
Autizam govori srcem-predugo čekamo
Ponedjeljak, 02 Travanj 2012 06:20

Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se 2. travnja. Autizam i pervazivni razvojni
poremećaji zaslužili su ovu pažnju zbog iznimnog porasta broja detektiranih osoba diljem
svijeta. Procjene ukazuju da 67 milijuna ljudi živi život obilježen autističnim mišljenjem i
pogledom na svijet. Dan autizma treba potaći sve zemlje da poduzmu potrebne mjere za
osiguravanjem rane dijagnoze i rane intervencije, kako bi osobe s autizmom imale bolji životni
ishod.

      

Program

  

30.03.2012.-od 11 do 13 sati Dan otvorenih vrata životne zajednice Kuća za kućnu sreću,
Mostari 44, Vrbovečka Dubrava. Organizator: Udruga za autizam – Zagreb.

  

31.03. i 01.04.-od 09 do 19 sati Humanitarna akcija Vijeća roditelja CZA u Garden Mall-u.

  

02.04.2012.-u 9,30 sati Tribina Grada Zagreba, "Autizam govori srcem – predugo čekamo"
okrugli stol pod pokroviteljstvom Poglavarstva Grada Zagreba, organizator: Ured za socijalnu
skrb i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Udruga za autizam – Hrvatske.

  

02.04.2012.-od 9,00 do 15,00 sati informativni štand na Trgu bana Jelačića i simbolično
puštanje balona u 12,00 sati od strane gradonačelnika Grada Zagreba, pod pokroviteljstvom
Poglavarstva Grada Zagreba, sudjeluju: Udruga za autizam – Hrvatske, Udruga za autizam –
Zagreb, Udruga "Kišni čovjek", Centar za autizam – Zagreb i studenti
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
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04.04.2012.-u 19,30 Muzej za umjetnost i obrt, Humanitarna akcija LIONS kluba Zrinjevac:
"Zagrebački umjetnički medaljoni", kulturno umjetnički program, aukcija slike korisnice Centra i
ponuda keramičkih pisanica donatorima, cilj akcije:
opremanje radionice za radnu okupaciju djevojaka i mladića koji žive u životnim zajednicama u
Novom Jelkovcu.

  

16.04.2012.-u 9 sati u prostoru Ministarstva socijalne politike i mladih: Sustav podrške drugim
sustavima-mobilni stručni tim CZA kao podrška u šklovanju učenicima s pas, sudjelovanje na
konferenciji po pozivu, organizator: Ured UNDP-Hrvatska, Učilište za obrazovanje odraslih
IDEM i Centar za autizam u Zagrebu – osnovnoškolski program.

  

25.04.2012.-Nad lipom 13/1 od 13 do 16,30 sati: "Uključivanje djece s autizmom u redovne
vrtiće" – okrugli stol za redovne vrtiće iz Grada Zagreba i drugih županija s kojima CZA
surađuje, organizator: Centar za autizam u Zagrebu 

  

  

Autizam.hr
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http://www.autizam.hr/

