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INSTRUMENTE DE PLANIFICARE A VIEȚII 
Finanțele înseamnă familiarizarea cu banii si tranzacțiile bancare. A fi familiarizat cu 

banii și a ști cum să-i gestionezi este un indicator important al autonomiei persoanei
cu TSA, dar si un indicator a ceea ce ii place /nu-i place și al importanței pe care o 
acordă banilor.

Planificarea activităților pentru timpul liber poate avea un impact pozitiv și în viața
socială a persoanei.Abilitățile și interesele pentru petrecerea timpului liber pot reuni
oameni care împărtașesc aceeași pasiune și se bucură să vorbească despre asta.

Sănătatea înseamnă să ne preocupăm de sănătatea noastră și să abordăm
problemele legate de sănătate. Se constată că tinerii și copii cu TSA au nevoie de 
mai multe vizite la medic și mai multe medicamente prescrise decât copiii în general 
și petrec mai mult timp în cabinetul medicului decât colegii lor neuro-tipici. Acest
instrument iși propune să le împuternicească un anumit tip de tranzitii.
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INSTRUMENTE DE PLANIFICARE A VIEȚII 
Angajarea/ Găsirea unui loc de muncă. Persoanele cu dificultăți intelectuale, inclusiv

persoanele cu autism, au oportunități și sunt dispuse să lucreze, să aiba un venit, să
dezvolte abilități și să trăiască cu demnitate.Trebuie ca ei sa fie ajutați în alegerea
locului de muncă și a mediului potrivit, ținând cont de preferințele, ideile si potențialul
lor individual. Planificarea procesului de angajare estemenită să îmbunătățească
calitatea vieții persoanelor cu autism.

Educația înseamnă a merge la școală, a-ți dezvolta personalitatea, talentele si
abilitățile. În unele țări, fiecare copil din școala de masă, care primește educație
specială și servicii conexe, trebuie să aibă un plan de educație individualizat. 
Practica de zi cu zi confirmă absența unei astfel de metodologii in mai multe state 
europene.



Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships for innovation in adult educationAUTISM_PCP - 2018-1-EL01-KA204-047788



Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships for innovation in adult educationAUTISM_PCP - 2018-1-EL01-KA204-047788

INSTRUMENTE DE PLANIFICARE A VIEȚII 

Relațiile se referă la stabilirea si menținerea relațiilor sociale cu alte persoane. Nevoia
de a planifica relațiile este evidentă, multe dintre persoanele afectate de autism au 
tendința de a sta departe de persoanele pe care nu le cunosc sau de a se izola. 
Acest instrument încearcă să se concentreze asupra capacității persoanelor cu 
autism de a comunica, menținând în același timp o relație bună cu membrii familiei/
colegii de clasă/ foști coegi/ vecini, și să încerce să-și facă noi prieteni, vorbind
despre hobby-uri sau implicându-se în activități organizate de comunitatea locală.

Transportul. Persoanele cu autism trebuie să se bazeze, aproape exclusiv, pe
îngrijitorii lor sau pe mijloacele de transport publice pentru a se deplasa. Acest
instrument despre transport încearcă să ofere libertate persoanelor cu TSA și să le 
crească gradul de independență prin creștereamobilității lor.
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INSTRUMENTE DE PLANIFICARE A VIEȚII 

Siguranța înseamnă a te feri de rău. Este principala preocupare a părinților/ îngrijitorilor, 
deoarece autismul prezintă unele vulnerabilități, cum ar fi provocările procesării
senzoriale, care pot pune persoanele cu autism in situații nesigure, chiar și fără știrea lor. 
Scopul principal al acestui instrument va fi să ofere (in special) cercului de sprijin indicații
ale persoanelor cu TSA pentru a planifica un curs de acțiune în caz de urgență.

Toate instrumentele impartășesc aceeași structură și constau din trei părți:
- prima parte explorează situația actuală și viitoare a persoanei cu TSA – nevoile si dorințele

sale;
- a doua parte este o prezentare generală a explorării, un rezumat al situației și dorințelor

persoanei;
- ultima secțiune se bazează pe acel rezumat și stabilește obiectivele în legătură cu care 

persoana și-a exprimat dorința de a le atinge. 
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