ABA

Home
Based

În centrele Autism Voice, 10 dintre specialiștii noștri, care au
absolvit cursurile de formare ABA acreditate internațional,
vor putea împărtăși din experiența lor prin noul program de
coordonare la domiciliu – ABA Home Based Program.
Programul ABA Home Based este un program complex, adresat familiilor care optează pentru programele de terapie
desfășurate la domiciliu și cuprinde toate standardele de
calitate ale supervizării, pornind de la evaluările sistematice,
training-ul terapeuților și familiei, crearea și ajustarea sistematică a planului de intervenție, până la intervizarea continuă,
managementul echipei și a programului de integrare socială.
Programul este completat de intervizarea continuă a coordonatorilor prin intermediul consultanților Autism Voice –
Anca Dumitrescu și Claudia Matei, specialiști cu peste 10
ani de experiență în analiza aplicată a comportamentului.

Programul cuprinde:
Evaluare psiho-comportamentală
inițială
Evaluarea psiho-comportamentală cuprinde un
protocol detaliat, bazat pe testări complexe, selectate în funcție de nivelul abilităților copilului și
necesitățile de ajustare a planului de terapie
(ADOS, MEC, Carolina Curriculum, NEPSY, TOMI
(theory of mind inventory).
Evaluarea inițială presupune minim două sesiuni
de testare, anamnează, testare directă a abilităților
copilului și observație directă.

Realizarea planului individualizat de
intervenție
Planul de intervenție va cuprinde obiectivele,
programele de intervenție și protocoalele de
implementare a acestora. Va fi realizat în acord cu
necesitățile copilului, prioritizând ariile ce determină funcționalitate maximă, comunicare și independență, respectând nevoile familiei și de mediu.
Planul de intervenție va fi reactualizat în mod sistematic, în cadrul fiecărei ședințe de supervizare.

Workshop pentru familie și terapeuți

Specificații:
Programul se adresează familiilor
motivate și direct implicate în
procesul de terapie și recuperare al copiilor lor, realizat la domiciliu, fără criterii specifice de
excluziune sau eligibilitate. Da,
orice părinte care știe importanța coordonării programului
de terapie și care are un copil
diagnosticat cu TSA poate
accesa programul ABA Home
Based.
Coordonatorii programului sunt
specialiști care au absolvit
cursuri de formare internaționale, de lungă durată, în analiza
aplicată a comportamentului,
cu peste 5 ani de experiență în
supervizarea programelor de
terapie ale copiilor, în cadrul
centrelor Autism Voice.
Consultanții programului sunt
specialiști acreditați internațional în analiza aplicată a comportamentului, BCBA și BCABA, cu
peste 15 ani de experiență în
implementarea tehnicilor și
principiilor ABA.

Feedback pe intervenția directă și/
sau înregistrări video (1 oră/ lună)

Programul se adresează familiilor
din București și județul Ilfov.

Două sesiuni lunare de coordonare
(5 ore/lună)

Mai multe detalii:

Una dintre ședințe se va ține la domiciliu (3 ore) iar cealaltă se va ține in
centrele Autism Voice, astfel încât să se poată evalua constant abilitatea
copilului de a transfera și generaliza cunoștințele acumulate in programul de terapie.
Întregul program va fi direct monitorizat de către consultanții Autism
Voice prin intermediul ședințelor de intervizare oferite coordonatorilor.

Adriana Bosneaga
0756 678 219
adriana.popa@autismvoice.ro

Costuri:
800 lei/ lună

