CONSIGLI PER VOLONTARI
E FAMILIARI DI PERSONE
CON AUTISMO
a cura della Dott.ssa Alessia Domenighini

1

1

Le Linee Guida italiane per l’autismo della SINPIA
definiscono i disturbi dello spettro autistico
(ASD) come una “sindrome comportamentale

Італійська Асоціація СІНПІЯ для людей з
аутизмом у своїх настановах визначає Розлад
Аутичного Спектру (РАС), як «поведінковий

che il comportamento non conforme di queste
persone è dovuto a un danno neurologico e
non “alla cattiva educazione ricevuta”.

означає, що поведінка таких людей
спричинена неврологічними розладами, а не
через «погане виховання».

causata da un disordine dello sviluppo
biologicamente determinato”, questo significa

синдром, що викликаний біологічно
детермінованим розладом розвитку». Це
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I disturbi dello spettro autistico sono
caratterizzati da una compromissione grave e
generalizzata delle capacità di comunicazione
e interazione sociale e nell’area dei
comportamenti, degli interessi e delle attività.
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Розлади аутичного спектру характеризуються
тяжким та узагальненим порушенням
навичок у спілкуванні з людьми та у
соціальній взаємодії, а також у сфері
поведінки, інтересів та будь-якої іншої
діяльності.
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Si configurano come condizione “permanente”

che accompagnala persona lungo tutta la vita,
anche se le caratteristiche assumono
un’espressività estremamente variabile nel
tempo e tra individui. Questo ultimo elemento
rende complessa la progettazione degli

interventi, che devo non essere altamente
personalizzati.
Frequentemente sono presenti comorbilità
neurologiche, psichiatriche e di salute
(epilessia, disturbi gastrointestinali e
muscoloscheletrici) che possono aggravare il
quadro dei sintomi.
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Ці розлади є постійним станом, який
супроводжує людину протягом усього її життя,
і який може набувати з часом надзвичайно
різного поведінкового вираження. Цей факт
робить складним корективне втручання,
планування якого має бути дуже
персоналізованим.
Часто РАС супроводжується різними
неврологічними, психіатричними та іншими
захворювання (епілепсія, шлунково-кишкові
та скелетно-м’язові розлади), які можуть
погіршувати симптоматичну картину.
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Un disturbo complesso come quello autistico
non può essere compreso se ci si limita ad una
semplice elencazione dei sintomi. Non si tratta

solo di carenze o ritardi nello sviluppo, ma di
modalità diverse di interpretare e comprendere
il mondo.
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Такий складний розлад, як аутизм, неможливо
зрозуміти, якщо обмежуватися простим
переліком симптомів. Йдеться не лише про
недоліки чи затримки розвитку, а й про різні
способи інтерпретації та розуміння світу.
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Le persone autistiche si caratterizzano per uno
sviluppo fondato su modalità percettive,
immaginative, di memoria, ideative,
socioaffettive e su un funzionamento cognitivo
qualitativamente diverso da quello delle
persone a sviluppo tipico.

Tutto ciò rende difficile per la persona autistica
l’apprendimento e l’adattamento alla realtà di
tutti i giorni.
Le persone autistiche possono avere un
linguaggio poco sviluppato e mostrare
difficoltà anche nella comprensione verbale.
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Люди з аутизмом характеризуються
розвитком, який заснований на сприйнятті,
уяві, пам’яті, ідейних, перцептивних
модальностях та на якісно відмінному від
когнітивного функціонування людей з
типовим нормальним розвитком. Все це
ускладнює навчання людей з аутизмом та їх
адаптацію до повсякденної реальності. Вони
можуть мати погано розвинену мову й
труднощі з розумінням слова.
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Le modalità visive, soprattutto l’uso di immagini
e foto, possono favorire in modo significativo la

Візуальні методи, особливо використання
зображень і фотографій, можуть значно

comprensione di consegne e contesti. Il canale
visivo è un punto di forza, quindi ricordate di
privilegiarlo, è meglio mostrare che spiegare.

полегшити розуміння контекстів, оскільки
візуальний канал є сильним засобом у
вихованні дитини з аутичним розладом, тому
не забувайте зосередитися на ньому, бо
краще показати, аніж пояснити.
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Possono essere presenti ipersensibilità
(maggiore percezione dei sensi) o
iposensibilità (minore percezione dei sensi o
assente del tutto o in parte) sensoriali nei
canali visivi, uditivi, tattili, olfattivi, gustativi (vi è
abnorme percezione del dolore) che possono
provocare tale disagio e sofferenza nella
persona da portarli a comportamenti
problematici reattivi.
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У зоровому, слуховому, тактильному,
нюховому та смаковому каналах можуть бути
присутніми сенсорна гіпер- (підвищене
сприйняття навколишнього світу органами
чуттів) або гіпо- чутливість (понижене
сприйняття навколишнього середовища, або
ж його відсутність повністю чи частково). Це
все може провокувати у людини такий
дискомфорт і страждання, що викликає
реактивну проблемну поведінку.
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Fate attenzione dunque ai rumori improvvisi,
alla confusione, a rumori magari non intensi
ma persistenti.

Тому зверніть увагу на раптові звуки,
розгубленість, можливо не інтенсивні, але
постійні шуми, які видають діти з РАС.
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È diffusa la presenza di selettività alimentare
(cibi sgraditi e non somministrabili) e sono
frequenti le difficoltà legate al sonno.
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Широко поширеним є селективний розлад
харчування (шкідливе харчування), як
психічний розлад, що проявляється у
небажанні або страху їсти, а також проблеми
із розладом сну.
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La maggior parte delle persone autistiche
necessita di riconoscere e seguire delle routine

Більшість людей з аутизмом повинні мати
тадотримуватися щоденного розкладу і

(giornate e attività prevedibili).

строго виконувати його (дні і щоденні дії
повинні бути передбачуваними).
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I cambiamenti possono essere altamente
destabilizzanti e creare forte stress,
comportamenti disfunzionali (aggressività e
autolesionismo), un aumento di stereotipie
(suoni e movimenti ripetuti) ed ecolalie (suoni
ripetuti). Per questo è importante cercare di
ricreare contesti routinari, anticipare

Зміни щоденного розкладу можуть бути
достатньо дестабілізуючими і можуть
викликати сильні стреси, дисфункційну
поведінку (агресивність та самоушкодження),
посилення стереотипів (повторювані рухи та
звуки) та ехолалію (повторювані звуки). Ось
чому важливо створити чи відновити

visivamente o attraverso un linguaggio
semplice imprevisti e cambiamenti, in modo da
aumentare il senso di sicurezza e controllo su
quanto accade.

щоенний розклад і строго дотримуватися
його, намагатися передбачити несподіванки у
поведінці хворого, вплинути на неї або
візуально, або словом, щоб підвищити
відчуття безпеки та контролю над ситуацією,
що складається.
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SUGGERIMENTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI

КОМУНІКАТИВНІ ТА РЕЛЯЦІЙНІ ПОРАДИ

·Quando la comunicazione mira alla trasmissione di
indicazioni o istruzioni per l’esecuzione di un compito

·Якщо комунікація полягає у поясненні інструкцій
щодо виконання якогось завдання, обмежте свою

Mostrate quando possibile cosa fare piuttosto che
dare spiegazioni verbali, al fine di sfruttare

Якщо є можливість, показуйте, що робити і не
давайте словесні пояснення; таким чином,

limitate la verbalità alle frasi necessarie, in modo da
favorire una comprensione chiara del messaggio.

мову простими, найнеобхіднішими реченнями,
щоб сприяти чіткому розумінню повідомлення.

l’apprendimento di tipo visivo
(mostrando immagini, video e dando modelli).

скористайтеся перевагами візуального навчання
(показ зображень, відео та надання моделей).
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SUGGERIMENTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI

КОМУНІКАТИВНІ ТА РЕЛЯЦІЙНІ ПОРАДИ

Usate un linguaggio positivo, dite cosa deve fare
anziché sottolineare quello che non bisogna fare
(es. “cammina” anziché “non correre”; “matite

Використовуйте позитивну лексику; поясніть, що
потрібно робити, замість того, щоб наголошувати
на тому, чого не слід робити (наприклад,

volte che potete posticipare una richiesta (es. “sì
certo dopo facciamo la merenda” mostrandogli su
un calendario visivo quando, anziché dire “no,
adesso non possiamo fare la merenda”). Riservate i
“no” ai momenti in cui è davvero necessario usarli
(es. trasgressione grave, situazione di pericolo).

намагайтеся використовувати позитивне
формулювання в той час, коли ви можете
відкласти запит (наприклад, «так, звичайно, ми
пообідаємо потім», показуючи на візуальному
календарі, замість того, щоб сказати «ні, зараз ми
не можемо перекусити»). Зарезервуйте «ні» на
випадки, коли це дійсно необхідно (наприклад:
серйозне порушення, небезпечна ситуація).

nell’astuccio” anziché “non lanciare le matite”) e
cercate di utilizzare formulazioni positive tutte le

«поскладаймо одяг» замість «не розкидай одяг»;
«олівці у пеналі» замість «не кидати олівці») і

12

12

SUGGERIMENTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI

КОМУНІКАТИВНІ ТА РЕЛЯЦІЙНІ ПОРАДИ

Quando volete che la persona faccia qualcosa, non
usate domande bensì affermazioni (es. “adesso

Коли ви хочете, щоб людина з РАС виконала ваші
умови, використовуйте не запитання, а

che la cosa va fatta e la sua esеcuzione non è a
propria discrezione, creando immediatamente

куртку?»). Це відразу дозволить зрозуміти, що
справа повинна бути зроблена і її виконання не

mettiamo la giacca” anziché “vuoi che mettiamo la
giacca?”). Questo permetterà da subito di capire

ствердження (наприклад, «давайте одягнемо
куртку зараз» замість «ви хочете, щоб ми одягли

un’aspettativa corretta.

обговорюється, відразу створивши безумовність
здійснення сказаного.
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SUGGERIMENTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI

КОМУНІКАТИВНІ ТА РЕЛЯЦІЙНІ ПОРАДИ

Regolate il tono ed il volume della voce, usate un
tono calmo e basso evitando volumi alti a meno
che non sia in situazione di pericolo. E’ inoltre utile

Виберіть правильний тон і силу голосу, говоріть
спокійно і впевнено, уникаючи високої гучності,
якщо ви не знаходитесь у загрозливій ситуації.

comportamenti problematici in situazioni di
nervosismo. Date istruzioni semplici e adeguate al
livello di comprensione della persona. Supportate i
messaggi verbali con la gestualità o le immagini.
Evitate ironia, modi di dire o doppi sensi, perché
faticano a comprenderli.

поведінки в ситуації підищеного нервового стану.
Дайте прості інструкції, що відповідають рівню
розуміння людини. Підтримуйте словесні
повідомлення жестами або зображеннями.
Уникайте іронії, ідіом або подвійних значень, тому
що таким людям їх важко зрозуміти.

non parlare troppo perché questo può
sovraccaricare la persona e predisporla a

Також добре не говорити багато, тому що це може
перевантажити людину і схилити її до проблемної
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SUGGERIMENTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI

КОМУНІКАТИВНІ ТА РЕЛЯЦІЙНІ ПОРАДИ

Fate domande chiuse o che includano una scelta
piuttosto che domande aperte. Può capitare che

Ставте точні запитання або ж запитання, які дають
можливість вибору, а не такі, які потребують

rappresentare un modo per elaborare la richiesta o
un’incapacità di comprenderla. Non incalzate con le

дати відповідь на нього. Це явище називається
«ехолалією» і може являти собою один із способів

ripetano la domanda, anziché rispondano a quanto
chiesto. Questo fenomeno si chiama ecolalia e può

роздумів. Може статися так, що людина з РАС
почне повторювати запитання, замість того, щоб

domande se non vi forniscono immediatamente le
risposte, perché possono aver bisogno di più tempo
per comprendere quanto richiesto.

опрацювання запитання, або нездатність його
зрозуміти. Не повторюйте запитання знову і знову,
якщо ви не отримали відповіді негайно, оскільки,
цілком ймовірно, може знадобитися більше часу,
щоб зрозуміти почуте.

13

13

COME GESTIRE MOMENTI DI CRISI

ЯК КЕРУВАТИ КРИЗОВИМИ МОМЕНТАМИ

·Le crisi comportamentali possono derivare
principalmente da: mancata comprensione di

·Поведінкові кризи в основному можуть виникнути
з таких причин: нерозуміння поставленого

di una cosa desiderata, rifiuto di fare qualcosa,
sovraccarico sensoriale, cambiamenti o imprevisti,

бажаного, відмова щось зробити, сенсорне
перевантаження, зміни або непередбачувані

quanto richiesto, difficoltà di espressione della
propria volontà/disagio, negazione o posticipazione

завдання, труднощі у вираженні бажання/
дискомфорту, заперечення або відкладення

perdita di controllo sulla situazione,
stanchezza/dolore/affaticamento.

обставини, втрата розуміння, перевірка ситуації,
втома / біль / напруження.
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COME GESTIRE MOMENTI DI CRISI

ЯК КЕРУВАТИ КРИЗОВИМИ МОМЕНТАМИ

Le crisi comportamentali possono manifestarsi con
diverse modalità, tra cui: comportamenti aggressivi

Поведінкові кризи можуть проявлятися порізному, в тому числі: агресивна поведінка по

stereotipie, …

предметів, втеча, плач і крик, стереотипи, ...

verso le persone, comportamenti autolesivi,
distruzione o lancio di oggetti, fughe, pianti ed urla,

відношенню до людей, поведінка з нанесенням
собі ушкодження, руйнування або кидання
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COME GESTIRE MOMENTI DI CRISI

ЯК КЕРУВАТИ КРИЗОВИМИ МОМЕНТАМИ

Durante le crisi la capacità di comprendere i
messaggi verbali si abbassano a causa del forte

Під час криз здатність розуміти вербальні
повідомлення знижується через сильний

dell’ansia, fraintendimenti.
Quindi il nostro linguaggio va limitato a poche

тривожність, непорозуміння.
Тому ваша мова має бути виважена та обумовлена

impatto emotivo e l’uso del linguaggio da parte
degli altri può causare sovraccarico, aumento

емоційний імульс, а використання мови іншими
може викликати перевантаження, підвищену

parole direttive e sostituito con la comunicazione
non verbale.
Cercate un posto dove la persona possa scaricare
la tensione nervosa e tranquillizzarsi.

лише скеровуючими словами, що підсилені
невербальною комунікацією.
Спробуйте організувати місце, де така людина
зможе позбутися нервової напруги та заспокоїтися.

13

13

COME GESTIRE MOMENTI DI CRISI

ЯК КЕРУВАТИ КРИЗОВИМИ МОМЕНТАМИ

Prima di intervenire fate sempre riferimento alla
persona che accompagna la persona autistica in

У разі непередбачуваних труднощів, перш ніж
втрутитися у світ особи з аутизмом, завжди

dell’individualità della singola persona.

ефективними та адекватними, не втрачаючи
поваги до індивідуальності людини.

caso di difficoltà, in modo da intervenire nel modo
più efficace ed adeguato possibile, nel rispetto

звертайтеся до його поводиря – особи, яка його
супроводжує, щоб ваші дії булинайбільш
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COME GESTIRE MOMENTI DI CRISI

ЯК КЕРУВАТИ КРИЗОВИМИ МОМЕНТАМИ

Prima di toccare o intervenire fisicamente sulla
persona autistica, verbalizzate quanto state facendo

Перш ніж фізично торкатися до людини з
аутизмом, повідомте йому про свої наміри, про те,

se non in caso di grave pericolo.

потисну тобі руку...) оскільки багато посеред них
не люблять доторків інших, тому радимо таких дій

in modo da dargli anticipazione. Molte persone non
amano essere toccate, quindi Non agire fisicamente

що ви плануєте зробити, аби дати йому зрозуміти
чого очікувати (напр.: я погладжу тебе по голівці, я

уникати, крім випадків серйозної небезпеки.
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