III Міжнародна практична конференція з аутизму
Підлітки та молодь з аутизмом: розвиток, здоров`я, підтримка
on-line

13-14 листопада 2021
м.Київ

День1. 13 листопада
8:00-9:00
9:00-9:15

РЕЄСТРАЦІЯ
Відкриття. Інна Сергієнко
Життя після 18+

9:15-10:15
10:15-11:15
11:15-11:45

Дорослість людей з аутизмом у контексті неперервності супроводу
Островська Катерина
Розвиток соціальних послуг як основа створення системи підтримки осіб з аутизмом
Самойленко Леся
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Практичні секції
Ричік Ольга

11:45-13:00

13:00-14:00

Давиденко Ганна

Усатенко Ганна

Асистивні технології в
Гігієна порожнини
освіті та щоденному
Пошук роботи для людини
ротата стоматологічне
житті. Альтернативна і
з аутизмом
лікування підлітків з РАС
додаткова комунікація,
як засіб взаємодії

Дробіт Лілія

Островський Ігор

Психолого-педагогічна
діагностика та
формування життєвих
компетенцій у молоді з
аутизмом

Підтримане проживання в
квартирах та невеликих
будиночках: досвід ГО "Справа
Кольпінга" в Україні

ОБІД
Освітній блок

14:00-16:00
16:00-16:15

Освіта підлітків з аутизмом
Д-р Стівен Шор (США)
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Практичні секції
Малікова Ольга

16:15-18:00

Побутова самостійність
підлітків з РАС: з чого
починати та як
організовувати
навчання.

Суковський Євгеній
Покроковість у житті моєї
дитини/підлітка: висновки
та роздуми про
особливості в роботі із
небажаною поведінкою у
піділтків із РАС. На основі
практичних випадків

Д-р Ольшанська Інна
(США)

Модель коучінга для
батьків, як ефективний
варіант втручання
ерготерапії для дітей з
аутизмом.

Білик Ірина

Практична робота
тьютора в
інклюзивному просторі.
Взаємодія дорослих і
залучення однолітків
Погляд з середини

Секція за підтримки фармацевтичної компанії
"Асіно"

Мирослава Березова
Порушення харчування та
розлади травлення у дітей
підліткового віку із РАС
17.00 Юрій Стратович
Сфера сексуальності та
взаємовідносин у підлітків та
молоді з РАС

День 2. 14 листопада
8.30 - 9.15

РЕЄСТРАЦІЯ
Медичний блок

9:15-10:15
10:15-11:15
11:15-11:45

Багатоликі розлади аутистичного спектра, коморбідні психічні та неврологічні захворювання
Марценковський Ігор
Підводні камені дорослішання дитини з РАС. Сучасні стратегії фахівців. Співпраця батьків і фахівців.
Гордієнко Ірина
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Практичні секції
Скрипник Тетяна

11:45-13:00

13:00-14:00

Аутизм та епілепсії.
Особливі освітні
потреби підлітків і
молодих доросших з
аутизмом та
епілептичними
припадками.
Терапевтичні стратегії,
ефективність і
безпечнiсть
протиепілептичноi
терапії
ОБІД

Макаренко Ганна

Орлова Дарія

Тетяна Рибакова
Летичевська Вероніка

Кобець Аліна

Психози при аутизмі. Коли
показана і протипоказана
антипсихотична терапія:
побiчнI ефекти,
ускладнення і моніторинг
безпечностi
застосування?»

Жіночий аутизм:
складнощі особистої
взаємодії, специфіка
дорослого соціального
життя

Підліток з аутизмом:
погляд педіатра

Нові послуги та реформу сфери
психіатричної допомоги

Батьківські ініціативи і спільноти, чому це працює
14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-16:15

Досвід працевлаштування людей з аутизмом від CASP (Перу). Вплив пандемії Сovid-19 на працюючих людей з аутизмом.
Ліліана Майо Ортега (Перу)
Координаційна панель
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Практичні секції
Габай Ріта

16:15-18:00

Побудова командної
роботи спеціалістів
різних професій для
ефективної допомоги
дітям з аутизмом та
їхнім сім'ям

Давиденко Ганна

Татаринова Лариса

Біл Петерс (США)

Як знайти адаптовані
послуги для людини з
аутизмом? Інтерактивна
карта Autism Friendly
Space.

Як в рамках існуючого
законодавства
реалізувати права дітей з
Лайфхаки для батьків
інвалідністю, щоб вони
могли вирости і гідно
прожити своє життя.

Зореслава Люльчак

Організація соціальної послуги
денного догляду для підлітків та
дорослихз аутизмом

