмом и ширења 

љубазности.  

На Институту за ментално здравље Светски дан аутизма 2021 године је обележен 

пројекцијом кратког анимираног филма о аутизму „ЛЕБДИ“ (Float), промовисањем и 

дељењем порука подршке за родитеље деце са аутизмом. Запослени на Клиници за 

децу и омладину су поставили балоне плаве боје, материјале за подршку 

породицама, ручно израђене играчке са симболима аутизма као и ликовне радове 

које су направила деца на креативним радионицама у Дневној болници за децу 

„Проф.др Светомир Бојанин“. 

Родитељи су упућени  на  програм који се спроводи на Инстититу за ментално 

здравље под називом  „ Тренинг вештина родитеља“ (CST Caregiver skills training) који 

се реализује уз подршку Светске здравствене организације (WHO) и организације 

AUTISM SPEAKS. Програм је намењен свим породицама са децом са сметњама у 

развоју, укључујући и аутизам. Програм има породично орјентисан приступ и 

осмишљен је тако да га изводе обучени сарадници који имају искуства у раду са 
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децом са сметњама у развоју. Поред подршке деци у развоју игре, комуникације, 

укључености у свакодневне животне рутине и регулисање проблематичног понашања 

прогам се посебно фокусира на добробит и благостање родитеља. 
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