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Τι περιέχει ο οδηγός;
• Γενικές πληροφορίες σχετικά με το Φάσμα του Αυτισμού.
• Νομοθεσίες που αφορούν τα Άτομα με Αυτισμό και τα δικαιώματα τους.
• Πληροφορίες για την αντιμετώπιση και τις θεραπείες που προσφέρονται στην Κύπρο.
• Παροχές και επιδοτήσεις από: Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εσωτερικών.
• Πληροφορίες και ωφελήματα από Συνδέσμους, Μη Κυβερνητικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και παρέχουν υπηρεσίες στα Άτομα με Αυτισμό.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς
Ειρήνη Ελευθερίου, Γυμνάσιο Λινόπετρας, Β5

ότι η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των παιδιών.

Πρακτικός οδηγός για
Άτομα με Αυτισμό στην Κύπρο
Δικαιώματα και παροχές από Κυβερνητικές και Μη
Κυβερνητικές Υπηρεσίες

Έντυποι οδηγοί
Οδηγός υπάρχει εκτυπωμένος σε ολοκληρωμένη έκδοση από το ΚΕΠΑΚΥ.
Έντυποι οδηγοί διατίθενται δωρεάν σε οικογένειες με παιδιά με Αυτισμό που δεν έχουν εύκολη
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τον προμηθευτείτε από την έδρα του Κεπάκυ και στα κέντρα
του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου.

Το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους «Κεπάκυ» ιδρύθηκε το 2008, με
αριθμό μητρώου 268. Πρόκειται για μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης ατόμων που χρήζουν βοήθειας, τη συμβολή στην ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά
θέματα και την ανάδειξη της αξίας του κοινωνικού εθελοντισμού.
Στα πλαίσια της συνεχής κοινωνικής προσφοράς του προς τα Άτομα με Αυτισμό και τις οικογένειές τους, το
Κεπάκυ ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει τον ενημερωτικό αυτό Οδηγό για τα Άτομα με Αυτισμό.
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