 Kaj so piškotki in kako delujejo »

Spletna mesta družbe Dnevnik, d.d., uporabljajo piškotke
Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam
omogočimo upravljanje z njimi. Dnevnik, d.d., uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani,
analitične piškotke, ki nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje, ter piškotke zunanjih partnerjev, kot
so oglasni piškotki, s katerimi vam ponujamo relevantne oglase.

⚙ Spremeni nastavitve piškotkov »

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov.

Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite
tudi na povezavi »O piškotkih« na dnu strani.
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Naj godba

PRI AVTIZMU JE POTREBNO DOSLEDNO DELO, DRŽAVA TEGA NOČE?

Že obisk frizerja je lahko podvig – ali pa veselje
Vir / Avtor: Milena Dora

Všeč mi je
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2. april 2014 (nazadnje spremenjeno: 10:00 2. april 2014)

»Pri avtizmu gre za zelo širok spekter. Avtisti z druge strani mavrice, denimo
tisti z aspergerjevim sindromom, so lahko tudi vrhunski literati, neverjetni
matematiki ali kaj drugega, skratka geniji na svojem področju, nekateri sami
o sebi povedo, da jih je rešil računalnik, saj v realnem življenju niso sposobni
navezovati stikov,« razmišlja logopedinja Mateja Šilc. Vendar drži, da so vsi
genialci imeli podporo okolja. Pri nas pa starši otrok z avtističnimi motnjami
ugotavljajo, da država že deset let ni storila prav ničesar. Pa bi na dolgi rok v
z zagotavljanjem strokovne pomoči lahko privarčevala. Raziskave in tudi
praksa iz tujine so pokazale, če takega otroka v zgodnjem otroštvu učimo
veščin in samostojnosti na ustrezen način, da bo ta oseba v odraslosti
potrebovala manj pomoči, imela manj vedenjski in čustvenih težav, bo
samostojnejša in bo lažje živela.
Fotografije » 1/2

Maj se s pomočjo komunikacijskih mapic odlično sporazumeva in sodeluje z logopedinjo. Težav z
očesnim stikom in dotiki nima. Mateja Šilc (levo) pravi: »Pokazali so nam zavod v tujini, kjer se zaposleni
učijo samoobrambe pred odraslimi varovanci, saj drugega ne zmorejo več, ker država ni znala ali hotela
ukrepati v otroštvu.«
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učijo samoobrambe pred odraslimi varovanci, saj drugega ne zmorejo več, ker država ni znala ali hotela
ukrepati v otroštvu.«

Inge Zorec, predsednica društva za avtizem Školjke, ki so ga ustanovili starši otrok z avtizmom,
se zavzeto ukvarja s svojim sinom in v družinski hiši tudi drugim staršem omogoča srečevanja in
terapevtska dela s strokovnjaki prostovoljci. Ker država nima dovolj posluha zanje, so se pričeli
družiti in izmenjevati izkušnje, prepuščeni sami sebi so pričeli medse vabiti tudi uspešne
strokovnjake iz tujine. Sami zbirajo denar za strokovna izobraževanja in nanje povabijo tudi
slovenske strokovnjake, ki sicer delajo z otroki z motnjami v duševnem razvoju, nimajo pa
posebnih znanj za delo z avtističnimi otroki. Čeprav bi za njihovo izobraževanje morala poskrbeti
država.
Rad te imam, mama!
Inge s sinom vsak dan izvaja terapije, ki se jih je naučila od tujih strokovnjakov, napredek je
očiten. Njen petletni Maj ji še nikoli ni rekel, rad te imam, mama. »Srčno upam, da bo nekega
dne zmogel tudi to. Če jočem, pride k meni in se me dotakne. Sedaj govori stavke z dvema
besedama. Nima težav z očesnim stikom ali dotikom. Še vedno se težko sporazumeva z okolico,
zato lahko pride do nesporazumov na otroškem igrišču. Toda napredek je, in vsakega starša je
lahko samo strah, kaj bi bilo, če ne bi delal z otrokom in si morda niti hlač ne bi znal zapeti sam.«
Inge je ugotovila, da je z drugorojencem nekaj narobe, ko je bil star manj kot dve leti. Pediatri
pogosto, zlasti pri dečkih, ne vidijo problema, če ti ne shodijo in ne spregovorijo zgodaj kot
deklice, razmišlja. Toda ti odtenki so lahko zelo pomembni. »Zgodnja diagnoza in zgodnje
obravnave otroka z avtizmom so lahko odločilne. Otroka še lahko usmerjaš, nekoga pri tridesetih,
ki ima ustaljene vzorce obnašanja in se zapre v svoj svet, težko.«
Osebje se uči samoobrambo
»Slabo je, če se odrasli človek ne zna obleči, če kriči ali postane agresiven, ker ne more izraziti
svojih občutkov in želja. V Srbiji so nam pokazali zavod, kjer se zaposleni učijo samoobrambe, ker
drugega ne zmorejo več. Starši otrok z avtizmom se bojijo podobne usode svojih otrok, ko bodo
odrasli, ker država ni znala ali hotela ukrepati v otroštvu.« oriše problem logopedinja Mateja Šilc.
Ko te seznanijo, da ima otrok avtizem, te nimajo kam usmeriti, ker ni ustreznih kadrov, ki bi z
avtisti znali delati. Zato pa si sedaj v vseslovenski pobudi prizadevamo, da bi država v večjih
mestih vzpostavila centre za obravnavo avtističnih otrok, kjer bi imeli strokovne delavce, ki bi
pomagali staršem in drugim strokovnim delavcem, ki sicer delajo v vrtcih, šolah in zavodih. Gre
za akcijo za enake možnosti; da bi bili ti centri dostopni vsem, zdaj je namreč dostopnost do
obravnav v Sloveniji zelo slabo urejena, najslabše je na Primorskem in v Prekmurju.
Več v tiskani izdaji Nedeljskega.

Naročite si jutranje novice v svoj elektronski nabiralnik!
Registriranim uporabnikom vsako jutro dostavimo izbor člankov iz
rubrik, ki si jih po lastni želji izberete v svojem uporabniškem računu.
Registrirajte se, da izkoristite to in druge uporabniške ugodnosti.
Ste že registrirani? Prijavite se in izberite želene rubrike.

Reproduciranje, povzemanje in citiranje vsebin je dovoljeno ob pogojih in na način, ki so navedeni tukaj.

Komentarji
Uredništvo Dnevnik.si spodbuja razpravo uporabnikov o novinarskih prispevkih. Uporabnike poziva, naj pri
izražanju mnenj upoštevajo pravila komentiranja. V prizadevanju za preprečevanje sovražnega govora na
spletu, ki je po zakonu kazniv, smo se pridružili nacionalnemu projektu Spletno Oko. S klikom na gumb
Spletno Oko lahko prijavite komentar, za katerega domnevate, da je sovražen. Prijavo prejmeta upravitelj
portala in prijavna točka Spletno Oko, ki jo obravnava le v primeru izpolnjenih kriterijev domnevno nezakonite
vsebine.

Za oddajo komentarjev se, prosim, prijavite z uporabniškim imenom.
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Za oddajo komentarjev se, prosim, prijavite z uporabniškim imenom.
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