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СВЕТСКИ ДЕН НА СВЕСНОСТА ЗА АУТИЗМОТ 

 (англиски: World Autism Awareness Day) — ден посветен на информирање 

и активизам за аутизмот кој се одбележува секоја година на 2 април, 

почнувајќи од 2008 г. Воведен е со одлука на Генералното собрание на 

ООН, усвоен на 18 декември 2007 г. по предлог на Катар и поддржан од 

сите земји-членки 

 Светскиот ден на аутизмот има за цел да стави акцент на проблемите со 

кои се соочуваат лицата со аутизам и нивните семејства и преку 

поголемата изложеност во јавноста да се придонесе за поголемо 

разбирање и запознавање на луѓето со ова нарушување. 

 



             ОД ШТО СЕ СОСТОИ ОДЛИКАТА  

Одликата се состои од четири точки:  

• воведување на денот на 2 април 

• учество на организациите при ООН, земјите-членки, НВО-ата и сите 

приватни и јавни организации во одбележувањето на денот 

• подигање на свеста за аутизмот кај сите слоеви во општеството 

• да се побара од Генералниот секретар на ООН да им ја соопшти 

оваа порака на сите земји-лленки и сите други органи на ООН.[3] 

 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%82


 

 

Сите деца имаат свои соништа и желби, а начинот на кој ги остваруваат 

ги дефинира како личности.  

Како родители и луѓе кои се дел од ова општество, мораме да им 

дадеме доволно простор за да се изразат, да ги поддржиме во 

нивните мали подвизи и да им покажеме дека не постојат граници, 

дека можат да бидат сѐ што ќе посакаат! 

 Но, кога ограничувањата доаѓаат во форма на попреченост, тогаш 

сликата ја боиме со малку поинакви бои, а работите добиваат 

поинаков контекст. 



                            АУТИЗМОТ Е ... 

 

 Аутизмот е невроразвојно нарушување кое значајно влијае врз 
способноста на комуникација и социјална интеракција. 

 

 Аутизам е развојно нарушување на човечкиот мозок, при што првите 
знаци се видливи уште во најраното детство. 

  Се карактеризира со слаба или никаква социјална интеракција и 
комуникација како и ограничени и повторливи форми на однесување 

 Раното откривање на аутизмот и навремениот третман се многу битни за 
понатамошниот тек на животот, бидејќи на детето му се помага да стекне 
одредени социјални вештини и самостојност. 

 

 Истражувањата покажале дека се јавува еден до два случаи на аутизам 
на 1.000 луѓе. Kаj децата, знаци на аутизам се приметуваат во првата и 
најкасно втората година од живототР 

 Родителите на децата со аутизам најчесто ги забележуваат знаците во 
првите две години по раѓањето. 



 

 

 Засега, за аутизам нема лек. Кај оние со блага форма на аутизам, 

можен е самостоен живот.  

 Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, 

но се смета дека нема повеќе од 4.000 лица.  

 Аутизмот не е емоционална болест туку тоа е тешко развојно 

нарушување со генетска основа. 

 Почесто се јавува кај машките, отколку кај женските деца и тоа за 

четири пати. 

 Потребно е професионалците од разни струки и лекарите од општа 

практика да бидат дополнително едуцирани за да одебзбедат 

правилно откривање и насочување на заштитата на децата со 

аутизам. 

 Посочуваат дека е важна и раната консултација на родителите со 

педијатарот и психијатарот 

 



КАКО ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ АУТИЗМОТ КАЈ 

ДЕЦАТА? 



          ПРВИ ЗНАЦИ НА АУТИЗМОТ: 

 
• детето не остварува контакт со очи ( на пр. во тек на хранење или сл., но и 

значително избегнува контакт со очи со родители и други лица од 
околината) 

• може да покажува поврзаност само со една личност на пр. мајка, татко, 
сестра, брат или некоја друга личност со која се чувствува сигурно (има 
можност, но не мора да се појави) 

• тешко стекнува навика за извршување на нужда 

• не возвраќа на насмевка 

• не реагира на своето име или на гласот на блиска личност 

• не следи со поглед посочен предмет 

• не користи никакви движења при комуникација 

• не имитира движења и изрази на лицата на родителите 

• не покажува интерес или среќа при интеракција со други 

• неразбирлив говор (може да се јави говор на сопствен јазик, или пак 
беспричинско и бесцелно повторување на исти зборови) 

• има еднаков однос кон луѓето, животните и предметите – детето со 
аутизам еднакво перцепира сè пред себе и еднакво се однесува кон сè 
(или сè му е подеднакво важно, или подеднакво неважно) 

• не успева да ја процени ситуацијата – на пр. не се плаши да претрча преку 
улица полна со возила, но се плаши или е особено агресивно во 
простор кој за него е безопасен, на пр. ливада. 



    ПОДОЦНЕЖНИ ЗНАЦИ НА АУТИЗАМ 

 
 

     неможност да се создаде пријателство и блиски односи; 

     неможност да се игра во општеството (може да биде 

непредвидливо насилно); 

     повторливи однесувања (на пр. ротирање во кругот) и 

невообичаена употреба на јазикот (на пример, вреска и чудни 

звуци); 

     преголема окупација на одредени предмети и активности; 

     неможноста да се изведат некои рутини (можат да седат со 

часови во целосен мир и во чудна ситуација); 



ДАЛИ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ ПОТЕКНУВААТ ОД 

ОДРЕДЕНИ СОЦИЈАЛНИ СЛОЕВИ? 
 

Истражувањата покажале дека оваа состојба подеднакво често се 

сретнува во сите социјални слоеви. Исто така, се појавува во сите 

култури. Податоците за зачестеност на состојбата во различни 

земји укажуваат на тоа дека кај 2-4 деца на 10.000 жители се развива 

аутизам, а од тоа 3-4 момчиња на едно девојче. 



 

Сината боја  е заштитен знак за  грижата на лицата со аутизам и 

потсетник за зголемување на јавната свест за инклузија на овие 

лица за да можат децата да развиваат вештини во подрачјето во 

кое се јавило некакво попречување, потребна им е дополнителна 

помош и насочен третман во општественото живеење. 



НОВА МЕТОДА ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА 

АУТИЗАМ 
Кога мало дете не реагира на своето име на возраст од една година, тоа 

можеби е првиот знак на аутизам или некој друг проблем во 

развојот 

Истражувањето е направено врз 101 дете на возраст од една година, 

при што се земени деца од ризична група и тоа оние деца кои имаат 

постари браќа или сестри кои боледуваат од аутизам.  

Секое дете седело на маса со мала играчка, а истражувачите доаѓајќи 

од страна со јасен глас го викале по име. 

Доколку детето по три секунди не реагирало, името повторно му било 

изговорено, но не повеќе од два пати. 

Сите деца од неризичната група реагирале на своето име во првиот 

или евентуално вториот повик, но за разлика од нив во ризичната 

група реагирале 86% од децата. 

 

По две години истражувачите повторно ги проследиле 46 деца од 

ризичната и 25 деца од неризичната група. 

Откриле дека две третини од децата, кои на возраст од една година не 

реагирале на своето име, веќе на возраст од две години имале 

проблеми во развојот. 



   ДАЛИ  СЕМЕЈСТВАТА  ОСТАНАА  САМИ 

 

 Во никој случај семејствата не се сами имаат целосна поддршка од 

професионалците од разни струки 

(докторите,педагозите,психолозите,дефектолозите и логопедите) 

 Аутизмот не може да биде целосно излечен, но со бројни 

терапевтски методи може да се контролираат.  

 Колку повеќе внимание, охрабрување и грижа му давате на вашето 

дете, шансите за таква смена се поголеми. 

 Голем е чекорот за детето да го направи она што го баравте од него 

или да ве праша нешто 

 Затоа бидете му поддршка на вашето дете и сакајте го онакво какво 

што е 



Краткиот филм „Float“ ќе ве освои со силната порака за прифаќањето на 
„различните“. Анимираното видео на Pixar е дело на Боби Рубио, кој 
сакал да ја раскаже приказната за неговиот син и дијагнозата аутизам. 

 

7-минутниот филм го следи животот на татко кој се грижи за мало синче со 
специјална моќ да лебди во воздухот.  

На почетокот, тој се обидува да го сокрие момчето од осудувачките погледи 
на соседите, но на крајот, успева да го надмине моментот „што мислат 
другите“ и да го прифати синот онаков каков што е. 

 

На Рубио во реалниот живот му било тешко да прифати дека неговиот син е 
аутистичен, па го користел сопственото искуство за да го креира таткото 
од филмот. „Се измачував со дијагнозата на почетокот. Да бидам искрен, 
поминав низ депресија“ – признава тој. 



ЛИНК ОД МОЌНИОТ ЦРТАН ФИЛМ ЗА 

АУТИЗАМ  
 

Почитувани родители погледнете го видеото на следниот линк  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HAGuju_yKY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HAGuju_yKY
https://www.youtube.com/watch?v=1HAGuju_yKY
https://www.youtube.com/watch?v=1HAGuju_yKY


ПОРАКИ ОД  ДЕЦАТА  ЗА РОДИТЕЛИТЕ  

 Не плаши се да бидеш строг со мене. Тоа за мене е добро.  

 Не употребувај врз мене сила, зашто ќе сфатам дека силата е се на 

светот. Ќе бидам многу попослушен, доколку си подготвен да ме 

водиш без сила. 

 Не наседнувај на моите провокации кога нешто правам и зборувам 

само со цел да те нервирам, бидејќи така ќе се обидам да бидам 

подобар. 

 Не прави го за мене и тоа што можам сам да го направам, бидејќи со 

тоа правиш да се чувствувам недораснат, а можеби ќе ме навикнеш 

да те искористувам. 

 Не прави своите грешки да ги чувствувам како гревови.  

 Научи ме да чувствувам дека сепак сум добар, иако правам грешки. 



   ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО  

 
 

И НЕ ЗАБОРАВАЈ, ТОЛКУ МНОГУ ТЕ САКАМ 

 

И ТЕ МОЛАМ САКАЈ МЕ И ТИ МЕНЕ ЗА 

ВОЗВРАТ. 


