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Ziua internaţională de conştientizare a autismului are loc în fiecare an pe 2 aprilie 
pentru a ne aminti de drepturile persoanelor autiste din întreaga lume.

Este una dintre cele şapte zile oficiale specifice Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
sănătate şi a fost declarată cu scopul de a susţine necesitatea ca persoanele cu autism să 
poată duce o viaţă plină şi semnificativă ca parte integrantă a societăţii.

Tema stabilită în acest an, „Includerea la locul de muncă: provocări şi oportunităţi într- 
o lume post-pandemică”, face un pas mai departe în evidenţierea obstacolelor cu care se 
confruntă în fiecare zi persoanele cu autism şi alte persoane care trăiesc alături de ele. 
Pandemia provocată de virusul COVID-19 a expus şi a sporit inegalităţile flagrante din 
întreaga lume, dar pentru persoanele cu autism, care s-au confruntat de mult cu multe 
dintre aceste inegalităţi, le-a exacerbat.

Există, însă, speranţa de a dezvolta cunoştinţe mondiale despre autism şi de a furniza 
informaţii despre cât de important este să detectăm un diagnostic precoce. Persoanele 
cu tulburări ale spectrului autist au caracteristici, comportamente, gusturi şi modalităţi 
specifice de a face lucrurile. Cheia este de a înţelege modul lor de a vedea lumea şi 
performanţa lor, fără a încerca să îi facem să se schimbe.

în zilele noastre, când aproape toată lumea are acces la informaţii, există încă mulţi 
oameni care nu ştiu despre autism şi despre caracteristicile persoanelor care îl au. De 
aceea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea s-a alăturat 
acţiunilor de informare şi conştientizare cu privire la persoanele cu tulburări de spectru 
autist în mediul Online.
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