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Skróty stosowane w podręczniku 
 

ABA (z ang. Applied Behavior Analysis) – Analiza Behawioralna Stosowana, Stosowana 

Analiza Zachowania 

ASD (z ang. Autism Spectrum Disorders) – Spectrum Zaburzeń Autyzmu 

CAZiSDOA - Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób  

z Autyzmem 

DSM (z ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - Diagnostyczno-

Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych 

FWN – Fundacja Wspólnota Nadziei 

ICD (z ang. International Classsification of Diseases) – Międzynarodowa Klasyfikacja 

Chorób 

IŚRZ – Indywidualna Ścieżka Rozwoju Społeczno-Zawodowego 

KPOzA - Karta Praw Osób z Autyzmem 

KTA – Krajowe Towarzystwo Autyzmu 

MENiS – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 

NGO – (z ang. Non-Governmental Organization) – Organizacja Pozarządowa 

ON – Osoba Niepełnosprawna 

OzA – Osoby z Autyzmem 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

SPOA - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

UK – Ułatwiona Komunikacja 

WFA – Wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem 

WHO (z ang. World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia 

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ZA – Zespół Aspergera 

ZAZ – Zakłady Aktywności Zawodowej 

ZPCh – Zakład Pracy Chronionej 
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Wprowadzenie 

W opracowaniach dotyczących modeli ekonomii społecznej przyjęło się uważać,  

że „dobra praktyka” to rodzaj innowacyjnego przedsięwzięcia, które zostało z powodzeniem 

zrealizowane w danym miejscu i środowisku. Podkreśla się również, że projekt pretendujący 

do takiego miana powinien wyróżniać się skuteczną i opłacalną pod względem finansowym 

realizacją zadań i osiągniętych celów, a jego efektem są praktyczne rozwiązania konkretnych 

problemów. Klasyczny schemat analizy „dobrych praktyk” uwzględnia następujące cechy: 

skuteczność, wydajność, planowanie, refleksyjność, uniwersalność, innowacyjność, 

etyczność, przedsiębiorczość i korzyści społeczne1. Jakkolwiek powyższa lista nie wyczerpuje 

złożoności zagadnienia, to jest na tyle ambitna i trudna do spełnienia, że tylko nieliczne 

projekty i działania mogą się poszczycić sprostaniem tym wymaganiom. Co więcej wiele 

definicji określających, czym jest „dobra praktyka” podkreśla, iż jest to: 

„(…) takie działanie, taki projekt, takie rozwiązanie, które wpływa na społeczeństwo, 

czyli spełnia ważną funkcję społeczną (…)”2. 

Identyfikując się z tym stwierdzeniem można zauważyć, że bez wątpienia warunki  

te spełniał ponadregionalny projekt zrealizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt. „Wsparcie osób z autyzmem” oraz jego druga edycja 

„Wsparcie osób z autyzmem II”. Ich realizacja była możliwa dzięki współfinansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja. 

Wartym podkreślenia atutem tego projektu jest, z jednej strony jego bezprecedensowe 

znaczenie społeczno-ekonomiczne, a z drugiej skala realizacji (siedmiu Partnerów z różnych 

organizacji i miast). Jest to również dowód ogromnego zapotrzebowania na tego typu 

działania, a także przykład zaangażowania i mobilizacji organizacyjnej wielu podmiotów  

oraz umiejętności współpracy osób działających we wspólnym celu. W tym przypadku było 

nim opracowanie i poprowadzenie systemowego programu aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z autyzmem oraz udzielenie wsparcia zarówno im, jak też ich opiekunom3  

i kadrze merytorycznej pracującej z OzA w ramach organizacji partnerskich. Znaczenie  

i rangę tego przedsięwzięcia wzmacnia fakt, że była to prekursorska inicjatywa w skali kraju. 
                                                             
1 Por. Dobre praktyki EFS w Polsce – pierwsze doświadczenia. Raport zbadań, Fundacja Instytut Studiów 
Strategicznych, Kraków 2006, www.dobrepraktykiEFS.pl, (dostęp 12.05.2012). 
2 A. Karwińska, D. Wiktor, Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii 
społecznej, „Ekonomia społeczna. Teksty”, 6/2008, s. 4, 
http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf, (dostęp 12.05.2012). 
3 W świetle przyjętej definicji opiekunem OzA jest osoba z jego otoczenia, która wspiera ją w wykonywaniu 
codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych, tj. opiekun prawny, opiekun ustawowy, opiekun faktyczny. 
Zob. Regulamin form…, op. cit., § 2, p-t 8. 



5 
 

Korzyści związane z uczestnictwem Beneficjentów z autyzmem w projekcie znacznie 

wykraczają poza ewentualne włączenie ich w rynek pracy i dotyczą różnych obszarów 

funkcjonowania: psychologicznego, fizycznego, komunikacyjno-relacyjnego, społecznego, 

socjalnego i innych.  

W przypadku omawianego projektu „dobre praktyki” dotyczą różnych etapów  

jego realizacji oraz obszarów zadaniowych. Począwszy od określenia grup Beneficjentów, 

poprzez ich rekrutację po kompleksową ofertę wsparcia, które w przypadku OzA 

obejmowało:  

 Diagnozę (wywiady diagnostyczne oraz diagnozę funkcjonalną),  

 Opracowanie lub aktualizację Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społecznej  

i Zawodowej,  

 Indywidualne i/ lub grupowe wsparcie psychologiczne, 

 Warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych, 

 Warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy.  

 „Dobre praktyki” wypracowane w ramach tego projektu obejmowały również organizację 

dobranych do indywidualnych potrzeb Beneficjentów z autyzmem form wsparcia 

zawodowego, w tym:  

 Szkoleń zawodowych, 

 Warsztatów indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy, 

 Staży rehabilitacyjnych u pracodawców, 

 Zatrudnienia wspomaganego. 

Inicjatywa jaką była realizacja projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” dowodzi  

m.in. wzrastającej w Polsce świadomości społecznej na temat całościowych zaburzeń 

rozwojowych oraz wzroście odpowiedzialności obywatelskiej za los osób niepełnosprawnych, 

które często doświadczają różnych form marginalizacji. Brak pracy i innych możliwości 

włączenia się w nurt życia społecznego sprawiają, iż osoby te czują się nieprzydatne  

i doświadczają poczucia wyobcowania. Podejmowane w ramach projektu działania dawały im 

nadzieję na bardziej wartościowe życie oraz kształtowały świadomość,  

że są pełnowartościowymi osobami, które mają wiele do zaoferowania innym ludziom. Ideę 

zawartą w programie rehabilitacji społecznej OzA trafnie oddaje hasło kampanii 

promocyjnej4 towarzyszącej realizowanym od kilku lat przez PFRON projektom aktywizacji 

                                                             
4 Por. P. Wasilewski, Polskie kampanie społeczne w latach 2002-2006, [w:] P. Wasilewski (opr. i red.), 
Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2007,  
s. 26-136.  
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ON: „Człowiek wśród ludzi”. Chodzi bowiem o to, aby przywrócić osoby niepełnosprawne 

społeczeństwu, którego są nieodłączną częścią. 

 Zaletą projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” poza tym, że adresowany był do OzA, 

ich opiekunów oraz kadry merytorycznej (psychologów, terapeutów i in.), był również fakt, iż 

stwarzał on cenną szansę podmiotom rynku pracy na zdobycie niezbędnych informacji 

dotyczących korzyści i trudności związanych ze stworzeniem stanowiska pracy dla OzA. 

Dzięki konsultacjom, szkoleniom i materiałom informacyjnym przygotowanym specjalnie dla 

nich mogli się oni samodzielnie zmierzyć z decyzją o podjęciu wyzwania, jakim jest 

zatrudnienie osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju.  

Jakkolwiek aktywizacja zawodowa i społeczna OzA jest zadaniem niezwykle 

złożonym i skomplikowanym, to niesie też wiele satysfakcji i zadowolenia dla wszystkich 

zaangażowanych w ten proces. Pomocne w zrozumieniu tego fenomenu mogą być słowa 

Petera Szatmari, autora „opowieści o ludziach z autyzmem”: 

„»Wszystko zależy od tego, jak widzisz rzeczywistość«, powiedziała kobieta siedząca 

po drugiej stronie małego stolika w moim biurze. »Kiedy zrozumiesz, w jaki sposób myślą i 

jak pojmują świat, to, co wydaje się skazą, pewnego dnia może okazać się talentem lub 

szczególnym darem«”5. 

Wśród licznych sukcesów związanych z realizacją tego projektu, do niewątpliwych 

osiągnięć należy jego „wartość dodana”, którą stanowi przełamywanie barier społecznych, 

wpływanie na zmianę stereotypów myślowych, wychodzenie naprzeciw uprzedzeniom  

oraz nawiązywanie pełnych akceptacji i zrozumienia relacji między Beneficjentami  

z autyzmem, a przedstawicielami rynku pracy (innymi pracownikami, pracodawcami itp.). 

Fakt ten wydaje się być nie mniej znaczący niż realizacja wszystkich założeń projektowych.  

Przygotowując niniejszy podręcznik, dołożono wszelkich starań, aby wypracowane  

w ramach opisywanego projektu „dobre praktyki” aktywizacji społeczno-zawodowej OzA 

zostały przedstawione w sposób jasny i pozwalający na ich wykorzystanie przez inne 

organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.   

                                                             
5P. Szatmari, Uwięziony umysł. Opowieści o ludziach z autyzmem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007,  s. 9. 
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Rozdział 1 

Spektrum autyzmu i pokrewne zaburzenia rozwojowe – objawy, etiologia, diagnoza 

 

„Niektórzy ludzie z autyzmem chętnie się śmieją i dużo gadają, inni są raczej rzeczowi i małomówni. Niektórzy 

ludzie z autyzmem rozpaczają z powodu przygnębiających myśli, inni zasiedlają słoneczną stronę życia. Życie  

w autyzmie jest kiepskim przygotowaniem do życia w świecie bez autyzmu. Uprzejmość zastawiła wiele pułapek, 

w które można wpaść. Ludzie z autyzmem żadnej nie ominą; są w tym mistrzami." 

[Axel Brauns 2009, Barwne cienie i nietoperze, tł. Izabela Czyżewska-Dyrała. Media Rodzina. s.15] 

 
 Autyzm coraz częściej określany bywa jako choroba cywilizacyjna a liczba dzieci 

dotkniętych tym schorzeniem stopniowo wzrasta. W Polsce, całościowe zaburzenia 

rozwojowe diagnozuje się dopiero od ok. 20-30 lat. Sprawia to, że największą grupę wśród 

badanych stanowią osoby młode – do 24 roku życia (77,5% ogółu chorych)6.  

Pomimo, że brakuje dokładnych danych krajowych, co do liczby dzieci i osób dorosłych  

z rozpoznaniem autyzmu, to na podstawie informacji epidemiologicznych z innych krajów 

oraz z różnych instytucji i organizacji pozarządowych szacuje się, iż liczba wszystkich 

zaburzeń ze spektrum autyzmu sięga już 30 tysięcy, z czego 10 tysięcy przypadków to dzieci 

z diagnozą autyzmu7. Gdy doda się do tej liczby rodziców i rodzeństwo osób z autyzmem 

wychodzi, że w pośredni sposób autyzm wpływa na życie ok. 100 tysięcy ludzi w Polsce, 

czyniąc je bardziej skomplikowanym, pełnym frustracji i cierpienia8.  

Według informacji podanych przez ONZ, zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowić 

będą w najbliższej przyszłości jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata 

obok raka, cukrzycy i AIDS. Jak zauważa psycholog Ewa Pisula, pomimo 

kilkudziesięcioletniej historii badań nad spektrum autyzmu nadal nie wiadomo skąd się bierze 

i jakie są mechanizmy jego patogenezy. Sprawia to, że jak dotychczas trudno znaleźć 

skuteczne i niezawodne metody terapii9.  

 W opublikowanej w 1994 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne IV 

wersji Diagnostyczno-Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (DSM-IV) autyzm 

                                                             
6 Zob. H. Dorociak, M. Wroniszewski, Sytuacja i potrzeby dorosłych osób z autyzmem – Raport z badania 
przeprowadzonego w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem”, [w] Koncepcja Małego Systemu 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, (red.) Maria Jankowska, Maria Wroniszewska, Michał 
Wroniszewski, wyd. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010, s. 44. 
7 A. Rymsza, M. Wroniszewski, Autyzm jako problem społeczny, [w:] Koncepcja Małego Systemu aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób z autyzmem, (red.) Maria Jankowska, Maria Wroniszewska, Michał Wroniszewski, 
wyd. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010, s. 9.  
8 Więcej na ten temat w pracy: E. Pisula, Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich 
matek, GWP, 2003 (Psychologia w Monografiach Naukowych, 4). 
9 E. Pisula, Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 7. 
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został zakwalifikowany do kategorii Całościowych Zaburzeń Rozwoju i nazwany 

„zaburzeniem autystycznym”. Natomiast według klasyfikacji upowszechnianej  

przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) schorzenie to nazywane zostało „autyzmem 

dziecięcym” (ICD-10)10. Pomimo wzrastającej od lat wiedzy na temat zaburzeń 

autystycznych rozpoznawanie go nadal sprawia wiele problemów, a obraz dysfunkcji 

przejawianych przez osoby tym zaburzeniem rozwoju znacznie się od siebie różni.  

Sprawia to, że usytuowanie autyzmu wśród innych schorzeń podlegało częstym zmianom  

w systemach klasyfikacyjnych. Rozwijający się w ostatnich latach kierunek badawczy znany 

jako „teoria umysłu”, zakłada, że u podstaw zaburzeń społecznych i komunikacyjnych 

towarzyszących autyzmowi leży deficyt poznawczy. Nie zostało to jednak ostatecznie 

naukowo potwierdzone. Wiadomo natomiast, że w jego efekcie osoba chora bardzo cierpi,  

jej ogromna frustracja wynika z poczucia zagubienia i osamotnienia jakiego doznaje 

„zamknięta” w swoim świecie, z którego nie umie znaleźć wyjścia. Stan ten staje  

się nierzadko źródłem napadów agresji i autoagresji. Poczucie izolacji i udręki emocjonalnej 

osób z autyzmem może zmniejszyć wyłącznie zapewnienie im odpowiedniego wsparcia  

na każdym etapie życia, tak by mogły się rozwijać zgodnie ze swoimi możliwościami  

– uczyć, pracować, poznawać ludzi i cieszyć z uczestnictwa w życiu społecznym11. 

 

 

 

 

 

 
 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu promującego projekt (źródło: Film pt.: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób  
z autyzmem II", cz. 2, odc. 212). 

 

Spektrum autyzmu 

 Autyzm traktowano przez wiele lat jako jeden zespół chorobowy, tymczasem badania 

zainicjowane przez Leo Kannera13 pokazały, że bardziej właściwe jest mówienie o grupie 

podobnych schorzeń, obejmujących autyzm, autyzm atypowy oraz syndrom Aspergera  

                                                             
10 Ibidem. 
11 Zob. Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz, Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, 
wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 7-8. Por. T. Gałkowski, E. Pisula, Przystosowanie 
społeczne małych dzieci z autyzmem, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2004. 
12 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=ZhPxzeB2zbY, (dostęp 02.08.2013). 
13 L. Kanner, Autistic disturbances of affective contact, „Nervous Child”, 2/1943, s. 217-250. 

Autyzm jest bardzo specyficzną chorobą. Można jej nie rozumieć. Można nie wiedzieć, co z nią 
zrobić, ale można się też zafascynować i zauroczyć. Nas w Stowarzyszeniu (ProFUTURO – 
K.K.R.) dzieci z autyzmem zauroczyły. Chcemy im pomagać, bardzo chcemy też pomóc 
ich rodzinom. Te dzieci rosną razem z naszym Stowarzyszeniem i mamy pierwszą grupę osób 
dorosłych. Myślę, że udaje nam się być łącznikiem między światem, tajemnicą dziecka, 
a tym co nas wokół otacza – światem zewnętrznym. 

(Agnieszka Haremska przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO 

w Poznaniu)  
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(od nazwiska austriackiego badacza Hansa Aspergera). Propozycja traktowania zaburzenia 

tego w szerszym spektrum – kontinuum wyszła od Lorny Wing i Judith Gould14 w 1979 roku. 

Od tamtej pory terminem tym obejmuje się wszystkie osoby, które przejawiają jakiekolwiek 

symptomy charakterystyczne dla dysfunkcji typowych dla autyzmu15.  

Zaburzenia ze spektrum autyzmu niejednokrotnie współwystępują z innymi 

jednostkami chorobowymi, np. fenyloketonurią, upośledzeniem umysłowym, padaczką, 

alergiami pokarmowymi i in. Często towarzyszą im też zaburzenia psychopatologiczne 

(zwłaszcza w przypadku ZA). Wśród najczęściej występujących wymienia się skłonności 

depresyjne, zaburzenia uwagi i motoryki, objawy natręctw, zachowania agresywne  

oraz zaburzenia snu16. Im bardziej głębokie zaburzenie autystyczne, tym większa skłonność 

do współwystępowania wielorakich, sprzężonych niepełnosprawności17. 

Zdarza się też, że wśród osób z autyzmem o umiarkowanym lub lekkim stopniu 

upośledzenia umysłowego i inteligencji mieszczącej się w normie spotkać można jednostki 

wyróżniające się wyjątkowymi i specyficznymi zdolnościami. Ze względu na ich charakter 

określa się je mianem „wysepkowych zdolności”. Ewa Pisula jako przykładowe wymienia 

następujące uzdolnienia: 

 muzyczne, oznaczające np. wybitnie dobry słuch muzyczny,  

pamięć muzyczną, zdolność komponowania oryginalnych melodii, 

 językowe, w tym przypadku dziecko może samodzielnie opanować  

nawet kilka języków obcych w sposób niezauważalny dla otoczenia, 

 pamięciowe, dotyczą mechanicznego zapamiętywania dużych fragmentów 

tekstu, np. treści książki telefonicznej, rozkładu jazdy pociągów,  

haseł z encyklopedii, 

 percepcyjne, przejawiają się np. szybkim i bardzo sprawnym układaniem 

puzzli składających się z kilkuset lub nawet kilku tysięcy elementów, 

 arytmetyczne, cechuje je błyskawiczne wykonywanie w pamięci 

skomplikowanych działań matematycznych, takich jak mnożenie dwóch 

wielocyfrowych liczb lub wyciąganie pierwiastka z kilkucyfrowej liczby, 

jednak bez umiejętności dokonywania analiz tych operacji, 

                                                             
14 L. Wing, J. Gould, Severe impairment of social interaction and associated abnormalities in children: 
epidemiology and classification, „Journal of Autism and Developmental Disorders”, 9/1979, s. 11-29. 
15 Zob. E. Pisula, Autyzm: od badań mózgu do praktyki psychologicznej, GWP, Sopot 2012, s. 15. 
16 Ch. Preissmann, Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię, GWP, Sopot 2012, s. 
17. 
17 Por. J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, Autyzm i zespół Aspergera, wyd. I, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2009, s. 25. 
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 plastyczne, odnoszą się do wybitnych zdolności rysunkowych, precyzji  

i ekspresji tworzonych prac18. 

W zależności od przyjętych kryteriów, grupę osób obdarzonych szczególnymi 

umiejętnościami szacuje się na około 5-15% osób z autyzmem. Ich wybitne zdolności 

przejawiają się w wąskich obszarach przy równoczesnych znacznych deficytach w innych19. 

Objawy wskazujące na zaburzenia autystyczne różnią się nieznacznie w zależności  

od wieku danej osoby i inne są w przypadku dzieci przedszkolnych, szkolnych, nastolatków  

i dorosłych. Zasadniczo jednak cechują się problemami rozwojowymi w trzech obszarach 

funkcjonowania: społecznym, językowo-komunikacyjnym i behawioralno-poznawczym 

(trudności z działaniem wyobraźni)20. Z ostatnich badań wynika, że autyzm dotyka cztery 

razy więcej mężczyzn niż kobiet a każdego roku wzrasta liczba dzieci, u których się 

diagnozuje całościowe zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu21. 

 
Wykres 1. Trzy obszary zaburzeń charakterystyczne dla autyzmu. 

Objawy 

 Najczęstsze przejawy autyzmu dotyczą wspomnianych trzech obszarów 

funkcjonowania: społecznego, komunikacyjnego i poznawczego. W znacznym uproszczeniu 

można powiedzieć, że znamienne są tutaj trudności w takich aspektach jak: 

 samokontrola – deficytowi której towarzyszą obsesje, odczuwanie wewnętrznego 

przymusu i lęki, 

 tolerancja na bodźce przejawiające się nadwrażliwością zmysłową i emocjonalną, 

 kojarzenie, które bezpośrednio wiąże się z deficytami uwagi, zaburzoną percepcją  

i dezintegracją poznawczą22. 

                                                             
18 E. Pisula, Autyzm…, op. cit., s. 61. 
19 Ibidem. 
20 L. Bobkowicz-Lewartowska, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, wyd. IV, Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007, s. 13. 
21 Por. D. Search, M. Lloyd, M. Preston, Pomóż dziecku z autyzmem, Wyd. Liber, Warszawa 2006, s. 10 
22 Ibidem, s. 12. 
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Trudności w sferze komunikacji językowej i behawioralnej skutkują m.in. 

zaburzeniami w kontaktach społecznych, porozumiewaniu się z innymi oraz brakiem 

elastyczności myślenia i zachowania. Dysfunkcje te wynikają na ogół z niedorozwoju mowy, 

zarówno ekspresywnego jak i receptywnego. Cechą charakterystyczną dla wielu osób 

autystycznych jest np.: 

 występowanie echolalii, 

 odwracanie zaimków, 

 zaburzenia w komunikacji pozawerbalnej, 

 powtarzanie ograniczonych, sztywnych wzorców zachowań, takich jak tiki  

i manieryzmy ruchowe, 

 stereotypowe, powtarzające się czynności, 

 uporczywe przestrzeganie rutyn, 

 przymus stałości otoczenia, 

 ograniczony charakter zainteresowań, 

 przywiązanie do przedmiotów i miejsc 

 łatwość mechanicznego zapamiętywania, 

 niski próg odporności na zmiany23. 

Autyzm uznawany jest za rozległe i głębokie zaburzenie rozwojowe, w znacznym stopniu 

determinowane biologicznie. Wynika to z faktu, że zakłócenia w rozwoju pojawiają się  

na bardzo wczesnym etapie, czyli w ciągu pierwszych 36 miesięcy życia.  

Trudności w funkcjonowaniu społecznym dotyczą przede wszystkim deficytów zdolności  

do naprzemiennego udziału w interakcjach. Za symptomatyczne oznaki nieprawidłowości  

na tym polu przyjmuje się m.in. 

 zaburzony kontakt wzrokowy, 

 nieumiejętność spontanicznego wykorzystywania gestykulacji w komunikacji 

pozawerbalnej, 

 niezdolność do tworzenia stosownych do wieku związków przyjacielskich  

z rówieśnikami, 

 brak świadomości uczuć innych ludzi i empatycznego reagowania na nie24. 

 

 

                                                             
23 Zob. E. Pisula, Autyzm u dzieci…, op. cit., s. 21. 
24 Ibidem, s. 21. 
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Zespół Aspergera 

Zaburzenie to różni się od innych całościowych zaburzeń rozwojowych  

przede wszystkim tym, że nie występują znaczące opóźnienia w rozwoju mowy.  

Dzieci z zespołem Aspergera zazwyczaj używają pojedynczych słów jeszcze  

przed ukończeniem 2 roku życia, a przed ukończeniem 3 roku życia zaczynają budować 

proste zdania. Diagnoza Zespołu Aspergera opiera się na rozpoznaniu dysfunkcji w dwóch, 

takich samych jak w przypadku autyzmu obszarach, tzn. interakcji społecznych  

i ograniczonych, sztywnych wzorców zachowań25. 

Wśród kryteriów diagnostycznych ZA wymienia się sześć charakterystycznych 

objawów opisanych przez Gillbergów w 198926, w celu uzupełnienia symptomów 

wymienionych w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV. Są to: 

 zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub brak chęci współpracy  

w grupie, 

 zaburzenia mowy i języka (opóźniony rozwój, powierzchownie perfekcyjny 

język ekspresyjny, sztywna i pedantyczna mowa, nietypowa charakterystyka 

głosu, uszkodzenie zdolności rozumienia języka – przede wszystkim znaczeń 

przenośnych i ukrytych), 

 zawężone, specjalistyczne zainteresowania, połączone czasem z obsesyjnym 

zainteresowaniem jedną dziedziną, 

 zachowania powtarzalne, rutynowe, niezmienne, 

 trudności w komunikacji niewerbalnej (ograniczone gesty, skąpa ekspresja 

twarzy, dystans fizyczny, zachwiane rozumienie bliskości do innej osoby, 

kłopoty z kontaktem wzrokowym), 

 niezdarność ruchowa (nie zawsze) 27. 

W celu potwierdzenia diagnozy ZA przyjmuje się, że konieczne jest wystąpienie  

co najmniej trzech z opisanych zaburzeń28. Jedną z różnic obserwowanych  

między wysokofunckjonujacymi osobami z autyzmem a osobami zespołem Aspergera, jest 

późniejsze wystąpienie objawów w przypadku tych drugich. Przyczyną tego jest stosunkowo 

dobre funkcjonowanie osób z ZA przez pierwsze lata życia, wyższy przeciętny poziom 

inteligencji niż w przypadku osób z autyzmem oraz ograniczenie deficytów do wąskich 

                                                             
25 Ch. Preissmann, op. cit., s. 16. 
26 Zob. C. Gillberg, I.C. Gillberg, Asperger syndrome – some epidemiological considerations: a research note, 
“Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 30/1989, s. 631-638. 
27 Ibidem, s. 632. 
28 A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009, s. 25. 
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obszarów29. Sprawia to, że ich szanse na osiągnięcie niezależności, a w późniejszym okresie 

na aktywizację zawodową są znacznie większe niż w przypadku OzA.  

Osobom niezorientowanym w specyfice tych zaburzeń, niektóre osoby z ZA mogą się 

wydawać nie tyle chore, co po prostu dziwne. Niemniej jednak, wiele osób z ZA cierpi  

na problemy psychiatryczne przejawiające się m.in. silnym lękiem i depresją30. 

Jakkolwiek dane na temat częstotliwości występowania zespołu Aspergera są 

niejednoznaczne, to wśród specjalistów panuje przekonanie o znacznie większej liczbie 

chłopców niż dziewczyn z ZA31. 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu pt.: „Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II",  cz. 2, odc. 2,  
(źródło: strona internetowa projektu32). 

 

Etiologia autyzmu 

 Pomimo wieloletnich badań nad zaburzeniami autystycznymi nie istnieje 

jednoznaczna logiczna interpretacja przyczyn jego występowania. Prawdopodobnie 

odpowiedzialny jest za to więcej niż jeden uniwersalny, czyli dotyczący wszystkich 

przypadków autyzmu, czynnik. Za potwierdzone przyjmuje się koncepcje wskazujące  

na genetyczne uwarunkowania podatności na autyzm. Oznacza to, że prawdopodobieństwo 

wystąpienia zaburzenia wzrasta w przypadku dzieci, których jedno z rodziców reprezentuje 

podobne cechy osobowości. W świetle prowadzonych badań (m.in. nad bliźniętami jedno-  

i dwujajowymi) bardziej uzasadnione wydaje się jednak mówienie o genetycznych 

predyspozycjach niż dziedziczeniu autyzmu33.  

                                                             
29 E. Pisula, Autyzm…, op. cit., s. 27. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, s. 28. 
32 Film pt. „Człowiek wśród ludzi. Wsparcie osób z autyzmem II” składa się z czterech odcinków i został 
zrealizowany z zamysłem promocji i informacji o projekcie pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowanym 
przez PFRON wraz z Partnerami z organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Producentem filmu jest 
Mariusz Sikorski POLTELmedia.pl 2011, zaś za scenariusz i realizację odpowiadają: Leszek Wieliczko i Paulina 
Malinowska-Kowalczyk. Redakcja TVP@ Dariusz Łukawski. Zob. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhPxzeB2zbY, (dostęp 02.08.2013). 
33 U. Frith, Autyzm. Wyjaśnianie tajemnicy, GWP, Gdańsk 2008, s. 58. 

W przypadku osób z autyzmem, które wysokofunkcjonują, tak jak w przypadku osób z zespołem 
Aspergera, chyba największą trudnością jest to, że są niezrozumiane, że zachowują się 
dla niektórych, trochę w sposób dziwaczny. Nie komunikują się w taki sposób, jak ich rówieśnicy. 
I z tego powodu, w naturalny sposób znajdują się na marginesie – na marginesie klasy, 
na marginesie podwórka. Często również na marginesie niektórych rodzin, których najbliższe 
kuzynostwo nie znajduje w nich partnerów do zabawy, czy do rozmowy. 

(Anna Janiak, Stowarzyszenie ProFUTURO z siedzibą Poznaniu) 
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Wśród przyczyn występowania autyzmu wymienia się również komplikacje  

w przebiegu ciąży i warunki porodu. Pomimo że dane na temat zależności między  

tymi czynnikami a późniejszym autyzmem nie są jednoznaczne, to liczne badania pokazały,  

iż warunki życia płodowego i porodu dzieci, u których później zdiagnozowano autyzm były 

znacznie gorsze od optymalnych34. U źródeł powikłań, które, jak się przypuszcza,  

mogą korelować w istotnym stopniu z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymienia się: 

zaawansowany wiek matki (niektóre badania wskazują również jako czynnik wiek ojca 

powyżej 40 lat), kolejność urodzeń wiążąca się z większym ryzykiem, krwawienie  

w pierwszym lub drugim trymestrze, niska waga urodzeniowa, przebyte infekcje w czasie 

ciąży, ciąża niedonoszona lub przenoszona, zażywanie leków w trakcie ciąży i poród  

z użyciem narzędzi35. Wśród przyczyn mogących mieć pewien związek z zachorowalnością 

na autyzm wymienia się również czynniki neurologiczne i neurochemiczne (uszkodzenia 

centralnego układu nerwowego)36, problemy metaboliczne (głównie nietolerancja na gluten 

 i kazeinę), przebyte infekcje (w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym), makrocefalię 

(wielkogłowie)37, a także toksoplazmozę wrodzoną. 

Dotychczas nie udało się ustalić z całkowitą pewnością przyczyn determinujących 

wystąpienie zaburzeń autystycznych, nie wiadomo także, jaką rolę odgrywa równoczesne 

współwystępowanie kilku czynników. Przyjmuje się jednak, że zależność ta jest  

nie bez znaczenia i zwiększa ryzyko choroby. 

Diagnoza  

 Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka stwarza szansę na szybsze 

podjęcie interwencji oraz znacznie zwiększa możliwości skutecznego oddziaływania poprzez 

terapię i stymulację. Wiadomo też, że im głębsze zaburzenia funkcjonowania tym łatwiej  

i szybciej dziecko może być zidentyfikowane jako niepełnosprawne i wymagające 

specjalistycznej opieki. Niemniej jednak proces diagnozowania zaburzeń ze spektrum 

autyzmu jest skomplikowany i wymaga współdziałania specjalistów różnych profesji  

m.in. psychologa, psychiatry, lekarza, pedagoga, logopedy, terapeutów, a także rodziców  

lub opiekunów dziecka38. W rzeczywistości bowiem, to od tych ostatnich zależy w znacznym 

stopniu, jak szybko dostrzegą oni nieprawidłowości w funkcjonowaniu swoich dzieci. 

Wczesne diagnozowanie autyzmu polega przede wszystkim na dokładnym i wnikliwym 

                                                             
34 E. Pisula, Autyzm…, op. cit., s. 91. 
35 Ibidem. 
36 Zob. ibidem, s. 101-107. 
37 Ibidem, s. 107-109. 
38 D. Seach, M. Lloyd, M. Preston, op. cit., 11. 



15 
 

wywiadzie z opiekunami dziecka oraz na obserwowaniu zachowania dziecka w różnych 

sytuacjach: w trakcie spontanicznej aktywności, podczas zabawy, w samotności,  

z rówieśnikami, z rodzicami, z terapeutami, w sytuacjach społecznych, przy realizacji zadań.  

Rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem czasochłonnym  

i wymagającym ze strony specjalistów dużego doświadczenia. Dla rodziny dziecka jest  

to zawsze proceder stresujący i wymagający dużych pokładów cierpliwości i zaufania  

do profesjonalistów39.  

 

 

 

 

 
 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu pt.: „Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II",  cz. 2, odc. 1,  
(źródło: strona internetowa projektu40). 

 
 Na dalszym etapie procesu diagnozowania wykorzystuje się także standaryzowane 

narzędzia pomiarowe takie np. jak testy psychologiczne41.  

Pomimo dostępu do zaawansowanych metod diagnostycznych rozpoznawanie zaburzeń 

rozwojowych ze spektrum autyzmu nadal nie jest proste i narażone jest na późną 

wykrywalność i niejednoznaczność diagnozy – przynajmniej do czasu zebrania 

wystarczającej liczby danych. Trudności te wynikają z kilku zasadniczych przyczyn: 

 istotny element diagnozy stanowi ocena rozwoju mowy, stąd też dopóki nie można jej 

w pełni dokonać, rozpoznanie jest utrudnione, 

 do momentu ukończenia przez dziecko 2 roku życia obraz jego funkcjonowania może 

nie być na tyle jasny, aby jednoznacznie zaklasyfikować je jako autystyczne, 

 u niektórych dzieci autystycznych występuje okres względnie prawidłowego rozwoju, 

a symptomy chorobowe pojawiają się później (nawet po ukończeniu przez dziecko 

dwóch lat),  

 stosunek rodziców do dziecka nacechowany jest silnymi emocjami i niejednokrotnie 

nie są oni na tyle obiektywni, aby zaburzenia rozwojowe interpretować jako takie, stąd 

też zdarza się, że przypisują je indywidualnemu tempu rozwoju, 

                                                             
39 Por. http://www.sotis.pl/art21,2-18,Diagnoza-autyzmu.html, (dostęp 14.07.2013); . 
40 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=oZCrtplqjkc, (dostęp 02.08.2013). 
41 E. Pisula, Diagnoza autyzmu, wykład akademicki dostępny na stronie: 
http://wiki.biol.uw.edu.pl/t/img_auth.php/3/32/Wyklad9_diagnoza.pdf, (dostęp 05.07.2013). 

Diagnoza jest to skomplikowany proces trwający co najmniej kilka godzin (…). Zajmujemy się 
również rodzicami. Praca w takim zespole interdyscyplinarnym służy temu, aby zadbać o rodzinę 
w całości, o każdą osobę, nie tylko o dziecko. Ale przede wszystkim staramy się, aby zderzenie 
z faktem, że dziecko ma autyzm lub inne schorzenie, było przyjęte przez nich w miarę możliwości 
łagodnie i z motywacją do działania, do pomocy dziecku.  

(Renata Gołębiowska, pedagog – neurologopeda, Stowarzyszenie św. Celestyna, Mikoszów) 
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 profesjonaliści nie są odpowiednio przygotowani do rozpoznawania autyzmu, 

zwłaszcza u małych dzieci42. 

 Rola i znaczenie terapii osób autystycznych jest nie do przecenienia, gdyż to od niej 

tak naprawdę zależy przyszłość osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi  

oraz stopień, w jakim zyskają samodzielność i niezależność w dorosłym życiu43.  

Większość programów leczenia i oddziaływania psychologicznego, które oferowane są OzA 

w Polsce opiera się na tzw. niedyrektywnych formach terapii. Zasadniczym celem jest tutaj 

nawiązanie kontaktu z pacjentem i towarzyszenie mu w „przeżywaniu”. Służy temu  

m.in. przyjmowanie przez terapeutę propozycji ze strony dziecka, np. dotyczących zabawy 

lub innych form aktywności. W Polsce inicjatorami zasad terapii niedyrektywnej w pracy  

z dziećmi autystycznymi były Hanna Olechnowicz44, Magdalena Grodzka45, Małgorzata 

Kościelska46, Anna Czownicka47. 

 

 

 

 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu pt.: „Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II",  cz. 2, odc. 1,  
(źródło: strona internetowa projektu48). 

 

Korzystanie z dorobku wielu terapeutycznych szkół i metod pracy z osobami z autyzmem 

wymaga ogromu wiedzy i doświadczenia, a także otwartości na nowe wyzwania oraz chęci 

nieustannego uczenia się i przekonania, że warto dołożyć wszelkich starań, aby usprawniać 

codzienne funkcjonowanie tych osób. Skuteczne i efektywne leczenie autyzmu to też 

rehabilitacja i aktywizacja społeczno-zawodowa, która jest elementarnym etapem integracji 

osób z autyzmem z resztą społeczeństwa.   

                                                             
42 Na podstawie opracowania E. Pisuli, Autyzm…, op. cit., s. 53. 
43 Zob. Ch. Preissmann, op. cit., s. 77-83. 
44 Zob. H. Olechnowicz, R. Wiktorowicz, op. cit. 
45 Zob. M. Grodzka, Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
46 Zob. M. Kościelska, Odpowiedzialni rodzice. Z doświadczeń psychologa klinicznego, Wydawnictwo Impuls 
Kraków 2011. 
47 Zob. A. Czownicka, Podejście interakcyjne w terapii zachowań autystycznych u dzieci, „Psychologia 
Wychowania”, nr 1/ 1983, s. 70-84; A. Czownicka, Terapia w ramach Rodzinnych Wczasów Rehabilitacyjnych 
TPD, [w:] E. Czownicka (red.), Psychologiczne problemy wczesnego autyzmu dziecięcego, Wyższa Szkoła 
Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1983, s. 102-109. 
48 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=oZCrtplqjkc, (dostęp 02.08.2013). 

(…) Wiele z nich (OzA – K.K.R.) jest świetnie funkcjonującymi osobami i mam nadzieję, 
że kiedyś w przyszłości okaże się, że będą doskonałymi pracownikami w specjalnych ośrodkach, 
gdzie będą mieć odpowiednie otoczenie, które da im tą szansę. Wiadomo, jest to duże wyzwanie, 
ale też myślę, że duża szansa na to, aby nie wrócili do domu i nie zostali już w tym domu.  

(Kamila Zaradna, pedagog specjalny , Stowarzyszenie św. Celestyna, Mikoszów) 
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Rozdział 2 

Formalno-prawna sytuacja osób z autyzmem w Polsce 

 Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które trwa całe życie i jakkolwiek jest 

nieuleczalny, to odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza i dostosowana  

do indywidualnych potrzeb terapia może znacznie poprawić jakość życia i sposób 

funkcjonowania osoby z autyzmem. Nieodłącznym elementem działań mających na celu 

pomoc takim osobom i ich rodzinom powinno być przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i dyskryminacji oraz umożliwienie godnej egzystencji w warunkach 

odpowiednich do potrzeb49. Wzrastająca świadomość społeczna na temat zaburzeń  

ze spektrum autyzmu, liczne kampanie społeczne oraz pełne zaangażowania działania 

organizacji pozarządowych na rzecz OzA sprawiają, że można mówić o powolnym procesie 

przywracania tych ludzi społeczeństwu. Niewątpliwie dzieje się to z obopólną korzyścią, choć 

trudno jeszcze mówić o pełnym sukcesie na tym polu. Poprawie tej sytuacji służą  

m.in. projekty mające na celu aktywizację zawodową i usamodzielnienie się OzA  

oraz inicjatywy, których misją jest stworzenie zaplecza formalno-prawnego chroniącego je  

i gwarantującego respektowanie ich praw. W Polsce, gdzie liczbę osób z autyzmem szacuje 

się na ok. 30 tysięcy50, a obserwacje naukowe pokazują, że liczba ta systematycznie rośnie, 

większość podejmowanych w ostatnich latach działań na ich rzecz uchodzi za nowatorskie 

 i prekursorskie. Należy docenić wszelkie osiągnięcia krajowe na tym polu i zaangażowanie 

instytucji rządowych i pozarządowych w proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób z 

autyzmem. 

Porozumienie Autyzm Polska 

 Na przełomie roku 1997/1998 z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS odbyło się spotkanie 

założycielskie Porozumienia Autyzm-Polska, podczas którego 27 Organizacji Pozarządowych 

Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami 

oraz Ich Rodzin podpisało Deklarację Programową. Obecnie członkami Porozumienia 

Autyzm-Polska jest ok. 50 organizacji świadczących pomoc osobom z autyzmem  

i ich rodzinom51. 

                                                             
49 Więcej na temat realnych warunków egzystencji osób z autyzmem w Polsce w opublikowanym raporcie z 
2004 roku: Sytuacja dorosłych osób z autyzmem w Polsce: raport 2004, oprac. materiałów: Maria 
Wroniszewska, Marcin Wroniszewski, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2004.  
50 Dane według Karoliny Wasielewskiej – terapeutki i wykładowczyni z Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej. Wywiad dostępny na stronie: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/736008,Autyzm-Rosnie-
liczba-chorujacych-Polakow, (dostęp 22.12.2012). Inne źródła podają, że liczba dorosłych osób z autyzmem w 
Polsce wynosi ok. 10 tysięcy (szacunki te nie uwzględniają dzieci). Por. M. Jankowska, Czym jest autyzm, 
„Autyzm w Polsce”, Biuletyn nr 5/ 2009, Wyd. Fundacja SYNAPSIS, s. 2-3.  
51 Zob. http://www.solisradius.pl/regulamin-porozumienia-autyzm-polska.php, (dostęp 07.07.2013); 
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 Zasadniczy cel jaki przyświeca tej ważnej inicjatywie, przeprowadzanej  

we współpracy z administracją rządową i samorządową, to doprowadzenie  

do zagwarantowania komplementarnej i specjalistycznej pomocy wszystkim osobom 

dotkniętym autyzmem, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim 

samym stopniu jak osoby pełnosprawne52. Organizacje wchodzące w skład Porozumienia 

poprzez podejmowane w jego ramach działania w szczególny sposób dążą do realizacji 

następujących celów:  

 poprawy jakości życia osób z autyzmem,  

 rozwoju organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych  

z autyzmem oraz ich rodzin, 

  wspierania się i wymiany doświadczeń;  

 tworzenia reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora 

publicznego, 

 wypracowywania standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli 

funkcjonowania organizacji i instytucji działających na ich rzecz, 

  monitorowania respektowania praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich 

rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb;  

 prowadzenia rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem53. 

Organizacje zrzeszone w grupie Autyzm-Polska reprezentuje wybierana co 2 lata 

Rada składająca się z 5 ich przedstawicieli54.  

W ramach Porozumienia Autyzm-Polska od listopada 2003 roku działa również 

Rzecznik Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS, który reprezentuje środowisko OzA  

i ich rodzin w rozmowach z administracją rządową. Do jego zadań należy ponadto 

konsultowanie zmian w przepisach prawnych oraz prowadzenie rzecznictwa systemowego 

(politycznego) na rzecz środowiska OzA i ich bliskich55. 

Inicjatywa ta oraz podejmowane przez jej przedstawicieli działania przyczyniły się  

w znacznym stopniu do poprawy warunków życia i funkcjonowania osób z autyzmem  

                                                             
52 Wszystkie informacje dot. Porozumienia Autyzm-Polska pochodzą ze stron internetowych: 
http://www.synapsis.waw.pl/index.php/more-about-joomla/autyzm-polska/porozumienie, (dostęp 07.07.2013); 
http://bycjakinni.org.pl/fundacja/autyzm-polska, (dostęp 07.07.2013). 
53 Por. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/4021_244.pdf, (dostęp 16.07.2013). 
54 Radzie Porozumienia AUTYZM-POLSKA od kilku kadencji przewodniczy Fundacja SYNAPSIS, zaś 
Sekretariat prowadzi od maja 2010 roku Stowarzyszenie PRO-FUTURO z Poznania. Informacje pochodzą ze 
strony: http://www.synapsis.waw.pl/index.php/more-about-joomla/autyzm-polska/porozumienie, (dostęp 
12.07.2013). 
55 Zob. http://www.synapsis.waw.pl/index.php/more-about-joomla/autyzm-polska/porozumienie, (dostęp 
16.07.2013). 
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oraz ich rodzin w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Dzięki podejmowanej współpracy  

z instytucjami rządowymi i pozarządowymi udało się wprowadzić istotne zmiany  

w prawodawstwie polskim, a poprzez cyklicznie organizowane kampanie społeczne  

i specjalistyczne konferencje stopniowo zmieniać oblicze społeczne problematyki związanej  

z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Konsekwencją tego może być  

m.in. stopniowa poprawa sytuacji OzA na rynku pracy oraz w edukacji, czemu służy 

większość programów realizowanych przez organizacje pozarządowe finansowanych  

ze środków europejskich. Pośrednim efektem wieloletnich starań i lobbingu społecznego  

na rzecz środowiska związanego z osobami autystycznymi jest przygotowanie i zgłoszenie 

projektu uchwały Karta Praw Osób z Autyzmem. 

Karta Praw Osób z Autyzmem 

 Po upływie ponad roku od czasu złożenia poselskiego projektu uchwały zwanej Kartą 

Praw Osób z Autyzmem został on ostatecznie jednogłośnie przyjęty 12 lipca 2013 roku  

przez Sejm RP. W sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji 

Zdrowia z dn. 13 czerwca 2013 można przeczytać, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje 

do rządu RP oraz władz jednostek samorządu terytorialnego o podejmowanie działań na rzecz 

urzeczywistnienia tych praw. W uzasadnieniu stwierdza się, iż prawa te wynikają  

z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, Konwencji o prawach dziecka, Standardowych zasad wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych oraz innych aktów prawa międzynarodowego  

i wewnętrznego56. 

 Dokument ten został wiernie przetłumaczony i dostosowany do polskich realiów  

z tekstu Karty Praw Osób z Autyzmem przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 roku. 

Szczególna uwaga zwrócona jest w nim na specyficzne potrzeby osób z autyzmem, których 

nie uwzględniają inne źródła prawa, karty czy konwencje. Uchwalenie tego dokumentu 

pozwala mieć nadzieję na dalsze pozytywne zmiany w sferze funkcjonowania społecznego 

osób z autyzmem57. 

W przyjętym kształcie Karta Praw Osób z Autyzmem liczy 19 punktów, które odnoszą 

się do wielu obszarów i dziedzin życia OzA. Przyznaje się w niej, że osoby te mają prawo  

                                                             
56 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/30FE3D84EEAF8B26C1257B8A002D09CB/%24File/1395.pdf, 
(dostęp 15.07.2013). 
57 Zob. opr. Agnieszki Rymszy, Kierownika Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, koordynatora prac 
Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i jej współpracy z Porozumieniem AUTYZM-POLSKA: 
http://www.synapsis.waw.pl/index.php/aktualnosci/866-uchwalona-karta-praw-osob-z-autyzmem; (dostęp 
15.07.2013). 



20 
 

do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, oraz że nie mogą podlegać 

dyskryminacji. Ogólnie stwierdza się w niej, że mają prawo do:  

 możliwie niezależnego i w pełni wartościowego życia,  

 rzetelnej diagnozy i opinii medycznej, 

 dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji oraz kształcenia i przygotowania 

zawodowego dostosowanego do ich możliwości, 

 uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących ich przyszłości, 

 warunków mieszkaniowych uwzględniających ich specyficzne potrzeby  

i ograniczenia, 

 wynagrodzenia wystarczającego do zapewnienia podstawowych potrzeb, 

 wsparcia umożliwiającego korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku 

 i sportu oraz ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb  

i możliwości, 

 poszanowania intymności życia rodzinnego, 

 ochrony przed nadużyciami, przemocą fizyczną i zaniedbaniem, 

 egzystencji pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego  

z nieuzasadnionym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym albo w innych 

instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą58. 

Karta Praw Osób z Autyzmem nie jest aktem prawnym, stąd też nieegzekwowanie jej 

nie skutkuje sankcjami, jednakże ma na celu zwrócenie uwagi na to, że OzA są grupą  

o specyficznych potrzebach, nierzadko odmiennych od potrzeb innych osób 

niepełnosprawnych. Ta specyfika powinna być uwzględniana we wszystkich przepisach  

i rozporządzeniach regulujących system wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Polsce59. 

Akt ten ma uwrażliwić osoby odpowiedzialne za tworzenie i egzekwowanie prawa  

oraz programów i praktycznych rozwiązań na potrzeby OzA. Uchwalenie przez Sejm RP 

KPOzA ma niebagatelne znaczenie społeczne, a jego rola polega zarówno na rozbudzaniu 

świadomości na temat autyzmu oraz osób dotkniętych nim, jak też uczeniu tolerancji i 

akceptacji dla osób niepełnosprawnych. 

Przepisy w polskim prawie dotyczące osób z autyzmem 

 Sytuacja prawna OzA omawiana jest w kilku osobnych aktach legislacyjnych,  

które odnoszą się do różnych obszarów życia i społecznego funkcjonowania: oświaty, 

                                                             
58 Zob. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=380, (dostęp 15.07.2013). 
59 Zob. http://www.synapsis.waw.pl/index.php/aktualnosci/866-uchwalona-karta-praw-osob-z-autyzmem; 
(dostęp 15.07.2013). 
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pomocy społecznej, orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności, ulg podatkowych  

oraz ulgowych lub darmowych przejazdów środkami lokomocji. Ponieważ regulacje prawne 

dotyczące zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu) pojawiają się w różnych ustawach i 

rozporządzeniach, to dotarcie do nich nie zawsze jest łatwe  

bez odpowiedniej pomocy i profesjonalnego doradztwa. Dlatego też za wyjątkowo cenne 

można uznać opracowanie przygotowane przez Agnieszkę Deję (konsultacja prawna:  

Maria Jankowska) z Fundacji SYNAPSIS, w którym zebrano najważniejsze przykłady dobrej 

praktyki w przepisach prawa polskiego dotyczące osób z autyzmem60. 

 W przypadku oświaty najważniejsze aspekty związane z kształceniem specjalnym  

lub nauczaniem indywidualnym dotyczące dostosowania treści, metod i organizacji nauczania 

określa ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty61. Reguluje ona również zasady 

orzecznictwa dla dzieci i młodzieży z autyzmem, prowadzonego przez publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. Znaczną część przepisów określają rozporządzania Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624). Dotyczą one m.in. 

możliwości tworzenia szkół, oddziałów (klas) specjalnych dla dzieci  

i młodzieży z autyzmem. Ponadto sprawy związane z warunkami organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach reguluje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r. 

(Dz.U.2010.228.1489); zaś kwestie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych obowiązuje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r. 

(Dz.U.2010.228.1490). Dodatkowo co roku wydawane są rozporządzenia MEN określające 

sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyznawanej jednostkom samorządu 

terytorialnego z budżetu państwa. Środki te przeznaczone są na finansowanie m.in. 

wynagrodzeń dla nauczycieli i innych pracowników oświatowych, wczesnego wspomagania 

rozwoju oraz wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem. Według algorytmu, 

zgodnie z którym pieniądze te są dzielone, na kształcenie uczniów z autyzmem przeznaczona 

                                                             
60 Przepisy w polskim prawie dotyczące osób z autyzmem, opr. A. Dejna, konsultacja prawna: M. Jankowska, 
Fundacja SYNAPSIS: http://www.synapsis.waw.pl/_synapsis_1/images/stories/poradnictwo/prawo.pdf, (dostęp 
21.06.2013). 
61 Tekst ustawy dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425, (dostęp 
19.07.2013). 
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jest dotacja ponad trzykrotnie większa niż na kształcenie uczniów z innymi zaburzeniami 

psychicznymi62. 

 W przypadku pomocy społecznej aktów normatywnych bezpośrednio lub pośrednio 

odnoszących się do autyzmu jest kilka. Za bazową można uznać ustawę z dn. 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późniejszymi zmianami)63, która nakłada  

na instytucje do tego powołane obowiązek zapewnienia osobom z zaburzeniami 

psychicznymi (w tym z autyzmem) opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym. Szczegółowe zasady regulujące jej przyznawanie określa ustawa  

z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej64, która w ramach zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej nakłada na gminę określone obowiązki. W tym zaś organizowanie  

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób  

z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych obowiązków Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej mają za zadanie zapewnienie wsparcia społecznego dla osób dotkniętych takimi 

zaburzeniami. Usługi te finansowane są z budżetu państwa. Problemem związanym z ich 

realizacją jest jednak brak dostatecznej wiedzy na ten temat w ośrodkach pomocy społecznej 

oraz niedobór kadry specjalistycznej (psychologów, pedagogów, logopedów, pracowników 

socjalnych), która mogłaby pracować z osobami autystycznymi w ramach specjalistycznych 

usług opiekuńczych65.  

 W Polsce orzekaniem o niepełnosprawności zajmują się Powiatowe i Wojewódzkie 

Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które działają w oparciu o ustawę z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162, z 

późn. zm.) oraz rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, z późn. 

zm.). Uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej uprawnia do korzystania ze świadczeń i 

praw przysługujących z tytułu niepełnosprawności. Według wspomnianego rozporządzenia 

MPiPS w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, 

autyzm jest stanem chorobowym uzasadniającym konieczność stałej opieki lub pomocy 

                                                             
62 Na podstawie: Przepisy w polskim prawie…, op. cit., s. 2. 
63 Tekst ustawy dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535,  
(dostęp 19.07.2013). 
64 Tekst ustawy dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593,  
(dostęp 19.07.2013). 
65 Na podstawie: Przepisy w polskim prawie…, op. cit., s. 2-3. 
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dziecku (jest to jedno z kryteriów branych pod uwagę przy określaniu niepełnosprawności 

dzieci)66. 

 Podatnicy, którzy mają na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci, w świetle 

obowiązujących przepisów mogą skorzystać z ulg podatkowych. Mówi o tym ustawa  

z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wraz z późniejszymi 

zmianami)67, która zezwala na odliczanie od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania 

określonych wydatków na cele rehabilitacyjne. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest 

posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności68. 

 Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności uprawnia również do ulgowych  

oraz darmowych przejazdów środkami transportu. Na mocy ustawy z dn. 20 czerwca 

1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego (wraz z późniejszymi zmianami)69 osoby niepełnosprawne mają prawo  

do ulgowych (zniżka 78%) przejazdów koleją oraz autobusami. Ustawodawca określa 

szczegółowo cel pokonywanej trasy i dopuszcza, aby odbywały się one pomiędzy miejscem 

zamieszkania/pobytu, a przedszkolem, szkołą, specjalnym ośrodkiem szkolno-

wychowawczym, ośrodkiem rehabilitacyjnym, zakładem opieki zdrowotnej, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem, w którym odbywa się turnus rehabilitacyjny.  

Taka sama ulga przysługuje opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej  

lub powracającej do domu po odwiezieniu jej do placówki70. 

Prawo osób z autyzmem do zatrudnienia 

 Osoby z autyzmem, tak jak wiele innych grup osób niepełnosprawnych mogą 

korzystać w miarę swoich możliwości oraz określonych warunków z prawa do pracy.  

Niski stopień ich obecności na polskim rynku pracy jest pochodną wielu czynników, wśród 

których do najistotniejszych zaliczyć można: warunki osobiste, rodzinne, dostępność 

systemów wsparcia społecznego, instytucji pomocowych oraz programów aktywizujących. 

Dla wielu osób bariery formalne oraz trudna sytuacja życiowa są na tyle duże, że nie są  

w stanie ich samodzielnie pokonać, stąd też bez okazania im systemowej pomocy skazani są 

                                                             
66 Ibidem. 
67 Tekst ustawy dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.  
(dostęp 19.07.2013). 
68 Na podstawie: Przepisy w polskim prawie…, op. cit., s. 3. 
69 Tekst ustawy dostępny na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920540254, (dostęp 
17.07.2013). 
70 Na podstawie: Przepisy w polskim…, op. cit., s. 3-4. 
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na dezintegrację społeczną i pogłębiające się poczucie wykluczenia. Programy aktywizacji 

zawodowej są dla takich osób ogromną szansą na poprawienie jakości ich życia. 

 W świetle obowiązującego w Polsce prawa istnieje kilka elementów systemu 

rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Są to: 

 warsztaty terapii zajęciowej, 

 zakłady aktywności zawodowej, 

 zakłady pracy chronionej, 

Wśród swoistych potrzeb OzA wymienić można: zapewnienie warunków do pracy w małych 

grupach, zwiększenie ilości kadry wspomagającej, częste naprawy i wymianę sprzętu oraz 

wyposażenia placówek, a także rozproszenie OzA po całym kraju powodujące trudności w 

powoływaniu dużych placówek oraz konieczność wieloletnich oddziaływań i stałego 

wsparcia. Konsekwencją tego jest konieczność zapewnienia przez pracodawcę zwiększonych 

nakładów na zatrudnienie dodatkowej kadry, pokrycia kosztów zniszczeń oraz zwiększonych 

kosztów eksploatacji71. 

Aktywność zawodowa osób z autyzmem w Polsce 

 W Polsce, w porównaniu do innych państw europejskich, odnotowuje się wyjątkowo 

niski wskaźnik zatrudnienia osób z autyzmem. Poprawie tej sytuacji służyły m.in. projekty 

systemowe pt. „Wsparcie osób z autyzmem” i „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowane 

przez PFRON w partnerstwie z wybranymi organizacjami działającymi na rzecz osób  

z autyzmem i ich rodzin. 

Według danych opublikowanych przez Fundację SYNAPSIS, wskaźnik zatrudnienia 

osób z autyzmem i osób z Zespołem Aspergera w krajach Europy Zachodniej wynosi 

kilkanaście procent, podczas gdy w Polsce nie jest to nawet 1 procent72. Liczby te przekonują, 

że niezbędne są konkretne i zdecydowane działania, które pomogą osobom 

niepełnosprawnym z autyzmem zdobyć adekwatne do ich możliwości wykształcenie i nabyć 

umiejętności umożliwiające usamodzielnienie się i włączenie w rynek pracy. Tym bardziej,  

że OzA posiadają nierzadko bardzo cenne umiejętności i z powodzeniem mogą wykonywać 

niektóre prace. W ich aktywizacji zawodowej pomóc mogą profesjonalne szkolenia, 

odpowiednie przygotowanie oraz stworzenie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb  

                                                             
71 Na podstawie wystąpienia Agnieszki Rymszy - kierownika Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS,  
na konferencji pt.: Wyjść z cienia i izolacji – działania Powiatu Pruszkowskiego w zakresie budowania 
partnerstwa na rzecz wsparcia osób i rodzin dotkniętych autyzmem, zorganizowanej w Otrębusach, 8 listopada 
2011: http://www.powiat.pruszkow.pl/powiat2/pliki/org_poz/196_wystapienie_02.pdf, (dostęp 14.07.2013). 
72 Fundacja SYNAPSIS: niski wskaźnik zatrudnienia osób z autyzmem, http://praca.wp.pl/title,Fundacja-
SYNAPSIS-niski-wskaznik-zatrudnienia-osob-z-
autyzmem,wid,15137943,wiadomosc.html?ticaid=110f65#czytajdalej, (12.06.2013). 
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i specyficznych wymagań dla tego rodzaju niepełnosprawności. Według opinii Przemysława 

Wiśniewskiego - członka zespołu projektowego pt. „Zatrudnij Asa” Fundacji SYNAPSIS  

– wyrażonej w wypowiedzi dla PAP i odnoszącej się do sposobu funkcjonowania osób  

z odmianą autyzmu, jaką jest zespół Aspergera:  

„(…) osoby nim obarczone (…) są zdolne do podejmowania różnych ciekawych 

wyzwań, również zawodowych. To są osoby, które nieraz mają bardzo wyjątkowe 

kompetencje. Potrafią np. bardzo dobrze katalogować informacje, analizować i wykonywać 

powtarzalne zadania. Mogą to być zadania dosyć przyziemne, jak praca biurowa, ale też 

bardziej skomplikowane, np. prace z zakresu IT, jak budowanie baz danych"73. 

Specyfika niepełnosprawności jaka wiąże się z autyzmem ma znacznie więcej 

potencjalnych zalet na rynku pracy, jest nią np. zdolność do wykonywania przez długi czas 

powtarzalnych czynności, odporność na nudę, ale też potrzeba ładu i przewidywalności74. 

 Od potencjalnego pracodawcy oraz jego dobrej woli zależy więc, czy doceni on 

niekonwencjonalność i niestereotypowość niektórych zachowań osób z zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu i czy zdecyduje się dać im szansę wykazania się swoimi 

niestandardowymi kompetencjami. Mała obecność OzA na polskim rynku pracy wynika 

przypuszczalnie z niewiedzy społecznej na temat tego zaburzenia oraz z nieuzasadnionego 

lęku przed nią. Pracodawcy przełamujący te nieuzasadnione bariery i wykazujący się 

otwartością wobec ON na ogół w krótkim czasie przekonują się o ich wielu zaletach, wśród 

których lojalność, zaangażowanie i specyficzne predyspozycje oraz konkretne umiejętności 

grają niebagatelną rolę. W przypadku OzA ponadto, oprócz określonych deficytów 

związanych z zaburzeniem, występują nierzadko towarzyszące jej ponadprzeciętne zdolności 

intelektualne, co też jest w tym przypadku nie bez znaczenia. Potencjalny pracodawca 

powinien zdawać sobie jednak sprawę, że osoby z autyzmem gorzej funkcjonują w chaosie, 

niestabilnych warunkach pracy i hałasie. Poza tym, dużym wyzwaniem dla nich są zadania 

wymagające szybkiego podejmowania decyzji, wielozadaniowości oraz wysokich 

umiejętności interpersonalnych. Warto pamiętać też o indywidualnych różnicach osób  

z autyzmem (odmiennym charakterze zaburzeń i różnych kompensacjach), które mogą mieć 

znaczenie przy ich zatrudnieniu i przydzielaniu określonych obowiązków pracowniczych75. 

                                                             
73 Więcej na ten temat na stronie: http://www.zatrudnij-asa.pl, (dostęp 14.07.2013). 
74 Zob. W. Urban, Zatrudnienie osób z autyzmem, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/145269, (dostęp 
10.07.2013). 
75 Zob. artykuł pt. Niewidzialni. Osoby z autyzmem na rynku pracy w Polsce opracowany przez Fundację 
SYNAPSIS i dostępny na stronie: http://bezrobocie.org.pl/wiadomosc/811632.html, (dostęp 10.05.2013). 
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Perspektywa zatrudnienia jest dla osób z autyzmem nieocenioną szansą na w pełni 

wartościowe i w miarę możliwości samodzielne życie. Praca jest w tym przypadku częścią 

rehabilitacji i elementem procesu integracji społecznej. Z uwagi na powyższe, przykry jest 

fakt stosunkowo małego zaangażowania w aktywizację zawodową OzA instytucji związanych 

z rynkiem pracy (np. organizacji pracodawców, urzędów i agencji pracy) oraz ich małej 

wiedzy na temat ich potencjału, co sprawia, że są oni na trwałe wykluczeni i pozostają bierni 

zawodowo. 

Zasady zatrudniania osób z autyzmem i korzyści z tego wynikające 

Całościowe zaburzenia rozwojowe jako oddzielna klasa diagnostyczna (oznaczona 

symbolem przyczyny niepełnosprawności 12-C) zostały wprowadzone do przepisów prawa 

polskiego z dniem 1 stycznia 2010 r. Wtedy to znowelizowano przepisy rozporządzenia 

ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  

o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328).  

Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczono m.in. autyzm dziecięcy i autyzm atypowy 

(wg ICD-10) oraz zaburzenie autystyczne (wg DSM-IV-TR). W przypadku osób powyżej 16. 

roku życia, w stosunku do których orzeka się stopnie niepełnosprawności, klasa ta obejmuje 

całościowe zaburzenia rozwojowe powstałe przed 16. rokiem życia, z utrwalonymi 

zaburzeniami interakcji społecznej i/lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, 

zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia. 

Ustawa o rehabilitacji została znowelizowana przez ustawodawcę w roku 2010 

(Dz.U.2010.226.1475) poszerzając zakres świadczeń i przywilejów, z których może 

skorzystać zarówno pracodawca, jak też OzA. Ten pierwszy może spodziewać się 

określonych profitów o wartości wizerunkowej i kadrowej oraz przekładalnych na zysk 

ekonomiczny. Brak dostatecznych informacji na temat ulg i ułatwień dla przedsiębiorstw 

zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym też osoby z autyzmem sprawia, że 

wyolbrzymione obawy związane z zatrudnianiem ON dla wielu potencjalnych pracodawców 

stanowią barierę utrudniającą poznanie obiektywnych realiów związanych z posiadaniem w 

swoim przedsiębiorstwie osób funkcjonujących w odmienny sposób, jak np. osoby z 

autyzmem. Jako, że większość z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to są oni 

uprawnieni do wielu przywilejów, a pracodawcy ponoszą określone korzyści wynikające z 

zatrudnienia takich osób (dokładnie takie same, jak w przypadku zatrudnienia innych 

niepełnosprawnych).  

Profity wynikające dla pracodawców z tytułu zatrudniania OzA, to określone: 

 oszczędności budżetowe, 
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 zyski, 

 korzyści wizerunkowe 

 inne. 

W przypadku tych pierwszych, przede wszystkim chodzi o zwolnienie z uiszczania 

wpłaty lub jej części za nie zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Wpłata  

na PFRON dotyczy osób zatrudniających pracowników na co najmniej 25 pełnych etatach 

łącznie i nie osiągających 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

Wpłata przewidziana za niezatrudnienie każdego pracownika brakującego do osiągnięcia 

poziomu owych 6% to wysokość kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego 

wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem 

zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 

6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dlatego też zatrudnienie osoby z 

autyzmem sprawia, że liczba pracowników jest odpowiednia, co zwalnia z dokonywania 

wpłat na PFRON i zapewnia oszczędności dla firmy76. 

Do zysków wynikających z zatrudnienia OzA należą również korzyści wizerunkowe, 

które w dzisiejszych czasach bezpośrednio przekuwają się na profity finansowe. Jak bowiem 

trafnie zauważają pracownicy Fundacji SYNAPSIS: 

„Odpowiedzialność społeczna pracodawcy (wynikająca z koncepcji 

Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu – Corporate Social Responsibility), jego 

zaangażowanie w rozwiązywanie rozmaitych problemów i troska o zrównoważony rozwój 

społeczny i ekonomiczny (a także własnej organizacji) jest coraz częściej zauważana  

i doceniana przez konsumentów, którzy swoimi portfelami mogą wspierać te firmy  

i instytucje, które przyczyniają się do rozwiązywania ważkich problemów, a nie do ich 

podtrzymywania, czy nawet pogłębiania”77. 

Pozostaje żywić nadzieję, że liczba tzw. firm równych możliwości,  

czyli innowacyjnych i niepoddających się uprzedzeniom oraz pracodawców otwartych  

na pracowników myślących w nieszablonowy sposób będzie systematycznie w Polsce 

wzrastać. Szansą jest również tworzenie się nowych rynków związanych z ekonomią 

społeczną i miejsca pracy dla znacznie większej liczby osób niepełnosprawnych niż 

dotychczas. Przykładem, że aktywizacja zawodowa OzA jest możliwa i przynosi wymierne 

korzyści zarówno Beneficjentom, jak i całemu społeczeństwu jest realizacja przez PFRON 

                                                             
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
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projektu pt.: „Wsparcie osób z autyzmem” oraz „Wsparcie dla osób  

z autyzmem II”.   
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Rozdział 3 

Projekt pilotażowy pt. „Wsparcie osób z autyzmem” 

 Pierwsza edycja projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem” trwała od lutego 2009 roku 

do marca 2010r. Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja 

społeczna, działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 

Poddziałanie 1.3.6. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem systemowym był 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją 

SYNAPSIS, Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Lublinie, Stowarzyszeniem  

na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć Razem” w Opolu, Krajowym Towarzystwem Autyzmu 

Oddział w Szczecinie, z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu, 

Stowarzyszeniem Św. Celestyna w Mikoszowie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem ProFuturo z Poznania78. 

 
Rysunek 1. Plakat informacyjny o projekcie pilotażowym pt. „Wsparcie osób z autyzmem” (źródło: strona 

internetowa projektu79). 
 
Główne założenia projektu 

 Projekt „Wsparcie osób z autyzmem” był pierwszym ogólnopolskim projektem,  

w którym skupiono się na osobach dorosłych z autyzmem, gdyż dotychczas przede wszystkim 

zajmowano się dziećmi. Czynnik ten stanowi o ważności tego działania, Zainteresowanie 

dorosłymi osobami niepełnosprawnymi jest w znaczącym stopniu mniejsze niż dziećmi, 

                                                             
78 Raport końcowy z ewaluacji projektu pt. „Wsparcie dla osób z autyzmem”, opr. przez Renatę Sobolewską, 
dostępny na stronie internetowej: http://www.projekt-autyzm2.pl/projekt-pilotazowy, (dostęp 04.07.2013). 
79 Zob. www.autyzm-dorosli.pl (dostęp 22.07.2013). 
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konsekwencją czego są też niskie nakłady finansowe przeznaczane przez lokalne władze  

na wsparcie, rozwój i integrację dorosłych osób z autyzmem. 

 Celem projektu było objęcie wsparciem 274 OzA, 300 rodziców i opiekunów  

oraz 27 pracowników organizacji partnerskich. Dodatkowym zamierzeniem było opracowanie 

i opublikowanie 5 informatorów regionalnych na stronach internetowych Partnerów. 

Dotyczyły one form pomocy w obszarze edukacji, pomocy społecznej, świadczeń 

rehabilitacyjnych i socjalnych oraz orzekania o niepełnosprawności, a także zawierały spis 

organizacji i placówek wsparcia dla OzA. Kluczowym założeniem projektu była jednak 

aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie 

koncepcji wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej OzA. Do celów szczegółowych 

podjętej inicjatywy należała: analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA  

i zbudowanie na jej podstawie systemu wsparcia dla nich, zapewnienie pomocy 

diagnostyczno-terapeutycznej dla 274 OzA (częściowo przy wykorzystaniu nowego narzędzia 

- testu TTAP80), wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia OzA poprzez ujednolicenie 

standardów funkcjonowania i współpracy w ramach systemu. 

 Realizacja projektu przewidywała także przygotowanie i wydanie 200 egzemplarzy 

„Koncepcji systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem” oraz opracowanie 

indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej dla 274 OzA. Przyjęto,  

że w efekcie podjętych działań przeprowadzona zostanie diagnoza funkcjonalna osób  

z autyzmem biorących udział w projekcie, określone ich kompetencje, umiejętności 

pracownicze oraz stopień samodzielności. Ponadto zakładano, że poprzez udział w programie 

aktywizacji rozwinięte zostaną umiejętności współdziałania w grupie OzA, a także nastąpi 

wzrost koncentracji ich uwagi i zadaniowości, redukcja występowania zachowań trudnych  

i stereotypowych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, nabyte i rozwinięte 

zostaną umiejętności komunikacyjne, nastąpi wzrost zaufania we własne siły i motywacji  

do aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększy się poczucie odpowiedzialności.  

 Zgodnie z zamierzeniami projekt miał przyczynić się również do wzrostu 

świadomości i umiejętności niesienia wsparcia OzA przez ich najbliższe otoczenie  

oraz doprowadzić do wzrostu wiedzy oraz akceptacji społecznej wobec problemów 

związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowym efektem wspólnego 

                                                             
80 Test TTAP - TEACCH Transition Assessment Profile – Profil umiejętności zawodowych i społecznych. Zob. 
G. Mesibov, J. B. Thomas, S. M. Chapman, E. Schopler, TTAP Profil umiejętności zawodowych i społecznych 
TEACCH (TEACCH Transition Assessment Profile), Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2009. Podstawowe zalety 
tego narzędzia to możliwość badania umiejętności pracowniczych, tworzenia profesjonalnych ścieżek 
rozwojowych dla OzA, efektywne planowanie ścieżki zawodowej oraz generowanie nowych pomysłów na 
treningi umiejętności pracowniczych. 
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zaangażowania w realizację projektu środowiska terapeutów, opiekunów i rodziców OzA była 

ich integracja oraz wzajemna współpraca. Liczono, że może się to okazać przydatne  

i pomocne podczas realizacji różnych zadań systemowych w przyszłości. 

Rekrutacja Beneficjentów 

 Projekt przewidywał zrekrutowanie, zdiagnozowanie i wsparcie 274 osób z 

autyzmem, choć ostatecznie udział w nim wzięło 281 osób, w tym 207 mężczyzn (74% 

badanych) i 74 kobiety (26% badanych osób). Ten przedstawiony rozkład procentowy 

odpowiada statystykom dotyczącym osób z autyzmem, gdyż według badań 

niepełnosprawność ta dotyka kilkakrotnie częściej mężczyzn niż kobiety81. Wychodząc 

naprzeciw tym danym, już na etapie wstępnego diagnozowania uczestników projektu, których 

planowano objąć wsparciem uwzględniono czynnik związany z równym udziałem kobiet i 

mężczyzn. 

 

 
Wykres 2. Procentowy udział w projekcie pilotażowym osób z autyzmem z podziałem na płeć. 

 

 Beneficjenci z autyzmem pochodzili z terenu całego kraju, choć najliczniejsze były 

grupy z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, 

opolskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Najwięcej osób liczyła grupa 

uczestników projektu pochodzących z województwa dolnośląskiego (17,6%), a najmniej  

z kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Większość Beneficjentów  

z autyzmem zamieszkuje tereny miejskie (79,7%), z czego 46,1% miasta będące stolicami 

                                                             
81 Por. Raport końcowy…, op. cit., s. 47. 
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województw. Tereny wiejskie najliczniej procentowo zamieszkują osoby najmłodsze  

w wieku 16-18 lat82. 

 Poza OzA bezpośrednimi Beneficjentami projektu byli też ich rodzice/ opiekunowie 

oraz terapeuci. Liczba rodziców/ opiekunów, których planowano objąć wsparciem w ramach 

projektu pilotażowego wynosiła 300 osób. Na koniec realizacji projektu osiągnięto rezultat 

wyższy od zamierzonego i w projekcie wzięło udział 308 rodziców i opiekunów osób  

z autyzmem. W zdecydowanej większości grupę tą reprezentowały matki osób z autyzmem, 

sprawujące opiekę nad OzA. Ze względu na zgłaszane, a także zaobserwowane 

zapotrzebowanie na bezpośrednie wsparcie rodziców/opiekunów OzA warto w przyszłości 

planując kontynuację podobnych działań warto uwzględnić potrzeby tej grupy  

na bezpośrednie formy wsparcia. 

 
Wykres 3. Procentowy udział rodziców/ opiekunów osób z autyzmem z podziałem na płeć. 

 

W przypadku terapeutów, Beneficjentami projektu było 27 osób, które zostały 

przeszkolone w umiejętności wykorzystania testu TTAP, objęte opieką superwizora  

oraz odbyły specjalistyczne jednotygodniowe staże w Fundacji SYNAPSIS w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze.  

 

                                                             
82 Zob. Raport z badania pilotażowego realizowanego w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem”, s. 2-3, 
http://www.autyzm-dorosli.pl/pl/aktualnosci/1024.html, (dostęp 16.07.2013). 
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Wykres4. Wykaz uczestników projektu z podziałem na planowaną liczbę Beneficjentów oraz zrealizowaną. 

 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem 

 Realizacja projektu pilotażowego zakładała skierowanie 15 osób z autyzmem  

do Zakładów Aktywności Zawodowej lub do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Założenie 

to udało się osiągnąć częściowo, na poziomie 60% (9 osób), a przyczyną tego były  

m.in. trudności z dostępnością miejsc w ZAZ i WTZ. Okazało się również, że w większości 

przypadków placówki te nie są dostosowane do niepełnosprawności, jaką jest autyzm. 

Ponadto, niski poziom funkcjonowania osób z autyzmem ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, również uniemożliwiał wykonanie tego zadania w pełni83. 

Pokazuje to, że konieczność systemowej aktywizacji OzA jest przedsięwzięciem trudnym, 

długofalowym i wymagającym organizacji i współpracy wielu zaangażowanych osób.  

 Plan aktywizacji zawodowej osób z autyzmem realizowany w ramach projektu 

pilotażowego przewidywał także zatrudnienie jednej osoby w podmiocie sektora ekonomii 

społecznej i zadanie to zostało z sukcesem zrealizowane. Nie udało się natomiast zatrudnić 

trzech osób w Zakładach Pracy Chronionej. Przyczyną tego jest m.in. niski poziom 

funkcjonowania osób z autyzmem ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności oraz niechęć ZPCH do zatrudniania pracowników z tego rodzaju 

niepełnosprawnością84. 

 Docenić należy fakt, że w efekcie prowadzonych działań dwie osoby z autyzmem 

odbyły staż na otwartym rynku pracy dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu  

                                                             
83 Por. Raport końcowy…, op. cit., s. 50. 
84 Ibidem. 
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przez Powiatowy Urząd Pracy. Przykład ten jest dowodem możliwości jakie stwarza 

współpraca, dobra wola i zaangażowanie przedstawicieli kilku organizacji rządowych  

i pozarządowych. Rezultat ten został osiągnięty przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu 

„Uczmy się żyć Razem” w Opolu85. 

 Dwoje Beneficjentów z autyzmem skorzystało też z innej możliwości aktywizacji 

zawodowej stworzonej im przez opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczmy się żyć 

Razem” oraz gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i podjęło wolontariat 

w podmiocie sektora ekonomii społecznej. Rezultat ten świadczy o elastyczności  

i kreatywności organizacji partnerskich biorących udział w projekcie86. 

 Przykładem otwartości oraz dużej aktywności w poszukiwaniu sposobów aktywizacji 

zawodowej osób z autyzmem są także rezultaty osiągnięte przez kilku innych Partnerów 

(Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie, Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu  

„Uczymy się żyć Razem” w Opolu, Stowarzyszenie ProFuturo z Poznania, Dolnośląskie 

Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu we Wrocławiu), którym udało się umożliwić siedmiu 

osobom z autyzmem podjęcie nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy.  

 
Wykres 5. Rezultaty aktywizacji zawodowej OzA osiągnięte w trakcie realizacji projektu pilotażowego. 

 

 

Założone rezultaty i rekomendacje 

                                                             
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
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 Wywiady przeprowadzone z Partnerami projektu na potrzeby jego ewaluacji pokazały, 

że doceniają oni możliwość poznania dorosłych Beneficjentów z autyzmem w swoim 

regionie. Szansę taką dało im uczestnictwo w projekcie pilotażowym „Wsparcie osób  

z autyzmem”. Zdobyta w ten sposób wiedza ma ogromne znaczenie dla planowanych  

w przyszłości aktywności oraz działań prowadzonych w ramach ustaleń statutowych danej 

organizacji. Z akceptacją i pozytywną oceną użyteczności spotkało się również wykorzystane 

w pilotażu narzędzie diagnostyczne, czyli test TTAP (podręcznik, akcesoria oraz staże  

i szkolenia dla terapeutów). Doceniono jego adekwatność w stosunku do założeń 

projektowych oraz możliwość przeprowadzenia za jego pomocą diagnozy kompetencji 

społecznych i zawodowych, zaprogramowanie wsparcia oraz tworzenie indywidualnych 

ścieżek rozwoju. 

 Problemem, dla niektórych Partnerów było pozyskanie założonej w planach liczby 

Beneficjentów. Sugerują oni, że bardziej efektywne i uzasadnione byłoby wskazywanie przez 

Organizację realnej do obsłużenia przez nich liczby Beneficjentów zgodnie  

z ich możliwościami87. Kolejna wskazówka dla przyszłych działań mających na celu 

aktywizację społeczno-zawodową OzA dotyczy uproszczenia i zmniejszenia prac 

administracyjnych, którymi obciążeni są terapeuci oraz zwiększenia godzin przeznaczonych 

na wsparcie terapeutyczne, gdyż jest ono nie mniej ważne jak trafna diagnoza. Postuluje się 

również zwiększenie czasu wsparcia przeznaczonego na jedną osobę z autyzmem 

odpowiednio do potrzeb Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Zawodowej. 

 Cenną praktyką wartą rekomendacji jest zatrudnienie doradcy ds. rodziców OzA,  

gdyż pomaga to w udzielaniu różnych form wsparcia rodzicom i opiekunom (również 

rodzeństwu) osób z autyzmem oraz ich integracji i tworzeniu forum wymiany doświadczeń. 

W opinii niektórych osób z tej grupy bowiem, czas pierwotnie przeznaczony na udzielanie 

wsparcia oraz jego forma, czyli 2-dniowe warsztaty, był niewystarczający  

oraz niedostosowany do ich możliwości.  

 Dodatkową korzyścią wynikłą z realizowanego projektu pilotażowego jest również 

integracja środowiska związanego z organizacjami angażującymi się w działania na rzecz 

osób z autyzmem oraz zainicjowanie współpracy między nimi. Podmioty te zostały 

wzmocnione dzięki zdobytemu doświadczeniu merytorycznemu w dziedzinie diagnozy  

i aktywnej rehabilitacji osób z autyzmem oraz dzięki wiedzy i nabytym w trakcie szkoleń  

i pracy projektowej umiejętnościom.  

                                                             
87 Zob. Raport końcowy…, op. cit., s. 12. 
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 Do wyjątkowo udanych elementów realizacji celów projektowych zaliczyć można 

pakiet specjalistycznych szkoleń i staży przeprowadzonych w ramach programu wsparcia  

dla terapeutów. Zamierzeniem tych działań było jak najlepsze przygotowanie ich do pracy  

z dorosłymi osobami z autyzmem. Oferta ta, zarówno w ocenie jej adresatów, jak też 

pracowników organizacji, była bardzo dobrze przygotowana oraz adekwatna do potrzeb 

terapeutów pracujących nad aktywizacją zawodową OzA. Na tej podstawie można 

wnioskować, że zgodnie z założonymi celami udało się podnieść standardy pracy 

pracowników NGO biorących udział w projekcie (certyfikowano 27 osób). 

 Jeśli chodzi o realizację celów związanych ze wsparciem rodziców i opiekunów OzA, 

to przeprowadzona ewaluacja projektu pokazuje, że ich oczekiwania były bardzo wysokie. 

Podobnie zresztą jak nadzieje dotyczące aktywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej ich 

dzieci88. 

Konfrontacja oczekiwań rodziców i opiekunów osób z autyzmem z efektami końcowymi 

projektu dowodzi, że otrzymali oni wsparcie, które było jednym z naczelnych założeń 

projektu. Wyrazem tego może być m.in. wyrażone przez nich życzenie, iż chcieliby,  

aby ich podopieczni mogli uczestniczyć w kontynuacji zainicjowanego w pilotażu programu 

aktywizacji. Mimo tego jednak, w świetle szczegółowych analiz nastrojów i oczekiwań 

rodziców, poprzedzających udział w projekcie ich podopiecznego oraz po jego zakończeniu, 

w przyszłości rekomenduje się jak najbardziej realistyczne przedstawianie możliwych  

do osiągnięcia rezultatów, aby przeciwdziałać rozczarowaniom i spadkowi optymizmu 

rodziców i opiekunów OzA. 

Trudności i niepowodzenia w realizacji projektu „Wsparcie osób z autyzmem” 

 Większość problemów zgłoszonych przez Partnerów w poprojektowej ankiecie 

ewaluacyjnej dotyczyła kwestii związanych z administracją i stopniem zbiurokratyzowania 

działań i czynności będących przedmiotem realizacji projektu. Za poziom ich zaabsorbowania 

tą sferą w znacznym stopniu odpowiedzialny był brak środków budżetowych na koordynację 

i zarządzanie projektem. Obciążenia powstające w konsekwencji tego w znacznym stopniu 

dotykały terapeutów oraz kadrę zarządzającą i utrudniały im pracę. Terapeuci skarżyli się,  

że nadmiar dokumentacji, której od nich oczekiwano osłabiał pracę terapeutyczną.  

Było to tym bardziej odczuwalne, że od początku trwania projektu dawał się we znaki 

niedobór terapeutów w stosunku do ilości pracy, co powodowało, iż niektórzy z nich odeszli 

ze względu na nadmiar obowiązków. Sytuacji tej nie polepszała zmieniająca się w trakcie 

                                                             
88 Zob. Raport końcowy…, op. cit., s. 24. 
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realizacji zadań projektowych dokumentacja oraz dotyczące jej wytyczne, a także brak 

procedur i wzorów dokumentacji w początkowym okresie realizacji projektu89. 

 Pracownicy organizacji partnerskich wspominali również, że w trakcie realizacji 

projektu odczuwali brak koordynatora/ asystenta projektu, który w razie potrzeby służyłby im 

opieką merytoryczną, czyli wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy z dorosłymi osobami 

z autyzmem. Zdarzało się też, że wykonywanie planowanych zadań utrudniał brak 

zsynchronizowanego w czasie finansowania zakupów na wyposażenie i warsztaty OzA. 

Z punktu widzenia Lidera projektu najczęstsze trudności związane z jego realizacją 

oraz współpracą z partnerami dotyczyły nieterminowego i błędnego przekazywania 

sprawozdań z postępu finansowego i rzeczowego związanego z wykonywanymi zadaniami, 

źle przygotowanych wniosków o płatność oraz braków w dokumentacji poświadczającej 

poniesione wydatki w ramach złożonego wniosku o płatność. Dotkliwą niedogodnością 

zaanonsowaną przez Lidera był brak komunikacji z koordynatorem merytorycznym po stronie 

wykonawców projektu, czyli Partnerów90.  

 Projekt „Wsparcie osób z autyzmem” okazał się przedsięwzięciem niezwykle 

ambitnym i niełatwym w realizacji, tym bardziej jednak cieszy, że zdecydowana większość 

założonych celów i rezultatów została osiągnięta, a w kilku przypadkach nawet przekroczona. 

Tam zaś, gdzie nieudało się w pełni wykonać planowanych zadań zastąpiono je z sukcesem 

oraz w satysfakcjonujący sposób innymi. Projekt pilotażowy spotkał się z bardzo dużym 

zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów oraz został dobrze przyjęty  

w zaangażowanych w jego realizację środowiskach regionalnych.  

 Wypracowana w pilotażu metoda pracy z dorosłymi OzA oraz nabyte przez 

organizacje partnerskie wiedza i kompetencje, a także przetestowanie i wdrożenie nowego 

narzędzia diagnostycznego TTAP stanowiło doskonałe podwaliny dla udanej realizacji 

kolejnego projektu PFRON mającego na celu rehabilitację społeczną OzA, czyli „Wsparcie 

osób z autyzmem II”.    

                                                             
89 Por. Ibidem, s. 15-16. 
90 Por. Ibidem, s. 16. 
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Rozdział 4 

Projekt systemowy „Wsparcie Osób z Autyzmem II” 

 

Rysunek 2. Logo projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” (źródło: strona internetowa projektu91). 

 

 Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II” został zrealizowany przez PFRON w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 

działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 

PFRON – projekty systemowe na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-

POKL.01.03.06. –00-061/11 z dnia 22 lutego 2012 zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

w partnerstwie z:  

 Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Szczecinie, 

 Krajowym Towarzystwem Autyzmu Odział w Lublinie 

 Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, 

 Fundacją SYNAPSIS, z siedzibą w Warszawie,  

 Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO z siedzibą w Poznaniu,  

 Fundacją Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach,  

 Stowarzyszeniem św. Celestyna z siedzibą w Mikoszowie. 

Projekt powstał dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego i był realizowany w okresie: 01.12.2011 – 30.09.2013r. 

Miejsca, w których odbywały się działania podejmowane w celu aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z autyzmem, to lokalizacje organizacji partnerskich biorących udział  

                                                             
91 Zob. https://plus.google.com/102006620971863155777/posts, (dostęp 22.07.2013). 
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w projekcie wraz z liderem: Gdańsk, Więckowice, Lublin, Mikoszów, Poznań, Szczecin, 

Warszawa. 

Główne założenia projektu 

 Zasadniczym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 350 osób  

z autyzmem z całego kraju w okresie od 01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. Planowano to 

osiągnąć poprzez udzielenie OzA kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia przy 

wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Sposobem realizacji tego założenia były takie 

działania szczegółowe jak: diagnoza funkcjonalna, opracowanie IŚRZ, zapewnienie wsparcia 

specjalistycznego, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia 

zawodowe, warsztaty, staże rehabilitacyjne. 

 Przystępując do wykonania planowanych zadań wykorzystano doświadczenia  

i praktykę zdobytą w trakcie wcześniej realizowanego projektu pilotażowego pt. „Wsparcie 

osób z autyzmem”. Pozyskana w jego wyniku wiedza i umiejętności okazały się niezwykle 

cenne i wartościowe, a ich kontynuacja w kolejnym programie adresowanym do osób  

z autyzmem spotkała się z akceptacją instytucji finansujących projekt oraz życzliwym i 

szerokim zainteresowaniem grupy docelowej. Świadczy to zarówno o efektach projektu 

pilotażowego, jak też o potrzebie takich działań w środowisku osób niepełnosprawnych i ich 

bliskich. Dlatego też warto, aby projekt „Wsparcie osób z autyzmem” oraz „Wsparcie osób z 

autyzmem II”, ze względu na swoje znaczenie doczekał się dalszej realizacji. Doświadczenia 

zdobyte w trakcie pilotażu pozwoliły na wprowadzenie nowych form wsparcia dla OzA, takie 

jak szkolenia zawodowe, praktyczną naukę zawodu oraz staże rehabilitacyjne.  

W ramach projektu przewidziano udzielenie wsparcia kilku grupom beneficjentów,  

w stosunku do których wystosowano różne sprofilowane działania. W przypadku osób  

z autyzmem zaplanowano proces aktywizacji społeczno-zawodowej. Dodatkowo wsparcie 

było udzielane przez mentora. W tym przypadku była to osoba z autyzmem, która pełniła 

funkcję pomocnika terapeuty w pracy z OzA. Zadaniem jego było zapewnienie 

indywidualnego wsparcia osoby z autyzmem (np. motywowanie, pomoc w skupieniu uwagi 

 i poprawnym wykonywaniu czynności oraz w czynnościach samoobsługowych  

i przemieszczaniu się)92. 

W ramach wsparcia udzielanego rodzicom/opiekunom osób z autyzmem zaplanowano: 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne, 

 grupowe poradnictwo psychologiczne, 

                                                             
92 Więcej na ten temat w Regulaminie Form Udzielanego Wsparcia dostępnego na stronie: http://www.projekt-
autyzm2.pl/news/93/detail,nID,298, (dostęp 17.07.2013). 
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 indywidualne poradnictwo prawne, 

 grupowe poradnictwo prawne. 

Natomiast wsparcie udzielane personelowi merytorycznemu składającemu się  

z pracowników organizacji pozarządowych, polegało na podniesieniu kwalifikacji kadr 

pracujących z OzA, co zapewniały: 

 szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem,  

 szkolenia z testu TTAP (TEACCH Transition Assessment Profile 

 – test określający profil umiejętności zawodowych i społecznych), 

 staże w przedsiębiorstwie społecznym Pracownia Rzeczy Różnych w Wilczej 

Górze (k/Lesznowoli) oraz w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej  

dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku. 

 

 

 

 

 
 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu promującego projekt (źródło: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem 
II" , cz. 1 odc. 1)93. 

 

Przeprowadzenia szkoleń podjęła się Fundacja SYNAPSIS, zaś staże zorganizowane 

zostały również przez Fundację SYNAPSIS oraz SPOA Gdańsk. Uczestników szkoleń 

zaopatrzono w komplet materiałów dydaktycznych, a po zakończeniu cyklu spotkań (3 dni 

szkolenia i tygodniowy staż w przedsiębiorstwie społecznym) otrzymali oni certyfikaty. 

Beneficjenci projektu 

Głównymi Beneficjentami projektu według wstępnych założeń miały być III grupy 

docelowe: 

 I Grupa docelowa, to osoby z autyzmem w liczbie 350 osób (76 kobiet  

i 274 mężczyzn), z czego: 

o I etap aktywizacji społeczno-zawodowej stanowiły osoby z autyzmem nie 

biorące udziału w projekcie pilotażowym i nie korzystające ze wsparcia,  

stąd też nie posiadające diagnozy funkcjonalnej, rozpoznanych kompetencji  

i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności. Osoby z tej 

podgrupy nie posiadały opracowanej Indywidualnej Ścieżki Rozwoju 

                                                             
93 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=DwGjnWYzy-8, (dostęp 01.08.2013). 

Projekt „Wsparcie Osób z Autyzmem II”, niewątpliwie przyniesie ogromną satysfakcję i (…) 
organizacjom pozarządowym realizującym ten projekt w partnerstwie, jak i samemu PFRONowi. 
Z drugiej strony sami rodzice otrzymają wsparcie, pomoc psychologiczną i pomoc prawną. 
To jest ważna rzecz w tym projekcie, więc wymiar tego projektu i jego rezultaty tak naprawdę 
trudno zmierzyć. Najważniejsza rzecz to jest wymiar ludzki i to jak się zmieni funkcjonowanie 
osoby z autyzmem w życiu społecznym, codziennym”.  

(Bożena Sopniewska – kierownik projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” PFRON 
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Aktywizacji Społecznej i Zawodowej; założono w niej udział 253 osób  

(52 kobiet i 201 mężczyzn); 

o w II etapie aktywizacji społeczno-zawodowej znaleźli się uczestnicy 

wcześniejszego projektu pilotażowego pt. „Wsparcie osób z autyzmem”, 

którzy otrzymali w jego ramach wsparcie i posiadają opracowane diagnozy 

funkcjonalne oraz rozpoznane kompetencje i umiejętności pracownicze  

oraz stopień samodzielności. W podgrupie tej znalazły się osoby posiadające 

opracowane Indywidualne Ścieżki Rozwoju Aktywizacji Społecznej  

i Zawodowej, a także osoby, które uczestniczyły w różnego rodzaju 

działaniach aktywizacyjnych (korzystały z usług w ramach innych projektów). 

Założono w niej udział 97 osób (24 kobiet i 73 mężczyzn)94. 

 II Grupa docelowa, to osoby z otoczenia OzA: rodzice i opiekunowie prawni  

oraz faktyczni. Według założeń projektowych miało to być 350 osób, w tym udział 

kobiet na poziomie 76% a mężczyzn na poziomie 24%, czyli mniej więcej 266K  

i 84M. Uzasadnienie takiego podziału były doświadczenia Partnerów, z których 

wynika, że najczęściej to kobiety opiekują się dziećmi/ podopiecznymi z autyzmem, 

podczas gdy mężczyźni zajmują się pracą zarobkową.  

 
Wykres7. Osoby z autyzmem biorące udział w projekcie według planowych założeń z podziałem na płeć i etap 

aktywizacji społeczno-zawodowej. 
  

 III Grupa docelowa, to przedstawiciele kadry pracującej z osobami z autyzmem – 

pracownicy i pracownice NGO, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia 

                                                             
94 Zob. Informacje o projekcie § 1, p-kt 4 i 5, http://www.projekt-autyzm2.pl/news/93/detail,nID,298 (dostęp 
01.08.2013). 
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udzielanego w ramach projektu pilotażowego „Wsparcie osób z autyzmem”.  

W projekcie założono udział 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn). 

 

 
Wykres 8. Beneficjenci projektu z III grup docelowych w udziale procentowym projektu. 

 

Według danych dostępnych w Raporcie okresowym ze stanu realizacji projektu 

 pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” za czerwiec 2013r. wstępne założenia dotyczące 

rekrutacji Beneficjentów z III grup docelowych zostały w pełni zrealizowane, a w kilku 

przypadkach nieznacznie przekroczone: 

1. W przypadku rekrutacji uczestników z I Grupy docelowej (OzA) od początku 

realizacji projektu pozyskano 370 OzA (73 K i 297M) z zaplanowanych 350 OzA,  

co stanowi 105,71% zrealizowanego wskaźnika95. 

2. W przypadku rekrutacji uczestników z II Grupy docelowej (rodzice/opiekunowie 

OzA) od początku realizacji projektu zrekrutowano 378 opiekunów OzA (287K 

 i 91M) z zaplanowanych 350 opiekunów OzA, co stanowi 108,00% zrealizowania 

wskaźnika96. Wyższy poziom zrealizowania wskaźnika rekrutacji rodziców/ 

opiekunów OzA, niż samych OzA wynika z tego, że czasami oboje rodziców zgłosili 

chęć uzyskania wsparcia97. Zdarzało się jednak, że niektórzy opiekunowie w ogóle nie 

byli zainteresowani udziałem w projekcie bądź nie mogli z niego skorzystać  

z różnych względów (brak czasu, konieczność opieki nad dzieckiem/dziećmi, 

odległość od miejsca zajęć, brak możliwości dojazdu i inne). 

                                                             
95 Zob. Raport okresowy ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” za czerwiec 2013r., s. 1. 
96 Ibidem, s. 9. 
97 Por. Raport z badań ewaluacyjnych mid-term oraz ex-post w projekcie systemowym pt. „Wsparcie osób z 
autyzmem II”,  s. 20. 
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3. W przypadku rekrutacji uczestników z III Grupy docelowej (pracowników NGO),  

to od początku realizacji projektu zostali oni zrekrutowani zgodnie z planami w liczbie 

20 osób, co stanowi 100% zrealizowanego wskaźnika98. 

 
Wykres 9. Planowany i zrealizowany stan rekrutacji z trzech grup docelowych 

 

Rekrutacja Beneficjentów 

 Nabór OzA prowadzony był przez organizacje partnerskie wśród osób, które  

w momencie przystąpienia do projektu posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych) oraz dokument potwierdzający diagnozę autyzmu. Dodatkowym 

warunkiem udziału w programie był posiadany status bezrobotnego lub nieaktywnego 

zawodowo oraz wiek powyżej 16 roku życia i poniżej 55 roku życia.  

Osoby spełniające formalne warunki przystąpienia do projektu proszone były  

o wypełnienie niezbędnych dokumentów, w tym uzupełnienie i dostarczenie podpisanego 

wywiadu rodzinnego. Wszystkie formularze oświadczeń i deklaracji dostępne były do 

wcześniejszego pobrania drogą internetową. Skompletowanie wymaganej dokumentacji 

zakładało też dostarczenie w terminie wszystkich niezbędnych zaświadczeń. 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pt.: „Wsparcie osób z autyzmem II” 

określał zasady naboru i doboru uczestników, a także precyzował zasady dystrybucji 

informacji o projekcie:  

 na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych Partnerów,  

 na ulotkach kolportowanych na terenie realizacji projektu,  

 w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych  

na terenie województw, w których realizowany był projekt,  
                                                             
98 Ibidem. 
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 na ogłoszeniach w prasie lokalnej.  

Zgodnie z wymogiem osób odpowiedzialnych za realizację projektu ogłoszenia 

powinny zawierać następującą klauzulę: „Dla osób z autyzmem, »do udziału w projekcie 

szczególnie zaprasza się kobiety«, oraz opiekunów osób z autyzmem »do udziału w projekcie 

szczególnie zaprasza się mężczyzn«”99. 

 
Hasło z kampanii promocyjnej (źródło: strona internetowa projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”)100. 

 

Nabór uczestników prowadzony był przez pracowników organizacji partnerskich  

na terenie 16 województw, w których realizowany był projekt. Stosowana w procesie 

rekrutacji polityka równości płci została przyjęta na podstawie analizy przeprowadzonej  

na potrzeby projektu. Wynikało z niej m.in., że liczba mężczyzn dotkniętych zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu jest kilkakrotnie większa niż kobiet, stąd też podjęto dodatkowe środki, 

aby pozyskać do projektu jak największą grupę kobiet z autyzmem. Odwrotnie wyglądała 

sytuacja w przypadku opiekunów osób z autyzmem. Z przeprowadzonych badań wynikało,  

że grupę tą stanowią w dominującej liczbie kobiety, gdyż to na ogół matki opiekują się 

chorymi na autyzm dziećmi. Chcąc zrównoważyć tę grupę, również podjęto dodatkowe 

środki, aby dotrzeć do niedoreprezentowanej grupy mężczyzn opiekunów OzA i zachęcić ich 

do udziału w programie wsparcia. Procedura rekrutacyjna przeprowadzona była z pełną 

dbałością o ochronę danych osobowych Beneficjentów.  

 

 

 

 
 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu promującego projekt (źródło: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem 
II" , cz. 1 odc. 1)101. 

 

                                                             
99 Zob. Regulamin rekrutacji uczestników/ uczestniczek projektu pt.: „Wsparcie osób z autyzmem II”, § 2 
Postanowienia ogólne, dostępny na stronie internetowej: http://www.projekt-autyzm2.pl/news/76, (dostęp 
13.07.2013). 
100 Zob. http://www.projekt-autyzm2.pl/latwainfo, (dostęp 27.07.2013). 
101 Zob. Film pt. „Człowiek wśród ludzi. Wsparcie osób z autyzmem II” cz. 1 odc. 1, 
https://www.youtube.com/watch?v=sB23a6XOriE, (dostęp 01.08.2013). 

Jeszcze parę lat temu osoby z autyzmem w ogóle nie funkcjonowały na rynku pracy, 
a w tej chwili to się powoli zmienia. Wydaje mi się, że dzięki temu projektowi jesteśmy 
w stanie oszacować skalę potrzeb i specyfikę tych potrzeb. I rozpocząć budowanie systemu 
wsparcia. 

Has 

„Jeśli jesteś osobą z autyzmem i masz trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia, 
 to ten projekt przeznaczony jest dla ciebie”. 
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 Harmonogram rekrutacji przewidywał cztery etapy, (od stycznia 2012 do maja 2013). 

W wyniku pierwszych trzech etapów planowano podpisać łącznie 350 kontraktów 

uczestnictwa. Czwarty etap był fakultatywny, gdyż wprowadzono go na wypadek rezygnacji  

z projektu OzA, np. ze względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną itp. Przewidywano w jego 

wyniku rekrutację 50 kontraktów udziału. Pomimo, że w trakcie trwania projektu Partnerzy 

nie zgłaszali większych trudności z rekrutacją uczestników do grupy Beneficjentów 

 z autyzmem, to zdarzało się, że część z nich rezygnowała w jego trakcie z przyczyn 

losowych (np. zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia edukacji, choroby i innych). 

Wymuszało to na Partnerach prowadzenie dodatkowych rekrutacji, co znacznie utrudniało 

realizację planowanych zadań102. 

 Analogicznie do rekrutacji OzA prowadzony był nabór do projektu opiekunów 

(ustawowych, prawnych i faktycznych) osób z autyzmem. W jego efekcie pozyskano  

378 rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 287 kobiet i 91 mężczyzn. 

Partnerzy prowadzili nabór do projektu zgodnie z wcześniej ustalonymi planami liczbowymi 

uwzględniającymi politykę równościową płci. Pomimo szeregu działań promocyjnych 

zachęcających do udziału w projekcie rekrutacja uczestników do tej grupy nie przebiegała 

równomiernie. Zdarzało się, że rodzice OzA nie byli zainteresowani ofertą adresowaną  

do nich lub nie mogli skorzystać z programu z innych względów. 

 Prowadzony był także nabór kadry merytorycznej pracującej z osobami z autyzmem. 

Dotyczył on 20 osób zatrudnionych w partnerskich organizacjach pozarządowych, które nie 

brały udziału w projekcie pilotażowym i posiadały wykształcenie wyższe psychologiczne, 

pedagogiczne lub logopedyczne. 

 

 

 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu promującego projekt (źródło: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem 
II" , cz. 1 odc. 1)103. 

 
 Wycofanie się z udziału w projekcie jednego z Partnerów znacznie skomplikowało 

rekrutację na terenach, które wchodzą w zakres jego oddziaływania. W efekcie tego nie udało 

się pozyskać żadnego uczestnika z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. 

Świadczy to m.in. o znaczeniu bezpośredniego kontaktu i historii wcześniejszych relacji 

                                                             
102 Por. Raport z badań ewaluacyjnych mid-term …, op. cit., s. 19. 
103 Zob. Film pt.: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II",  cz. 1 odc. 2, 
https://www.youtube.com/watch?v=sB23a6XOriE, (dostęp 01.08.2013). 

Pracując z każdym z nich z osobna (z OzA – K.K.R.) dużo się od nich uczymy i oni uczą się 
od nas. Tak więc – przekraczamy granice – wszyscy razem w tej całej ekipie. 

(Maria Liżewska, psycholog SPOA) 



46 
 

między osobami z autyzmem i ich opiekunami oraz środowiskiem związanym  

z organizacjami pomocowymi104. 

Działania podjęte w projekcie „Wsparcie osób z autyzmem II” 

Kluczowy cel projektu, czyli aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem, 

urzeczywistniany był w kilku etapach.  

I Etap aktywizacji 

Pierwszy etap aktywizacji adresowany był do 253 osób z autyzmem, jednak na skutek 

zmian w planach projektowych liczbę tę zmieniono na 272 osoby. Etap ten dotyczył osób, 

które nie brały udziału w projekcie pilotażowym „Wsparcie osób z autyzmem” i nie miały 

przygotowanych Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.  

Dla nich przewidziano pełną ścieżkę aktywizacji, czyli przeprowadzenie pogłębionej 

diagnozy, warsztaty, a ostatecznie ewentualne zatrudnienie. 

Diagnoza obejmowała wywiad diagnostyczny z OzA lub/i z opiekunami OzA. 

Głównym jego celem było zebranie dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania 

osoby z autyzmem, aby w możliwie najbardziej odpowiedni i adekwatny sposób opracować 

następnie IŚRZ. W przypadku OzA swobodnie się komunikujących wywiad przeprowadzany 

był bezpośrednio z nią, zaś jeśli OzA miała zaburzoną komunikację, to przeprowadzany był  

z opiekunem105. Na dalszym etapie przeprowadzano również diagnozę funkcjonalną OzA, 

która polegała na obserwacji uczestnika projektu podczas zajęć indywidualnych  

lub grupowych, przeprowadzeniu testu TTAP (w tym: Skala obserwacji bezpośredniej  

dla uczestnika, Skala obserwacji w domu, Skala obserwacji w szkole/ miejscu pracy) i innych 

np. inwentarza NEO-PI-R. W dalszej kolejności sporządzany był profil umiejętności 

społecznych i zawodowych TEACCH oraz wypełniany formularz pomagający określić 

strategie danej osoby najkorzystniej wpływające na jej zaangażowanie i uwagę  

(tzw. „Zalecenia dotyczące strukturalizacji zadań i pomocy”). Efektem końcowym był raport 

 i opracowane wyniki badań OzA. Stanowił on bardzo ważny element projektu, gdyż był 

podsumowaniem szczegółowego badania; wskazywał na mocne i słabe strony Beneficjenta, 

pokazywał czego potrzebuje on by dobrze funkcjonować, np. jakie powinien mieć warunki  

w pracy. Raport zawierał też informacje na temat szans rozwoju zawodowego Beneficjenta. 

Niewątpliwą korzyścią wynikająca z tej formy opracowania wyników diagnozy był szeroki 

obraz OzA i ZA oraz pokazanie jej perspektyw w pracy oraz indywidualnych potrzeb. 

Ponadto warto wspomnieć, iż raport zawierał konkretne wskazówki dotyczące danego 

                                                             
104 Zob. Raport z badań ewaluacyjnych mid-term …, op. cit., , s. 16. 
105 Por. Regulamin…, op. cit., (Formy wsparcia i etapy aktywizacji dla osób z autyzmem). 
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Beneficjenta, co znacznie ułatwia możliwości pracy z nim na różnych etapach działań 

aktywizujących społecznie i zawodowo. 

 Po zebraniu informacji ze spotkań, obserwacji oraz sporządzeniu diagnozy terapeuta 

mógł przystąpić do opracowania Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społecznej  

i Zawodowej. Opis ścieżki rozwoju powinien obejmować również rozplanowanie ilości  

i rodzaju zajęć indywidualnych i grupowych, w trakcie których opracowane zostaną sposoby 

 i strategie osiągnięcia poszczególnych celów (w tym określenie celów związanych  

z aspektem społecznym). Na koniec powinien zostać wskazany terapeuta prowadzący, który 

będzie odpowiedzialny za śledzenie i bieżące uwzględnianie nowych kompetencji lub zmian 

stanu psychofizycznego OzA biorącej udział w projekcie. Po opracowaniu IŚRZ jest ona 

przedstawiana i omawiana z opiekunami Beneficjenta z autyzmem.  

 W ramach oferty adresowanej do Beneficjentów z autyzmem znalazło się również 

indywidualne i/ lub grupowe wsparcie psychologiczne udzielane przez wykwalifikowanego 

psychologa. Indywidualne wsparcie psychologiczne z założenia udzielane było osobom 

mającym największe problemy związane z uczestnictwem społecznym i działaniem 

grupowym, zaś celem grupowego wsparcia psychologicznego było rozwijanie umiejętności 

koniecznych dla funkcjonowania w grupie w odniesieniu do przygotowanego scenariusza 

zajęć.  

 Następnym elementem aktywizacji społeczno-zawodowej przewidzianej w projekcie 

dla OzA z I etapu aktywizacji,  były warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji 

społecznych i zawodowych. Za ich realizację odpowiedzialne były dwuosobowe zespoły 

specjalistów, w których skład wchodzili terapeuci, psycholodzy, trenerzy pracy  

– w zależności od potrzeb uczestników warsztatów. Tematyka warsztatów obejmowała szereg 

zagadnień kluczowych dla rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych, 

samorealizacji, integracji społecznej i zatrudnienia. Poruszane tam były kwestie związane z:  

 komunikacją interpersonalną, samooceną zorientowaną na poznawanie własnych 

możliwości i umiejętności, 

 odkrywaniem indywidualnych umiejętności zawodowych i pracowniczych  

(np. w zakresie prac biurowych, poligraficznych, praktyczno-technicznych, twórczo-

artystycznych, ogrodniczych, kulinarnych, multimedialnych, fotograficznych, 

porządkowych, komputerowo-informatycznych itp.), 

 praktykami socjalizacyjnymi i integracyjnymi (tj. trening komunikacji alternatywnej, 

prowadzenie rozmowy i dialogu, zachowania społeczne w różnych miejscach 
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publicznych, przestrzeganie reguł społecznych, nawiązywanie relacji społecznych, 

radzenie sobie z emocjami, stresem, lękiem itp.), 

 ćwiczeniami usamodzielniającymi (autoprezentacja, organizacja własnej pracy  

i stanowiska pracy, planowanie w czasie, korzystanie z komunikacji publicznej, 

sprawne poruszanie się po urzędach i załatwianie spraw i in.)106. 

Niewątpliwą wartością zajęć projektowych kształtujących i rozwijających kompetencje 

zawodowe i społeczne Beneficjentów była szeroka tematyka podejmowana na nich  

oraz zróżnicowane i atrakcyjne formy oddziaływania. Zasadniczo służyły one realizacji kilku 

celów. Po pierwsze, integracji i poznaniu się uczestników, czyli „zbudowaniu grupy” 

(poprzez udział w zabawach i grach integracyjnych). Organizatorom zależało zwłaszcza  

na stworzeniu możliwości poznania się i rozmów Beneficjentów, aby mogli samodzielnie 

budować wzajemne relacje i więzi. Po drugie, pracy nad poznaniem siebie, czemu służyły 

ćwiczenia mające za zadanie pokazanie mocnych stron Beneficjentów. W tym celu omawiano 

takie zagadnienia jak: „Ja i moje zmysły”, „Ja i nowe zadania aktywności” (w ramach tego 

podejmowano np. wspólne gotowanie, organizowano spotkania przy grach, wyjście na kręgle 

itp.). Zajęcia warsztatowe obejmowały także omówienie zagadnień związanych z Zespołem 

Aspergera i tego, co to konkretnie oznacza dla danego Beneficjenta. Wykorzystywaną w tym 

celu formą pracy była dyskusja, oglądanie filmu, prezentacja. W celu rozwoju kompetencji 

przydatnych w funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej organizowano również wspólne 

wyjścia do kawiarni. 

Warsztaty i ćwiczenia służące rozpoznawaniu kompetencji zawodowych polegały  

na wypełnianiu testów oraz sprawdzaniu swoich umiejętności przy wykonywaniu różnych 

prac domowych i zadań np. manualnych, biurowych, konstrukcyjnych. 

Zajęcia miały stałe elementy, czego celem było zapewnienie przewidywalności i poczucia 

bezpieczeństwa biorących w nich udział OzA i składały się z: charakterystycznych czynności 

wykonywanych na początku i na końcu zajęć, przerwy na odpoczynek i integrację 

Beneficjentów. W zależności od realizowanego tematu wykorzystywano różne formy 

aktywności, np. wykład, dyskusję, odgrywanie scenek, tworzenie prac plastycznych itp. 

Końcowe zajęcia miały charakter wspólnej uroczystości. Szczególną wartością tego 

elementu projektowego, o której warto wspomnieć, jest to, że niektórzy Beneficjenci nadal 

pozostają ze sobą w kontakcie. 

                                                             
106 Zob. Regulamin…, op. cit., § 6. Formy wsparcia i etapy aktywizacji dla osób z autyzmem, p-kt 1-6. 
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Praca wykonana z osobą z autyzmem na tym etapie dokumentowana była  

na tzw. Indywidualnych Kartach Osiągnieć, przy czym zdobyte i pogłębione umiejętności 

sklasyfikowane zostały w następujących obszarach: 

a) Czynności Zawodowe, 

b) Kompetencje Zawodowe, 

c) Samodzielność, 

d) Organizowanie czasu Wolnego, 

e) Umiejętność Porozumiewania się, 

f) Kompetencje Społeczne, 

g) Przemieszczanie się. 

 

 

 

 

 
Hasło kampanii promocyjnej projektu (źródło: strona internetowa projektu „Wsparcie osób z autyzmem 

II”107). 
 

Ostatnim i kluczowym elementem całościowego programu przygotowania OzA  

do podjęcia zatrudnienia były warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku 

pracy, w wymiarze śr. 42 h na osobę. Zajęcia te prowadzone były przez zespoły specjalistów, 

w których skład – w zależności od potrzeb uczestników – wchodził trener pracy, psycholog 

oraz specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami. Zagadnienia omawiane  

i przepracowywane z OzA dotyczyły szerokiego spektrum tematów, w tym: 

 instrumentów i kryteriów podziału rynku pracy na różne grupy konsumentów 

(segmentacji rynku), korzyści i zagrożeń wynikających z podjęcia zatrudnienia, 

metod aktywnego poszukiwania pracy oraz praw i obowiązków pracowników 

niepełnosprawnych, 

 sposobów wyszukiwania i analizowania ofert pracy w prasie codziennej  

oraz w Internecie, 

 sposobów przygotowania własnych dokumentów aplikacyjnych i ich dystrybucji 

do wybranych pracodawców, 

 rejestracji w PUP w celu zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia 

 zajęcia usamodzielniające/aktywizujące dla niskofunkcjonujących OzA108. 

                                                             
107 Zob. http://www.projekt-autyzm2.pl/latwainfo, (dostęp 23.07.2013). 

 

„Zaprowadzimy cię do różnych przedsiębiorstw, żebyś mógł spróbować pracy na 
różnych stanowiskach”. 
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Dobór tematyki warsztatów oraz czas przeznaczany na omawianie kolejnych 

zagadnień w znacznym stopniu zależał od potrzeb i możliwości uczestników. Prowadzący 

wykazywali się w tym względzie elastycznością i zupełnym dopasowaniem do tempa pracy  

i zakresu poznawczego osób z autyzmem. 

 

 

 

 
Wykres 10. Działania podejmowane w celu aktywizacji Beneficjentów z autyzmem w I Etapie Aktywizacji. 

 
II Etap aktywizacji 

 Drugi etap aktywizacji skierowany był do 97 osób z autyzmem, jednak na skutek 

zmian w planach realizacji projektu liczbę tę zmniejszono do 78. Etap ten dotyczył osób, 

które uczestniczyły już w różnych formach działań aktywizacyjnych. Przede wszystkim zaś 

byli to ci, którzy brali już udział w I edycji projektu systemowego pt. „Wsparcie osób 

 z autyzmem” i w ramach prowadzonych tam zajęć mieli stworzone IŚRZ.  

Przed przystąpieniem do pracy z tymi Beneficjentami ich IŚRZ zostały uaktualnione o nowe 

                                                                                                                                                                                              
108 Ibidem. 
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cele zawodowe, gdyż od poprzedniego projektu minęło wiele miesięcy. Podjęto również 

szereg działań pomocnych w znalezieniu przez OzA zatrudnienia i włączenia ich w rynek 

pracy.  

 Pierwszym zadaniem wykonanym na tym etapie programu było zaktualizowanie 

IŚRZ. W tym celu należało zapoznać się z posiadaną przez Beneficjenta dokumentacją 

zgromadzoną w trakcie poprzednich projektów (w tym: wywiadem rodzinnym, raportem  

z testu TTAP, IŚRZ i innymi), aby trafnie określić zakres dalszego procesu wsparcia. 

 Podobnie jak Beneficjentom z autyzmem z pierwszego etapu aktywizacji również  

i tym przysługiwało indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne, w wymiarze  

śr. 20h na osobę, którego udzielał psycholog lub terapeuta. Indywidualne wsparcie 

psychologiczne udzielane było osobom, które miały największe problemy z uczestnictwem  

w zajęciach grupowych i z aktywnością społeczną.  

 Kolejną formą wsparcia udzielanego OzA z tej grupy były warsztaty z zakresu 

aktywnego poruszania się po rynku pracy, prowadzone w wymiarze śr. 42 h na osobę.  

Za ich realizację odpowiedzialni byli terapeuci, psycholodzy i trenerzy pracy, którzy 

pracowali zespołowo, w składzie dostosowanym do potrzeb uczestników warsztatów. 

Tematyka zajęć warsztatowych zbliżona była do analogicznych zajęć adresowanych  

do Beneficjentów biorących udział w I etapie aktywizacji i dotyczyła: 

 instrumentów i kryteriów podziału rynku pracy na różne grupy konsumentów 

(segmentacji rynku), korzyści i zagrożeń wynikających z podjęcia zatrudnienia,  

metod aktywnego poszukiwania pracy oraz praw i obowiązków pracowników 

niepełnosprawnych, 

 komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, asertywności, radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych, 

 metod aktywnego poszukiwania pracy, sposobów przygotowania dokumentów 

aplikacyjnych, kreowania wizerunku (wizażu, autoprezentacji, przygotowania  

do rozmowy kwalifikacyjnej), 

 sposobów wyszukiwania i analizowania ofert pracy w prasie codziennej  

oraz w Internecie, 

 rejestracji w PUP w celu zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia 

 dla niskofunkcjonujących osób z autyzmem prowadzone były zajęcia aktywizujące 109. 

                                                             
109 Ibidem. 
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Zakres problematyki poruszanej na warsztatach oraz czas przeznaczony na realizację 

poszczególnych zagadnień uzależniony był od potrzeb i możliwości uczestniczących w nich 

osób. Prowadzący spotkania specjaliści przygotowani zostali na ewentualność indywidualnej 

pracy z osobami wymagającymi więcej uwagi i pomocy w usamodzielnieniu się.  

 

 

 

 
Wykres 11. Działania podejmowane w celu aktywizacji Beneficjentów z autyzmem w II Etapie Aktywizacji. 

 
Formy wsparcia zawodowego dla OzA 

 W ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” przewidziane zostały różne 

rodzaje wsparcia zawodowego, których adresatami byli Beneficjenci z autyzmem 

zakwalifikowani zarówno do I, jak i II etapu aktywizacji.  

 Jedną z podstawowych form wspierania Beneficjentów w ich rozwoju zawodowym 

było skierowanie 75 OzA na 3 miesięczne Szkolenia Zawodowe. Podstawą do udziału 

wybranych osób w szkoleniu zawodowym były informacje pozyskane w drodze IŚRZ. Przy 

doborze szkolenia każdą z osób z autyzmem traktowano indywidualnie i uwzględniano 

specyfikę jej potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i intelektualnych.  

Wśród Beneficjentów korzystających z tej formy wsparcia znalazły się OzA 

uczęszczające m.in. na szkolenia z następujących zakresów: IT – w tym Windows 
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XP/Windows 7, Ms Word, Ms Excel, Java Programmer, Adobe-Photoshop, Ms Power Point 

w stopniu umożliwiającym staż/pracę oraz 1 osoba z II etapu aktywizacji zawodowej 

zakończyła kurs JAVA Oracle Certified Associate, a 3 osoby z grafiki komputerowej; 

administracja-biurowość 3 osoby; prace porządkowe 2 osoby; rękodzieło - 40 osób odbyło 

szkolenia z zakresu ceramiki i poligrafii, oraz inne – w tym 1 osoba rozpoczęła szkolenie  

z zakresu asystent osoby niepełnosprawnej/ starszej, 1 osoba ukończyła szkolenie „język 

japoński”, a 1 osoba zakończyła kurs arteterapii110. Ponadto kilku Beneficjentów zakończyło 

również szkolenie z renowacji mebli, edycji i korekty tekstów oraz kurs florystyczny. 

Wykaz ten pokazuje, że pomimo opóźnień w realizacji tej formy aktywizacji 

zawodowej jest ona kontynuowana z dużym zaangażowaniem OzA. Podkreślić należy 

również wysiłek Partnerów wkładany w sprostanie indywidualnym predyspozycjom 

zawodowym Beneficjentów, co ilustruje różnorodność odbywanych przez nich szkoleń. 

 Dla 75 osób z autyzmem przygotowano warsztaty indywidualnych zajęć 

praktycznych na dobranym dla nich stanowisku pracy. Praktyczna nauka zawodu odbywała 

się zgodnie z predyspozycjami i możliwościami indywidualnymi OzA. Przyswojenie nowych 

umiejętności zawodowych polegało na udziale w cyklu warsztatów prowadzonych przy 

wsparciu trenera pracy i będących formą praktycznej nauki zawodu. Zajęcia te prowadzone 

były w specjalistycznych pracowniach, np.: rzemiosła artystycznego, kulinarnej, 

kosmetycznej, kserograficznej, komputerowej i innych lub też u pracodawców na otwartym  

i chronionym rynku pracy. Organizacją i przygotowaniem odpowiednich stanowisk pracy 

oraz negocjacją z podmiotem organizującym warsztaty warunków prowadzenia zajęć 

praktycznych z OzA zajmował się specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami. 

Do jego obowiązków należało również dopełnienie wszelkich formalności związanych  

z przygotowaniem i realizacją umów między Partnerami projektu a organizatorami 

warsztatów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Beneficjentom z autyzmem 

istniała możliwość zapewnienia im transportu do miejsca odbywania warsztatów zajęć 

praktycznych.  

 

 

 

 
 

Hasło kampanii promocyjnej (źródło: Strona internetowa projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”111). 

                                                             
110 Por. Raport okresowy ze stanu realizacji projektu…, op. cit., s. 4-5. 
111 Zob. http://www.projekt-autyzm2.pl/latwainfo), (dostęp 13.07.2013). 

„Osoba niepełnosprawna często nie może znaleźć pracy. Często ma też trudności, aby być 
zatrudnionym przez dłuższy okres. Dlatego stworzyliśmy projekt, który pomoże Ci wejść 

na rynek pracy i się na nim utrzymać”. 
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Trzymiesięczne staże rehabilitacyjne u pracodawców miały możliwość odbycia  

64 OzA. O zakwalifikowaniu danej osoby do odbycia stażu decydowała opinia referencyjna 

przygotowana przez specjalistę ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami. Do jego zadań 

należała również całościowa organizacja stażu, czyli wyszukanie odpowiedniego pracodawcy, 

negocjacja warunków realizacji stażu, dopełnienie wszelkich formalności oraz wprowadzenie 

trenera pracy, aby ten mógł ocenić przygotowane stanowisko oraz ustalić zakres prac  

dla uczestnika projektu. Warunkiem odbycia stażu u pracodawcy było niekorzystanie 

wcześniej z tego rodzaju wsparcia. Uczestnikom stażu przysługiwało wynagrodzenie  

(tzw. stypendium stażowe) w wysokości 120% kwoty zasiłku ustalanego przez ustawodawcę 

w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). 

Najczęściej oferowane Beneficjentom staże odbywały się na stanowiskach biurowych,  

w urzędach publicznych i firmach prywatnych zajmujących się promocją i reklamą, 

transportem, szkoleniami i projektami rozwoju kompetencji, outsourcingiem pracowników 

 i kolportażem. 

 Wśród Beneficjentów z autyzmem korzystających z tej formy aktywizacji znalazły się 

osoby pracujące samodzielnie lub przy wsparciu trenera pracy na następujących 

stanowiskach: referent ds. administracyjnych, robotnik pomocniczy w ogrodnictwie 

 i sadownictwie, pakowacz, asystent sprzedawcy, pracownik administracyjno-biurowy, 

serwisant komputerowy, pomocnik bibliotekarza, pomocnik magazyniera biblioteki, 

pracownik administracyjny w przedsiębiorstwie transportu miejskiego, pomocnik pracownika 

hurtowni metalowej, instruktor zajęć teatralnych, asystent konserwatora, pomoc biurowa, 

informatyk, dziennikarz, pracownik porządkowy, tłumacz, pomocnik terapeuty  

oraz pomocnik informatyka112. Wykaz profesji, w których realizowali się stażyści  

z autyzmem najlepiej obrazuje ich zróżnicowane umiejętności i wysokie kompetencje  

w niektórych obszarach. Stanowić to może doskonałą rekomendację dla potencjalnych 

pracodawców rozważających możliwość zatrudnienia OzA. 

 

 

 

Hasło kampanii promocyjnej projektu (źródło: Strona internetowa projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”113 

                                                             
112 Raport okresowy ze stanu realizacji projektu…, op. cit., s. 5-6. 
113 Zob. http://www.projekt-autyzm2.pl/latwainfo, (dostęp 12.08.2013). 

„Pokażemy ci, gdzie szukać pracy”.
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 W ramach realizowanego projektu zorganizowano również zatrudnienie 

wspomagane114 dla 75 osób. Ta forma aktywizacji zawodowej ON polegała w tym przypadku 

na zatrudnieniu w ZAZ i uczestnictwie w WTZ, na zatrudnieniu w zakładzie pracy  

na otwartym rynku pracy lub w zakładzie pracy chronionej oraz w sektorze ekonomii 

społecznej lub innym, ale przy wsparciu trenera pracy, terapeuty lub psychologa. 

Głównym zadaniem indywidualnego asystenta było udzielanie pomocy osobie 

niepełnosprawnej w przystosowaniu się do nowego środowiska pracy oraz do oczekiwań 

stawianych wobec niego przez pracodawcę, jak też do wykonywanych zadań i obowiązków. 

Zatrudnienie wspomagane, jako forma aktywizacji zawodowej OzA, w szczególny sposób 

adresowane jest do osób potrzebujących pomocy w odnalezieniu się w nowym miejscu, 

poznaniu go w celu lepszego dostosowania do jej potrzeb oraz potrzebujących 

podtrzymywania motywacji do pracy i wsparcia przy utrzymaniu wysokiego standardu pracy.  

W trakcie realizacji tego zadania uczestnicy projektu dodatkowo mogli skorzystać  

z indywidualnego poradnictwa psychologiczno-doradczego. 

 
Wykres 12. Formy aktywizacji zawodowej OzA według założeń projektowych. 

 

 Jedną z istotniejszych działalności podjętych przez Partnerów na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób z autyzmem była systematyczna i pełna zaangażowania współpraca 

                                                             
114 Zatrudnienie wspomagane polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia w podjęciu i utrzymaniu 
zatrudnienia osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Bazuje ono na przygotowaniu 
środowiska pracy oraz wspomaganiu osoby niepełnosprawnej przez specjalnie przygotowanego pracownika 
pełniącego rolę asystenta lub trenera pracy. Więcej informacji na temat tej formy aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/materialy-pokonferencyjne/zatrudnienie-wspomagane/, (dostęp 24.06.2013). 
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 z przedstawicielami podmiotów rynku pracy w celu uzyskania ofert pracy,  

staży rehabilitacyjnych i uczestnictwa w WTZ. Zgodnie z założeniami projektu planowano 

stworzyć bazę 400 potencjalnych pracodawców. W tym celu zorganizowano 

 i przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych dla ewentualnych pracodawców  

oraz przygotowano dla nich płyty CD oraz ulotki informacyjne. Pracodawcy wyrażający chęć 

zatrudnienia osób z autyzmem mieli możliwość odbycia szeregu konsultacji i poszerzenia 

swojej wiedzy dotyczącej problematyki zatrudnienia OzA, zwłaszcza zaś w zakresie takich 

kwestii jak: dostosowanie miejsca pracy i zakresu obowiązków do potrzeb i możliwości OzA, 

roli asystenta we wspomaganiu OzA, specyfiki pracy OzA w grupie oraz ich ograniczeń 

społecznych i funkcjonalnych. Na tej podstawie każdy potencjalny pracodawca mógł podjąć 

decyzję o własnym przyłączeniu się do programu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA  

i zaangażowaniu Beneficjenta do pracy lub na staż115. 

  

 
Wykres 13. Formy wsparcia udzielanego Beneficjentom z uwzględnieniem liczby uczestników. 

 

 Formy wsparcia udzielanego opiekunom osób z autyzmem 

 Ta cześć działań projektowych adresowana była do 350 osób (266 kobiet 

 i 84 mężczyzn) będących opiekunami osób z autyzmem. W ramach realizowanego programu 

Beneficjentom z grupy opiekunów OzA oferowano indywidualne i/lub grupowe wsparcie 

prawne oraz indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne. Celem ustalanych 

indywidualnie sesji z psychologiem była swobodna rozmowa ukierunkowana na omówienie 
                                                             
115 Ibidem, § 6. 
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 i rozwiązanie problemu nurtującego Beneficjenta lub wskazanie mu adekwatnych sposobów 

poradzenia sobie w danej sytuacji. 

 
Wykres 14. Rodzaj wsparcia udzielanego opiekunom osób z autyzmem w ramach realizowanego projektu. 

 

Wsparcie udzielane rodzicom OzA polegało na organizacji indywidualnych spotkań  

z jednym lub dwojgiem rodziców, na których poruszane były sprawy dotyczące konkretnego 

Beneficjenta. Sesje z psychologiem dotyczyły codziennego funkcjonowania OzA,  

ich aktywizacji, sposobów motywowania, sytuacji trudnych w rodzinie, komunikacji,  

wyboru ścieżki zawodowej oraz wsparcia emocjonalnego. Natomiast spotkania grupowe 

poświęcone były wcześniej ustalonym tematom. W przypadku spotkań z prawnikiem 

poruszana problematyka dotyczyła kwestii orzekania o niepełnosprawności, zmiany 

orzeczenia, przysługujących ulg i świadczeń, dochodów OzA, spraw podatkowych, kwestii 

związanych z dziedziczeniem i podziałem spadku, reprezentacji prawnych, problematyki 

ubezwłasnowolnienia itp. 

Niezwykle cennym aspektem wsparcia psychologicznego udzielanego opiekunom 

OzA okazała się wzajemna wymiana doświadczeń oraz praktyczne testowanie świeżo 

zdobytych umiejętności poprzez wykonywanie zadań domowych. Dodatkowym celem tego 

typu spotkań była pomoc opiekunom OzA, którzy w wyjątkowy sposób narażeni są  

na permanentny stres, przemęczenie, poczucie osamotnienia, apatię i poczucie bezsilności. 

Spotkania w ramach grupowych warsztatów psychologicznych miały za zadanie pomóc im  

w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz postrzeganiu własnej 

specyficznej sytuacji w szerszym spektrum psycho-społecznych uwarunkowań116. 

                                                             
116 Ibidem, § 7, Formy wsparcia opiekunów osób z autyzmem. 
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Wsparcie udzielane opiekunom/opiekunkom osób z autyzmem w ramach 

realizowanego projektu okazało się niezwykle cennym i wartościowym doświadczeniem 

zarówno dla grupy docelowej, jak też Partnerów. Pokazało także ogromne zapotrzebowanie 

na tego rodzaju formy pomocy, które na ogół są niedostępne w ramach powszechnie 

dostępnych świadczeń socjalnych. Wiedza zdobyta przez rodziców OzA pomoże im 

sprawniej funkcjonować w codziennym życiu i lepiej sobie radzić z trudnościami natury 

prawnej i psychologicznej. 
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Rozdział 5 

Wsparcie osób z autyzmem – katalog dobrych praktyk 

 Zgodnie z zasadą mówiąca, że podstawową funkcją „dobrych praktyk” jest tworzenie 

wzorów do naśladowania lub inspiracji, ewentualnie do porównań, należy je rozpatrywać 

komplementarnie. Oznacza to, że jakkolwiek „dobra praktyka” zawsze powinna prowadzić  

do osiągnięcia jak najlepszych i ponadprzeciętnych rezultatów, to jest to skomplikowany 

proces nierzadko najeżony trudnościami oraz momentami upadków i wzlotów.  

Dążąc do stworzenia wiarygodnego i adekwatnego katalogu „dobrych praktyk” może się więc 

okazać, że najcenniejsze dla potencjalnych kontynuatorów idei danej inicjatywy okażą się te 

mówiące o doświadczeniach negatywnych. Ich uniknięcie może bowiem oszczędzić wiele 

czasu, finansów i energii zespołowej. Sztuką jest zaś dzielić się sukcesem, nie unikając 

mówienia o porażkach. Jako, że i w tym projekcie nie udało się ominąć niepowodzeń warto  

o nich wspomnieć, aby w przyszłości uwzględnić je jako „czynnik ryzyka”, który może 

przysporzyć trudności przy realizacji wskaźników projektowych oraz zakładanych celów. 

 Realizacja projektu w środowisku OzA 

 Warunki naboru uczestników do projektu, do trzech grup docelowych (OzA, 

opiekunowie OzA, pracownicy NGO), zostały szczegółowo określone w Regulaminie 

rekrutacyjnym. Uwzględniono w nim zarówno procentowy udział kobiet i mężczyzn  

w ramach I i II etap aktywizacji, jak też oczekiwania względem potencjalnych Beneficjentów. 

Okazało się jednak, że już na tym etapie mogą to być czynniki znacznie utrudniające 

pozyskanie wysoko zmotywowanych osób chętnych do udziału w projekcie.  

Pomimo, że ostatecznie rekrutacja uczestników do grupy docelowej OzA oraz opiekunów 

OzA przekroczyła nieznacznie zakładane wskaźniki, poziom funkcjonowania grupy  

oraz czynniki obiektywne utrudniały lub uniemożliwiały realizację wszystkich z zakładanych 

celów. Jedynie nabór uczestników do grupy reprezentującej kadrę organizacji działających  

na rzecz OzA nie przysparzał większych problemów, podobnie jak realizacja zaplanowanych 

zadań (szkolenia, staże).  

 Jednym z wymogów określających warunki udziału OzA w projekcie było posiadanie 

przez nie orzeczenia o niepełnosprawności. Zdarzało się jednak, że osoby, które zgłosiły wolę 

udziału w projekcie i posiadały cenne kompetencje (np. wysoki stopień samodzielności, dobrą 

komunikację itp.) nie posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, mimo że posiadały 

diagnozę autyzmu. Czynnik ten, w świetle obowiązującego regulaminu, wykluczał ich udział 

w projekcie. W konsekwencji tego, choć niejednokrotnie były to wysokofunkcjonujące osoby 

z autyzmem, to nie mogły skorzystać z oferty programu aktywizacji społeczno-zawodowej 
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OzA. Komplikacje z tym związane sprawiły, że rekrutacja uczestników przebiegała dłużej niż 

planowano. Ponadto, Partnerzy musieli przyjąć większą liczbę niskofunkcjonujących osób  

z autyzmem, choć ich szanse na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia są mniejsze  

w porównaniu z wysokofunkcjocnującymi osobami z autyzmem117. Zostało to zresztą 

potwierdzone w trakcie realizacji zadań projektowych, przyczyniając się tym samym  

do trudności w osiągnięciu zaplanowanych wskaźników „włączenia Beneficjentów  

z autyzmem w rynek pracy”. 

 Nie bez komplikacji przebiegało również wyszukiwanie pracodawców, a tym samym 

organizowanie potencjalnych miejsc zatrudnienia dla OzA. Dodatkowo, zdarzało się,  

że Beneficjenci z autyzmem decydowali się na wycofanie z udziału w projekcie.  

Według wyjaśnienia podanego przez kadrę merytoryczną z organizacji partnerskich było to 

spowodowane przede wszystkim charakterem niepełnosprawności OzA. Doświadczenie to 

sugeruje, że w przypadku planowania w przyszłości podobnych projektów aktywizacji 

zawodowej OzA warto uwzględniać czynnik ryzyka, jakim jest charakter zaburzenia  

i specyfika funkcjonowania społecznego osób nim dotkniętych. W przypadku przedmiotowej 

niepełnosprawności trudno jest zakładać osiągnięcie określonych celów projektowych, 

ponieważ główny akcent realizacji uzależniony jest od osób z autyzmem. Warto również 

zweryfikować słuszność pokładania całkowitej odpowiedzialności na organizacjach 

partnerskich, w przypadku, gdy mamy do czynienie ze specyficzną grupą osób 

niepełnosprawnych oraz faktem, iż powodzenie realizacji projektu w dużej mierze 

uzależnione jest od czynników zewnętrznych.  

 Warto podkreślić, że praca na otwartym rynku jest końcowym rezultatem aktywizacji 

społeczno-zawodowej i nie jest ona dostępna dla wszystkich. Projekt stwarzał szansę 

znalezienia zatrudnienia dla OzA, ale jej nie obiecywał. Niemniej niektórzy uczestnicy czuli 

się zawiedzeni i rozczarowani tym, że ich sytuacja zawodowa uległa niewielkiej zmianie.  

W obliczu spadku optymizmu nie byli w stanie docenić kapitału wiedzy i umiejętności, jakie 

posiedli przez sam fakt udziału w projekcie i uzyskaniu profesjonalnego wsparcia (w postaci 

diagnozy, opracowania IŚRZ, warsztatów, szkoleń i innych).  

 Projekt ten potwierdził, że aktywizacja zawodowa osób nisko funkcjonujących  

z autyzmem, jest dużym wyzwaniem. Osoby te mogą bowiem wymagać przez całe życie dużo 

większego wsparcia, niż to, które oferował im udział w działaniach projektowych. Dlatego też 

w przyszłych inicjatywach mających na celu aktywizację zawodową OzA warto uwzględnić 

                                                             
117 Por. Raport z badań ewaluacyjnych mid-term oraz ex-post w projekcie systemowym pt. „Wsparcie osób z 
autyzmem II”, oprac. ASM – centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., s. 22. 
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stworzenie miejsc na wzór WTZ, w których stosunek zajęć aktywizujących zawodowo  

do terapeutycznych byłby bardziej elastyczny. Placówki te powinny zapewniać dostateczną 

ilość kadry, by niskofuncjonujące osoby z autyzmem mogły liczyć na wsparcie dostosowane 

do ich potrzeb i możliwości118. 

 Obserwacje poczynione w trakcie realizacji projektu dowiodły ponadto, iż pomimo  

że trudno jest określić prawidłowości w udzielaniu wsparcia wysokofunkcjonującym osobom 

z autyzmem i zespołem Aspergera, które podejmują pracę na otwartym rynku, to wiele 

wskazuje, że często trudniej jest takim osobom pracę utrzymać niż ją znaleźć119. 

 Kolejną kwestią, którą należałoby poddać korekcie w przypadku kontynuacji działań 

projektowych jest elastyczne określenie liczby uczestników z autyzmem, które już korzystały 

z oferty organizacji pozarządowych i takich, które jeszcze nie korzystały z tego typu opieki. 

W przypadku projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” relacje te szczegółowo określał 

regulamin rekrutacyjny, który precyzował warunki udziału osób uczestniczących wcześniej 

 w projekcie pilotażowym.  

 Z obserwacji przeprowadzonych w trakcie niniejszego projektu wynika, że rekrutacja 

OzA w większych miastach, gdzie istnieją różne organizacje i instytucje oferujące wsparcie 

osobom niepełnosprawnym, wiąże się z rywalizacją o potencjalnego Beneficjenta.  

Zdarza się, że osoby zgłaszające chęć udziału w projekcie uczestniczą już w innych 

programach realizowanych ze środków europejskich. Czynnik ten w znacznym stopniu 

ogranicza ich możliwości zaangażowania się w kolejne czasochłonne działania,  

jak w przypadku aktywizacji społeczno-zawodowej. Pomimo, że wzrastająca liczba 

 i różnorodność ofert adresowanych do ON jest pozytywna, to planując kolejny projekt warto 

wcześniej skonfrontować się z aktualnie realizowanymi w lokalnym środowisku programami, 

aby realnie oszacować możliwości rekrutacyjne.  

 Rekrutacja Beneficjentów z autyzmem w dużych miastach wiąże się, z jednej strony,  

z lepszą dostępnością do potencjalnych pracodawców i większą liczbą ofert pracy. Z drugiej 

jednak strony, konkurencja między osobami niepełnosprawnymi, które mogą ubiegać się o te 

stanowiska jest większa. Podobnie wyższe są wymagania dotyczące kwalifikacji 

Beneficjentów aplikujących o dany staż lub miejsce pracy. 

Działania podejmowane w celu nawiązania współpracy z potencjalnymi 

pracodawcami ujawniły niski stopień świadomości społecznej dotyczącej autyzmu.  

Pokazały też, że w środowisku tym funkcjonuje dużo obaw i negatywnych przekonań  

                                                             
118 Por. K. Dyrda, U. Gałka, A. Łasocha, K. Płucienniczak, E. Sobolewska, op. cit., s. 72. 
119 Ibidem, s. 86. 
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na temat zatrudniania ON, co w istotnym stopniu zaważyło na trudnościach w realizacji 

przyjętego wskaźnika zatrudnienia OzA. Wielu pracodawców nie kryło, że obawia się 

inwestowania czasu, środków i własnego zaangażowania w przyuczanie do pracy osoby, 

której sytuacja (zdrowotna, socjalna itp.) jest niestabilna. Z niechęcią odnosili się oni również 

do formalności związanych z zatrudnianiem OzA oraz do konieczności poddawania się 

nadzorowi instytucji sprawujących pieczę nad warunkami pracy ON.  

W przyszłości sugeruje się uwzględnienie tego czynnika i przygotowanie większej 

liczby szkoleń i materiałów informacyjnych dla potencjalnych pracodawców, aby zapoznać 

ich zarówno ze specyfiką dysfunkcji jaką są zaburzenia ze spektrum autyzmu, jak też  

z korzyściami wynikającymi z zatrudniania ON. Pomocne może być też uwzględnienie 

zatrudnienia specjalnych doradców i asystentów pomagających pracodawcom  

w przezwyciężeniu trudności formalno-administracyjnych związanych z współpracą  

w ramach projektu. Osoby te byłyby odpowiedzialne za pomoc w przygotowaniu  

i prowadzeniu obfitej dokumentacji związanej z zatrudnianiem ON, gdyż z doświadczenia 

wynika, iż jest to jedna z kwestii, która najbardziej zniechęca współpracowników z kręgu 

podmiotów rynku pracy. 

Motywacja do udziału w projekcie była wśród Beneficjentów z autyzmem stosunkowo 

wysoka. Przeszkodą w ukończeniu przez nie programu aktywizacji mógł być znaczny stopień 

niepełnosprawności i różne konsekwencje z tym związane (trudności z koncentracją, 

przemieszczaniem się, ograniczona samodzielność, nadwrażliwość na bodźce sensoryczne 

itp.). Chcąc zwiększyć w przyszłości zainteresowanie osób z autyzmem udziałem  

w projektach systemowych warto rozważyć stosowanie dodatkowej zachęty, w formie zajęć 

integracyjnych, ruchowych, relaksacyjnych i innych, związanych z różnymi formami 

spędzania wolnego czasu dostosowanymi do możliwości i potrzeb danej grupy.  

Intencją tego działania jest m.in. nakłonienie niektórych osób do opuszczenia domu 

 i zaangażowanie się w życie społeczne oraz budowanie relacji z innymi ludźmi.  

Realizacja projektu w środowisku rodziców/ opiekunów OzA 

Motywacja do udziału w projekcie „Wsparcie osób z autyzmem II” w grupie rodziców 

była umiarkowana, choć ostatecznie ich udział przekroczył planowany wskaźnik.  

Zdarzało się jednak, że stosunkowo łatwo tracili oni entuzjazm i rezygnowali z udziału  

w zajęciach lub też spadał ich optymizm związany z szansą na rehabilitację społeczną 

 i zawodową ich dzieci. Niejednokrotnie też trzeba było ich długo namawiać i przekonywać 

do zgłoszenia się do projektu. Stosowali oni różne wymówki, bardziej lub mniej uzasadnione. 

Pomocne w tej grupie okazywały się różne formy zachęty, przede wszystkim darmowy dostęp 
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do poradnictwa prawnego i psychologicznego. W przyszłości warto przemyśleć 

atrakcyjniejszą, bardziej urozmaiconą i adekwatną do ich potrzeb ofertę (np. możliwość 

przekazania podopiecznego pod opiekę specjalisty na czas udziału opiekuna w formach 

wsparcia). Pomocne może być odwołanie się do informacji o potrzebach socjalno-bytowych  

i psychologicznych uzyskanych w trakcie wywiadu rodzinnego. 

Realizacja projektu ujawniła, że opiekunowie OzA często mieli nierealistyczne 

wyobrażenia na temat działalności prowadzonej w jego ramach oraz oczekiwania, które nie 

mogły zostać spełnione. Część z nich dotyczyła możliwości np. zatrudnienia ich 

podopiecznych, a część efektów końcowych związanych z ich rehabilitacją społeczną  

i zawodową. W ten sposób trudno było uniknąć rozczarowań związanych z udziałem  

w projekcie. W przyszłości skuteczne może okazać się staranniejsze informowanie 

opiekunów OzA o przebiegu działań projektowych oraz o efektach i spodziewanych zmianach 

(lub ich braku) w dotychczasowym funkcjonowaniu. Realne nakreślenie korzyści 

wynikających z włączenia się i zaangażowania w realizację programu aktywizacji OzA 

pomoże uniknąć nieporozumień oraz zmotywuje do osiągnięcia jasno zarysowanych celów. 

Przyczyną niechęci części opiekunów OzA do udziału w projekcie była też obawa 

przed ewentualnymi zmianami w ich ustabilizowanym i w miarę przewidywalnym życiu  

z osoba autystyczną. Niektóre osoby tłumaczyły się także wysokimi kosztami finansowymi 

związanymi z uczestnictwem w projekcie, brakiem czasu oraz odległym miejscem 

zamieszkania od miejscowości, gdzie odbywały się zajęcia wspierające.  

Wśród części opiekunów OzA zaobserwowano także nieufność wobec oferowanego 

im wsparcia psychologicznego. Część z nich kwestionowała zasadność korzystania 

 z tej oferty w ich przypadku, a część wątpiła w skuteczność takiej formy wsparcia w obliczu 

problemów, jakich doświadczają. Na przyszłość, sugeruje się więc uwzględnić niską 

świadomość społeczną jeśli chodzi o usługi psychologiczne. Rozwiązaniem może być 

rozpoczęcie tej formy wsparcia od grupowych spotkań edukacyjno-psychologicznych, które 

oswajałyby Beneficjentów z nową dla nich konwencją rozmowy i przygotowywały  

do uczestnictwa w sesjach indywidualnych. Pomocne może być także wytłumaczenie 

opiekunom OzA z jakim typem problemów mogą się zgłaszać do psychologa i czego mogą po 

tych spotkaniach oczekiwać. Przydatne może być tutaj adekwatne do treści ilustrowanie 

wykładu wprowadzającego tzw. case studies. 

Realizacja projektu w środowisku pracowników organizacji pozarządowych 

Pracownicy NGO biorący udział w projekcie wykazywali się największą motywacją 

do realizacji programu przewidzianego dla nich w ramach projektu. Nie było też konieczności 
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stosowania jakiejkolwiek dodatkowej zachęty dla nich. Możliwość podniesienia kwalifikacji 

zawodowych poprzez udział w szkoleniu oraz w jednotygodniowym stażu  

w przedsiębiorstwie społecznym w Wilczej Górze (jednostce podległej Fundacji SYNAPSIS) 

oraz w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem 

(placówce prowadzonej przez Partnera SPOA Gdańsk) stanowiła dla terapeutów 

wystarczający argument, aby wziąć udział w rekrutacji do projektu. 

Jedyną komplikacją, jaka wystąpiła w związku z realizacją zadań adresowanych do tej 

grupy docelowej były opóźnienia z zorganizowaniem i przeprowadzeniem całości szkoleń  

dla nich, co wynikało ze zmian personalnych. 

Niepowodzenia w realizacji zaplanowanych działań 

 Najwięcej trudności i opóźnień w realizacji założeń projektowych powodowała 

znaczna liczba formularzy i dokumentacji wymaganych od uczestników oraz od Partnerów. 

Beneficjenci projektu skarżyli się, że liczba wniosków rekrutacyjnych była zbyt duża i to 

zniechęcało niektórych z nich do aplikowania. Analiza przeprowadzona w ramach raportu 

mid-term pokazała, że kwestia rozbudowanej dokumentacji była najczęściej wspominanym 

mankamentem formalno-administracyjnym związanym z udziałem w projekcie.  

Co więcej, w niektórych przypadkach, był on również przyczyną rezygnacji  

ze współpracy ze strony potencjalnych pracodawców oraz niezdecydowania się na udział  

w projekcie przez mniej sprawnych administracyjnie opiekunów OzA. Skomplikowana oraz 

obszerna dokumentacja przyczyniała się do opóźnień w realizacji zadań, wypłatach kolejnych 

transz oraz trudności z ich rozliczaniem w terminie przed Liderem projektu120.  

Rodzice i opiekunowie OzA skarżyli się ponadto, że wysoki poziom sformalizowania 

dokumentacji związanej z udziałem w projekcie zmusza ich do ujawniania wielu danych 

osobowych, co według nich jest niczym nieuzasadnione. Wobec przytoczonych uwag warto 

rozważyć w przyszłości możliwość uproszczenia procedury rekrutacyjnej i zmniejszenia 

liczby wniosków. 

Przyczyną częściowych niepowodzeń w realizacji projektu była również kwestia 

braku orzeczeń o niepełnosprawności przez niektóre wysokofunkcjonujące osoby z 

autyzmem, pomimo posiadanej przez nich diagnozy. Fakt ten spowodował, że pomimo swego 

zainteresowania udziałem w projekcie nie mogły one wziąć w nim udziału.  

Negatywnym aspektem tego było, z jednej strony, wydłużenie i utrudnienie procesu 

rekrutacji, a z drugiej, konieczność przyjęcia większej liczby osób niskofunkjconujących, 

                                                             
120 Zob. Raport z badań ewaluacyjnych…, op. cit., s. 15, 21-22. 
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które w porównaniu z osobami wysokofunkcjonującymi mają mniejsze predyspozycje  

do realizacji form aktywizacji zawodowej przewidzianej w tym projekcie. Przypuszczalnie 

czynnik ten miał znaczący wpływ na ostateczny wskaźnik realizacji twardych celów 

projektowych121. 

 Kolejną przyczyną utrudnień w realizacji projektu było wycofanie się z niego jednego 

z Partnerów. Spowodowało to, że pozostali wykonawcy musieli przejąć część obciążeń 

wskaźnikowych, co przysporzyło komplikacji formalnych oraz przyczyniło się do opóźnień  

w planowej realizacji zadań objętych projektem. Pojawił się też problem rekrutacji 

uczestników z dwóch województw, które pod swoją pieczą miał Partner, który się wycofał.  

W efekcie pomimo ogólnopolskiej kampanii społecznej i intensywnej akcji promocyjnej nie 

udało się zrekrutować uczestników z tego terenu. Czynnik ten spowodował, że część 

planowych założeń nie została w pełni zrealizowana122.  

W sytuacjach, gdy za realizację projektu odpowiada wielu Partnerów rozproszonych 

po całym kraju, wcześniej (na etapie ich wyboru) dokonuje się, skrupulatnej weryfikacji ich 

możliwości organizacyjnych oraz administracyjno-wykonawczych. Koszty związane z utratą 

jednego z Partnerów projektu są znaczne i dotyczą nie tylko sfery finansowej,  

ale też wizerunkowej oraz wiążą się z utratą zasobów społecznych i trudnościami pozostałych 

Partnerów. Projekty wykonywane przez wielu Partnerów zawsze wiążą się z dużym 

ryzykiem, dlatego warto zadbać o odpowiedni ich dobór, sprawny przepływ informacji 

między nimi, dobrą komunikację oraz wsparcie udzielane w przypadku trudności jednego  

z nich. 

Z perspektywy czasu widać też, że niektóre deklarowane efekty projektu zostały 

przeszacowane. Ponadto przy planowaniu działań adresowanych do tak swoistej grupy 

Beneficjentów jak OzA warto uwzględniać większy margines błędu, aby przeciwdziałać 

skutkom ich specyficznego funkcjonowania. 

 

 

 

 

 
Wypowiedź jednej z bohaterek filmu pt.: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II",  cz. 2, odc. 1, 

 (źródło: strona internetowa projektu123). 
 

                                                             
121 Ibidem, s. 22. 
122 Por. Ibidem, s. 23. 
123 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=oZCrtplqjkc, (dostęp 02.08.2013). 

Pracując z osobami z autyzmem bardzo ważne jest planowanie każdego dnia i każdej czynności. 
Jest to jeden z przykładów, gdzie staramy się przygotować każdy element i każdy krok naszej 
pracy, ponieważ daje im to poczucie stabilizacji, pomaga zorganizować swoją przestrzeń oraz 
swój czas. Tak więc jest to najważniejsze w naszej pracy. 

(Kamila Zaradna, pedagog specjalny, Stowarzyszenie św. Celestyna, Mikoszów) 
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Aktywizacja zawodowa OzA nie byłaby możliwa, gdyby nie nawiązanie współpracy  

z potencjalnymi pracodawcami. Zadanie to, choć kluczowe dla powodzenia projektu, również 

okazało się skomplikowane i trudne w realizacji. Od niego zaś w znacznym stopniu zależne 

były różne wskaźniki projektowe związane z konkretnymi formami zatrudnienia OzA. 

Większość pracodawców swoją niechęć do współpracy tłumaczyła złą sytuacją gospodarczą  

i niemożnością wygenerowania nowych etatów. Zniechęcały ich też do tego liczne 

formalności i obowiązki administracyjne związane z udziałem w projekcie unijnym.  

Cześć z nich skarżyła się na niejasne zapisy umów o staż, co powodowało, że obawiali się 

ewentualnych komplikacji spowodowanych niewywiązaniem się z podjętych zobowiązań124. 

Pomocne mogą być też szkolenia dla podmiotów rynku pracy z korzyści gwarantowanych 

ustawowo pracodawcom zatrudniającym ON, w tym też z autyzmem. 

Rekomendacją zalecaną przez autorów Raportu ewaluacyjnego jest przygotowanie 

przez Lidera i Partnerów projektu certyfikatów dla pracodawców, które będą mogli umieścić 

w siedzibie firmy, na potwierdzenie swego zaangażowania prospołecznego. Proponuje się też 

stworzenie na stronie internetowej projektu „dynamicznego elementu, w którym będą 

przewijały się logotypy (wraz z hiperłączami) firm biorących udział w projekcie”125. 

Wybranym pracodawcom można również zaproponować, na wypadek kontynuacji projektu, 

opisanie ich współpracy z OzA i Partnerem w materiałach promocyjnych. 

Część utrudnień w sprawnej realizacji projektu spowodowana była skalą projektu  

oraz zaangażowaniem w ten proces Partnerów z całej Polski. Powodowało to, że czasami 

pojawiały się zakłócenia w procesach decyzyjnych, a także opóźnienia i problemy  

z przepływem informacji. Zakłócenia te znacznie utrudniały komfort pracy i negatywnie 

wpływały na realizację zadań projektowych.  

Jak dowodzą autorzy opracowania „Koncepcja Małego Systemu aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób z autyzmem”, nie wystarczą bowiem wyłącznie działania  

w zakresie diagnozowania możliwości i rozwijania kompetencji zawodowych OzA,  

aby osoby te znalazły zatrudnienie126. Bez odpowiednio przygotowanych placówek trudno 

mówić o trwałych szansach rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób z autyzmem.  

W opinii ekspertów, system aktywizacji zawodowej osób z autyzmem może być skuteczny 

wyłącznie w przypadku podejmowania równoległych działań: z jednej strony, wspierających 

                                                             
124 Por. Raport z badań ewaluacyjnych…, op. cit., s. 23. 
125 Ibidem, s. 40. 
126 Zob. Projektowe i systemowe możliwości wdrażania Koncepcji aktywizacji społecznej i zawodowej 
dorosłych osób z autyzmem, [w:] Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z 
autyzmem, (red.) Maria Jankowska, Maria Wroniszewska, Michał Wroniszewski, wyd. Fundacja SYNAPSIS, 
Warszawa 2010, s. 106-109. 



67 
 

je w zdobywaniu kompetencji zawodowych, a z drugiej, zmierzających do utworzenia miejsc, 

w których będą mogły wykorzystać i rozwinąć nabyte kompetencje. Innymi słowy: 

„Jeżeli środki przewidziane na realizację projektów nie pozwolą na tworzenie miejsc 

aktywizacji zawodowej osób z autyzmem i wsparcie ich utrzymania w początkowym okresie, 

to nie będzie możliwe osiągniecie rezultatów zakładających znalezienie przez te osoby 

miejsca rehabilitacji zawodowej czy zatrudnienia, bo takich miejsc dla osób z autyzmem  

w Polsce nie ma”127.  

 

 

 

 

Wypowiedź jednej z bohaterek filmu pt.: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II",  cz. 2, odc. 2, (źródło: 
strona internetowa projektu128). 

Realna skuteczność programu aktywizacji społecznej i zawodowej OzA zależy więc 

przede wszystkim od długoterminowości udzielanego wsparcia. Dlatego też należy dołożyć 

wszelkich starań, aby projekt „Wsparcie osób z autyzmem” i „Wsparcie osób z autyzmem II”, 

nie okazał się działaniem incydentalnym i znalazł szansę oraz warunki dalszej kontynuacji.  

W przeciwnym razie może zostać zaprzepaszczona wyjątkowa okazja aktywizacji zawodowej 

i społecznej osób z autyzmem. Tym bardziej, że włożyły one ogrom starań i wysiłku,  

aby wyjść z izolacji, w której tkwiły przez wiele lat. Chcąc temu zapobiec nie wystarczy 

wyłącznie realizować kolejne krótko- i długoterminowe projekty.  

Niezbędne jest funkcjonowanie całościowego systemu wsparcia dla osób z autyzmem,  

z którego będą one mogły korzystać permanentnie i bez przeszkód. 

Wskazania dla przyszłych projektów aktywizacji zawodowej OzA 

Najbardziej skutecznym sposobem kontaktu z potencjalnymi uczestnikami projektu 

okazał się kontakt bezpośredni. W ten sposób starano się dotrzeć zarówno do wcześniejszych 

uczestników projektu pilotażowego pt. „Wsparcie osób z autyzmem”, jak też do osób 

korzystających z usług organizacji partnerskich i wszystkich pozostałych osób 

zainteresowanych problematyką autyzmu, które np. brały udział w organizowanych 

spotkaniach, seminariach i konferencjach. Do pomocy w działaniach promocyjnych 

realizowanego projektu zaproszono również inne organizacje działające na rzecz OzA  

oraz specjalistów zajmujących się zawodowo OzA, diagnostów, lekarzy, a także osoby spoza 

                                                             
127 Ibidem, s. 107. 
128 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=ZhPxzeB2zbY, (dostęp 02.08.2013). 

Tutaj stała kiedyś stara stodoła. W tej chwili jest piękny Zakład Aktywności Zawodowej. (…) Mit 
o tym, że osoby niepełnosprawne nie mogą pracować, został obalony – bo tutaj właśnie jest ich 
miejsce, gdzie mogą wykonywać piękne rzeczy z ceramiki i gdzie mogą tworzyć. (…) 
Wspomagamy rozwój przez pracę. 

(Małgorzata de Haan, dyrektor edukacyjny Stowarzyszenia św. Celestyna, Mikoszów). 
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branży, które mają w swoim bliższym lub dalszym otoczeniu potencjalnie zainteresowanie 

udziałem w programie aktywizacji społeczno-zawodowej OzA129. 

Charakteryzując działania podjęte przez jednostki realizujące projekt należy 

podkreślić, że do jego największych atutów mających niewątpliwy wpływ na skuteczność 

rehabilitacji zawodowej OzA należy kompleksowość udzielanego wsparcia.  

W tym przypadku oznaczała ona szeroki wachlarz usług oraz form pomocy adresowanej  

do trzech grup docelowych przez stosunkowo długi czas. Poza tym podkreślić należy 

znaczenie indywidualnego podejścia do każdego uczestnika projektu. Uwzględniano w nim 

zarówno poziom niepełnosprawności danej OzA, jak też jej szczególne potrzeby  

i możliwości. Warto również podkreślić wyjątkową rolę i znaczenie działań dotyczących 

diagnozy funkcjonalnej OzA, które to podejście nie jest jeszcze zbyt znane w Polsce,  

choć korzyści jakie z sobą niesie są nie do przecenienia. Wartym rekomendacji działaniem 

jest również sporządzenie końcowego raportu z opracowanymi wynikami badań OzA, gdyż 

materiał ten stanowi podstawę pracy z Beneficjentem i jego rodzicami.  Jego korzyścią jest 

zwłaszcza szeroki obraz osoby z autyzmem i ZA oraz pokazanie jej perspektyw w pracy  

oraz indywidualnych potrzeb. Każdy raport zawiera ponadto konkretne wskazówki dotyczące 

danego Beneficjenta, co znacznie ułatwia możliwości pracy z nim na różnych etapach działań 

aktywizujących społecznie i zawodowo. 

Cennym doświadczeniem tego projektu były również  zajęcia projektowe uczące 

kompetencji zawodowych i społecznych, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników 

projektu.  

Przede wszystkim jednak, projekt ten pokazał potrzebę pracy z osobami 

autystycznymi nad ich przygotowaniem zawodowym znacznie wcześniej niż, gdy są już 

dorośli. Warto bowiem dużo wcześniej zacząć kształtować ich postrzeganie pracy  

oraz rozwijać gotowością do niej.  

Pomocne w wykonywaniu na wysokim poziomie zaplanowanych działań były 

warunki stworzone do realizacji Projektu przez podmioty biorące udział w projekcie. 

Wymienić tu można: przyjazne i funkcjonalne otoczenie oraz dobrze przygotowane i życzliwe 

wobec OzA środowisko z kręgu: pracodawców, przedsiębiorców przyjmujących 

Beneficjentów projektu na staże, pracowników organizacji partnerskich (w tym również  

nie biorących bezpośredniego udziału w realizacji projektu) oraz innych osób takich jak 

lekarze i specjaliści, z którymi się kontaktowano, pracownicy zatrudnieni w miejscach,  

                                                             
129 Por. Raport z badań ewaluacyjnych…, op. cit., s. 16. 
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gdzie prowadzono działania promocyjne projektu itp. Nieoceniona dla realizacji projektu 

okazała się także dobra współpraca między organizacjami partnerskimi. 

 Doświadczenie zdobyte w trakcie wykonywania założeń projektu pokazało,  

że w procesie rekrutacji warto stosować różne formy zachęty do udziału adresowane  

do Beneficjentów z grup docelowych. W tym przypadku były to m.in. pakiety materiałów 

dydaktycznych i gadżetów promocyjnych tj. notesy, torby, długopisy, nośniki pen-drive itp. 

Najbardziej zachęcające dla niektórych osób okazały się jednak udogodnienia komunikacyjne 

zagwarantowane przez organizatora projektu i Partnerów. Cennym udogodnieniem okazało 

się zwłaszcza zapewnienie transportu na zajęcia warsztatowe i inne oraz z powrotem. 

Najczęściej dowożono ich opłaconą taksówką. W przypadku realizowania w przyszłości 

analogicznych projektów warto uwzględnić dodatkowe koszty dowozu Beneficjentów. 

 Jeśli chodzi o opiekunów OzA, to podstawową formą zachęty adresowaną do nich 

była możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oraz prawnego.  

W tym drugim przypadku szczególnie cenili oni sobie szansę darmowych konsultacji,  

które w normalnych warunkach są dla nich na ogół niedostępne ze względów finansowych 

 i innych (odległość, bariera psychologiczna itp.).  

W przypadku kontynuacji projektów aktywizacji zawodowej osób z autyzmem warto 

rozważyć również zapewnienie rodzicom/ opiekunom OzA opieki nad dzieckiem/ 

podopiecznym na czas ich nieobecności spowodowanej uczestnictwem w zajęciach.  

Brak czasu, nadmierne zaabsorbowanie codziennymi sprawami oraz niemożność przekazania 

opieki nad dzieckiem komuś innemu była częstą przyczyną nie zgłaszania się do projektu 

rodziców ON lub też ich wycofywania się z udziału. Część osób z tej grupy usprawiedliwaiała 

swoją nieobecność pracą zawodową i brakiem możliwości wzięcia wolnego.  

W związku z tymi ograniczeniami, pomocne dla potencjalnych uczestników mogłoby być też 

przeniesienie części zajęć na sobotę i inne dni wolne od pracy130. 

Szczególnie ważne dla osiągnięcia skuteczności i efektywności zaplanowanych zadań 

okazało się uwrażliwienie na specjalne potrzeby OzA i uwzględnianie ich w podejmowanych 

działaniach. Przykładem może być tutaj, wspomniane wcześniej, zapewnienie osobom 

niskofunkcjonujacym dowozu na zajęcia taksówkami, aby ułatwić im przemieszczanie się 

 i oszczędzić trudności związanych z transportem komunikacją miejską.  

W przypadku Beneficjentów uczących się lub uczestniczących w innych zajęciach starano się 

                                                             
130 Ibidem, s. 18. 
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dopasować grafik w ten sposób, aby umożliwić OzA swobodną obecność na różnych 

zajęciach.  

Wstępna ewaluacja projektu ujawniła, że o ile aktywizacja zawodowa OzA napotykała 

na różne problemy w trakcie trwania projektu – nie zawsze zależne od jego wykonawców  

– o tyle aktywizacja społeczna spełniła swoją rolę131. Przy uwzględnieniu izolacji społecznej 

jakiej doświadcza większość osób z autyzmem - czynnik ten niewątpliwie pozostaje  

nie bez znaczenia dla ich satysfakcji i zadowolenia z udziału w projekcie.  

Znalezienie zatrudnienia dla Beneficjentów z autyzmem okazało się zadaniem 

niełatwym, mimo to część z nich po zakończeniu udziału w projekcie znalazła pracę 

 w organizacjach partnerskich. Z jednej strony, jest to rozwiązanie, na które zdecydowano się 

wobec konieczności sprostania wskaźnikowi „zatrudnienie OzA w podmiocie sektora 

ekonomii społecznej lub innym”, a z drugiej, ma ono pozytywne konsekwencje wizerunkowe. 

Wiąże się bowiem z zatrudnianiem osób z autyzmem przez organizacje oferujące wsparcie 

osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co znacznie podnosi ich wiarygodność 

 i wzbudza zaufanie osób szukających pomocy. 

W przyszłości rekomenduje się dołożenie wszelkich starań, aby zmniejszyć rolę  

i wpływ czynników losowych na realizację projektu. Ograniczenie ich wpływu  

na skuteczność podejmowanych działań znacznie podniesie jakość i wartość merytoryczną 

projektu, jak też korzystnie wpłynie na komfort pracy Partnerów. Sposobem na to zdaje się 

być przeformułowanie niektórych wskaźników projektu w taki sposób, aby zwiększyć 

elastyczność ich wdrażania i ewaluacji.  

Weryfikacja wyników aktywizacji zawodowej i społecznej przeprowadzonej  

w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” pozwala na jeszcze jeden wniosek:  

warto dążyć do wydłużenia czasu trwania tak skomplikowanych i złożonych działań, jak te 

realizowane w ramach tego projektu, gdyż efekty aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasu. Ponadto, specyfika 

niepełnosprawności reprezentowanej przez OzA uniemożliwia pełne wykonanie wszystkich 

planowanych zadań i osiągnięcie zakładanych celów w okresie trwania projektu.  

   

                                                             
131 Ibidem, s. 27. 
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Zakończenie 

 Misją jaką postawili sobie realizatorzy projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” była 

próba reintegracji społecznej osób z autyzmem poprzez włączenie ich w rynek pracy. Cel ten, 

choć niezwykle istotny, to pod wieloma względami okazał się nie lada wyzwaniem. 

Zmierzyły się z nim różne środowiska (pracowników NGO, osób z autyzmem, ich rodzin, 

terapeutów oraz pracodawców) i to dzięki ich zaangażowaniu, wytrwałości i konsekwencji 

można powiedzieć, że projekt odniósł sukces i okazał się dużym osiągnięciem społecznym. 

Pomimo że, nie wszystkie wstępne założenia i wskaźniki projektowe zostały zrealizowane,  

to korzyści wynikające z osiągniętych rezultatów znacznie przekraczają oczekiwania.  

Jednym z największych profitów związanych z tym projektem jest wkład w przemianę 

krajobrazu społecznego, w którym OzA pozostają „nieme”, „niewidoczne” i „nieobecne”. 

Działania podejmowane w celu aktywizacji zawodowej ON mają zaś ten nieoceniony skutek, 

że burzą stereotypy i stanowią remedium na dyskryminację i uprzedzenia. Mówiąc słowami 

Małgorzaty de Haan - dyrektorki edukacyjnej Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie – 

wypowiedzianymi przez nią na łamach filmu promującego projekt:  

„Mit o tym, że osoby niepełnosprawne nie mogą pracować, został obalony”132. 

Pierwszej i drugiej edycji projektu „Wsparcie osób z autyzmem” towarzyszyła 

rozbudowana kampania promocyjna (w formie plakatów, ulotek, ogłoszeń internetowych  

oraz filmów krótkometrażowych) adresowana do potencjalnych Beneficjentów,  

ale też niosąca znaczące przesłanie dla całego społeczeństwa. Najprościej można je streścić  

w słowach, że autyzm to problem ogólnospołeczny, który dotyczy nie tylko osób nim 

dotkniętych i ich rodzin, ale znacznie szerszych kręgów społeczeństwa. W tym kontekście 

można go rozpatrywać na wielu poziomach: etycznym, prawno-organizacyjnym 

 i ekonomicznym133. Rzecz w tym, aby uświadomić sobie, że OzA żyją obok nas i mają pełne 

prawo korzystać z przywilejów, które bynajmniej nie są zarezerwowane wyłącznie dla ludzi 

pełnosprawnych. Jednym z nich jest prawo do wykształcenia, pracy i godnego życia. 

Potrzeba systemowej aktywizacji OzA jest tym większa, że w świetle dostępnych 

danych zdecydowana większość osób z autyzmem w przedziale wiekowym 18-40 lat nigdy 

nie pracowała i nie pracuje. Świadczy to m.in. o tym, że osoby te funkcjonują całkowicie poza 

rynkiem pracy. Jak zauważa Maria Wroniszewska: 

                                                             
132 Zob. Film pt.: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II",  cz. 2, odc. 2, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhPxzeB2zbY, (dostęp 02.08.2013). 
133 Zob. A. Rymsza, M. Wroniszewski, op. cit., s. 13. 
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„Osoby z autyzmem tak dalece nie wierzą w możliwość zatrudnienia, że nawet nie 

zgłaszają się do urzędów pracy i nie rejestrują jako bezrobotni. Tym bardziej wzmaga  

to fałszywe przeświadczenie społeczne, że dorośli z autyzmem nie istnieją, a autyzm dotyczy 

wyłącznie dzieci134”. 

 Konsekwencją takiego podejścia do problematyki autyzmu w skali społecznej  

i mikroekonomicznej jest postępująca ekskluzja i, w najlepszym przypadku, marginalizacja 

osób funkcjonujących w odmienny sposób niż większość społeczeństwa. O skutkach 

krótkowzroczności takiej polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych świadczyć może 

skala problemów natury psychologicznej obserwowana wśród OzA oraz ich bliskich. Z badań 

przeprowadzonych w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem” przez Fundację 

SYNAPSIS w 2009 roku wynika, że większość rodziców i opiekunów OzA doświadcza 

realnego lęku i obaw związanych z przyszłością swoich dzieci. Wśród najczęściej 

wymienianych przez nich potrzeb znajdują się:  

 stworzenie szansy edukacji, terapii i rehabilitacji, 

 pomoc finansowa i rzeczowa (np. związana z zakupem sprzętów ułatwiających 

przemieszczanie się),  

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, 

 pomoc w usamodzielnieniu się ich podopiecznego, 

 pomoc w znalezieniu pracy135. 

Analiza danych pozyskanych w badaniach projektów dedykowanych aktywizacji 

społecznej i zawodowej OzA, pokazuje jednoznacznie, że czynnikiem pośredniczącym, 

aczkolwiek niezbędnym, we włączaniu ON w rynek pracy jest wzrost odpowiedzialności  

i solidarności społecznej. Bez tego bowiem trudno jest stworzyć stabilne i trwałe zaplecze 

składające się z pracodawców oferujących stanowiska pracy dostosowane do możliwości 

OzA oraz odbiorców usług świadczonych przez osoby funkcjonujące w odmienny sposób.  

Niska świadomość społeczna na temat spektrum autyzmu i cechujących go dysfunkcji 

sprawia, że próby aktywizowania OzA następują powoli i nie bez trudności, a znalezienie  

dla nich zatrudnienia jest czasochłonne i wymaga pokonywania wielu barier 

 (formalnych ale też w postaci oporu i niechęci potencjalnych pracodawców). 

Tymczasem warto pamiętać, że: 

„Prewencja zawsze kosztuje mniej niż leczenie i opieka nad sfrustrowanymi, ciężko 

zaburzonymi dorosłymi osobami z autyzmem”136. 

                                                             
134 Zob. Ibidem, s. 50. 
135 Zob. H. Dorociak, M. Wroniszewski, op. cit., s. 45-46. 
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 Biorąc zaś pod uwagę obserwowaną od lat na całym świecie tendencję do wzrostu 

liczby osób rodzących się z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, konieczność opracowania 

i wdrożenia systemu odpowiedniego wsparcia dla OzA staje się niepodważalna.  

Wszystko to sprawia, że działania podejmowane w celu aktywizacji społecznej 

 i zawodowej OzA są nie do przecenienia, a realne znaczenie projektów takich jak „Wsparcie 

osób z autyzmem II” znacznie wykracza poza realizację zakładanych celów 

 (twardych i miękkich) oraz faktyczną wartość osiąganych wskaźników. Z tego punktu 

widzenia projekt ten wyróżnia się skalą oddziaływania, komplementarnością oferty, 

innowacyjnością programu oraz rangą społeczną. Pozostaje żywić nadzieję,  

że zainaugurowane idee i praktyki znajdą zaangażowanych kontynuatorów, którzy 

wykorzystają rezultaty osiągnięte przez Lidera i Partnerów tego projektu w swojej pracy  

na rzecz ON. Bez tego bowiem trudno mówić o pełnym sukcesie i skuteczności działań 

aktywizujących OzA na rynku pracy. 

Wychodząc z założenia, że gromadzone w trakcie realizacji projektu doświadczenia, 

zarówno pozytywne, jak też negatywne, powinny dostarczać rzetelnych informacji  

o sposobach efektywnego i zbilansowanego wykorzystania funduszy strukturalnych 

przeznaczonych na pomoc ON, Lider projektu oraz jego Partnerzy szczodrze dzielą się 

zdobytą wiedzą, czego efektem jest niniejszy poradnik dobrych praktyk. 

Intencją jego powstania było przekonanie, że warto dołożyć wszelkich starań,  

aby integracja OzA z resztą społeczeństwa była możliwa. Trudno zaś o lepszą formę 

aktywizacji niż poprzez wprowadzenie ich na rynek pracy. Korzyści z tego wynikające są bez 

wątpienia obopólne. Z jednej strony, stwarzają szansę usamodzielnienia się OzA  

i przełamania tabu dotyczącego ich schorzenia, a z drugiej, poznania ludzi, którzy pomimo 

swoich ograniczeń wykazują ponadprzeciętną motywację do osiągniecia w pełni 

wartościowego życia. 

 

 

 

 
Wypowiedź jednego z bohaterów filmu pt.: Człowiek wśród ludzi "Wsparcie osób z autyzmem II" , cz. 1 odc. 1,  

(źródło: strona internetowa projektu137).  
 

                                                                                                                                                                                              
136 A. Rymsza, M. Wroniszewski, op. cit., s. 15. 
137 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=DwGjnWYzy-8, (dostęp 01.08.2013). 

Kwestią jest stworzenie im (osobom z autyzmem – K.K.R.) odpowiednich warunków i zapewnienie 
odpowiedniego środowiska, w którym będą one mogły rozwinąć skrzydła. 

(Marek Ostrowski – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z 
Autyzmem w Gdyni) 
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W przygotowaniu Poradnika Dobrych Praktyk wykorzystano źródła danych udostępnione 

przez Lidera projektu, wśród nich znalazły się: 

 Wnioski o dofinansowanie  

 Wnioski o płatność 

 Szczegółowy opis projektu 

 Raporty okresowe 

 Regulamin Rekrutacyjny 

 Regulamin Form udzielanego wsparcia 

 Raport mid-term „Wsparcie osób z autyzmem” 

 Koncepcja Małego Systemu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej OzA 

 Raport Końcowy z Ewaluacji projektu pt.: „Wsparcie osób z autyzmem”. 
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Aneks: charakterystyka organizacji uczestniczących w projekcie 

 Fundacja SYNAPSIS (z siedzibą w Warszawie)  

 

Powstanie Fundacji SYNAPSIS datuje na przełom roku 1989 i 1990 roku,  

jej założycielami i fundatorami byli Ryszard Praszkier i Michał Wroniszewski. Od 2004 roku 

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, a jej podstawowym obszarem 

działań jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Od początku 

działalności Fundacja realizowała program wsparcia swoich podopiecznych w oparciu  

o diagnozę, terapię i rehabilitację, a w przypadku rodziców, zapewniając im pomoc  

w codziennej pracy i opiece nad autystycznym dzieckiem.  

 Do podstawowych celów Fundacji SYNAPSIS należy niesienie profesjonalnej 

pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowanie 

systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Misję tę pracownicy Fundacji 

starają się realizować poprzez propagowanie i wspieranie określonych wartości, wśród 

których można wymienić: 

 rozwój więzi rodzinnych i społecznych, 

 podmiotowość i godność jednostki oraz rodziny, 

 wspólnotowość w rodzinie i społecznościach, 

 wiarę w możliwości ludzi, a zwłaszcza w poczucie kompetencji społecznej, inicjatywy 

i kreatywności, 

 ekologiczne widzenie problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych, 

 podmiotowość jednostki w środowisku zawodowym, humanizacja pracy i własności, 

 wzrost zdrowia psychicznego, rozwój umiejętności psychoprofilaktycznych 

 i profesjonalne doradztwo oraz pomoc ludziom. 

Do przykładowych obszarów podejmowanych działań należą: 

 diagnoza i terapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych z autyzmem oraz praca i rozwój 

komplementarnego podejściem do terapii  

 szkolenia i konferencje dla rodziców, wolontariuszy i profesjonalistów dotyczące 

problematyki autyzmu, w tym też programy stażowe, 
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 rzecznictwo i poradnictwo informacyjno-prawne dla rodzin osób z autyzmem  

oraz osób, które zawodowo stykają się z tym problemem (nauczycieli, 

pracowników pomocy społecznej, kuratorów, lekarzy i innych), 

 budowanie świadomości społecznej poprzez organizację i prowadzenie kampanii 

społecznych oraz działalność wydawniczą związaną z zagadnieniem autyzmu, 

 aktywizację społeczno-zawodową osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Fundacja SYNAPSIS swoją szeroką i zróżnicowaną działalność prowadzi w kilku 

wyspecjalizowanych placówkach, w skład których wchodzą: 

 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, 

które realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oraz prowadzi intensywne 

działania terapeutyczne. 

 Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny prowadzący diagnozę, 

terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów, 

wolontariuszy i profesjonalistów. 

 Ośrodek Informacyjno-Prawny (funkcjonujący w ramach Programu Autyzm-

System XXI), gdzie można uzyskać bezpłatne porady z zakresu zagadnień 

prawnych, socjalnych oraz pedagogiki terapeutycznej.  

 Przedsiębiorstwo Społeczne - Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS 

zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. W przedsiębiorstwie działa szereg 

specjalistycznych pracowni, zaś jego filarem są profesjonalne usługi 

poligraficzne. W pracowniach ceramiki, witrażu i stolarskiej powstaje natomiast 

rękodzieło wykonane przez osoby niepełnosprawne.  

 Mieszkania Treningowe dla dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Świadomość, że sytuacja dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin  

nie ulegnie poprawie bez szerszych zmian systemowych w opiece zdrowotnej, oświacie 

 i polityce społecznej sprawiła, że w 1991 roku Fundacja podjęła współpracę z administracją 

publiczną i innymi organizacjami zajmującymi się tym problemem w celu wypracowania 

stosownych zmian. W efekcie powstał program znany jako Autyzm-System XXI.  

Z inicjatywy jego uczestników powołano Grupę Parlamentarną ds. Autyzmu. W latach 2004  

– 2008 Fundacja zrealizowała nowatorski projekt szkoleniowy pt. „Autyzm – Akademia  

dla NGO’s” finansowany z Funduszy Europejskich, w którym udział wzięło 17 organizacji 

pozarządowych zajmujących się osobami z autyzmem. 

Więcej informacji: www.synapsis.org.pl 

 



77 
 

 Krajowe Towarzystwo Autyzmu (oddział w Lublinie)  

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie jest organizacją pożytku 

publicznego działającą od 1993 roku. Misją stowarzyszenia jest niesienie profesjonalnej 

pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami 

pokrewnymi oraz ich rodzinom, upowszechnienie wiedzy o autyzmie, podejmowanie działań 

na rzecz systemowych zmian poprawiających sytuację osób z autyzmem. Obecnie udzielane 

jest wsparcie ponad 80 dzieciom i 44 osobom dorosłym z autyzmem oraz ich otoczeniu 

społecznemu. Terapia w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych prowadzona jest przez 

specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej  

oraz edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem: m.in. psychologów, 

pedagogów specjalnych, logopedów oraz lekarz psychiatra. Krajowe Towarzystwo Autyzmu 

Oddział w Lublinie zatrudnia 16 specjalistów. Rodzice zrzeszeni w stowarzyszeniu tworzą 

grupę wsparcia, która inicjuje wiele wspólnych przedsięwzięć: imprezy okolicznościowe, 

turnusy rehabilitacyjne oraz akcje informacyjne. Dodatkowym wsparciem są wolontariusze 

dla których prowadzone są cykliczne szkolenia, które organizowane są również  

dla nauczycieli, terapeutów i rodziców. Dotyczą one rozwijania umiejętności społecznych 

osób z autyzmem, zachowań trudnych, komunikacji, a także strukturalizacji środowiska osób 

z autyzmem.  

Działalność Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie realizowana jest 

głównie ze środków pozyskanych w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON („PUNKT 

DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM I ICH OTOCZENIA 

SPOŁECZNEGO”- prowadzenie terapii mającej na celu zwiększanie samodzielności u osób  

z autyzmem w różnych sferach życia) i ROPS („ZROZUMIEĆ AUTYZM-KAMPANIA 

INFORMACYJNA - skierowana do władz i ośrodków pomocy społecznej województwa 

lubelskiego). KTA w Lublinie jest także partnerem w realizacji projektów 

współfinansowanych, m. in. ze środków UE („WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II” 

-mający na celu aktywizację społeczną i zawodową dorosłych osób z autyzmem)  

oraz funduszy szwajcarskich („OD WYKLUCZENIA DO INTEGRACJI–W OBRONIE 

PODSTAWOWYCH PRAW OSÓB Z AUTYZMEM - prowadzenie poradnictwa prawnego, 
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rzecznictwa oraz interwencji na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin”).  

W swojej dotychczasowej działalności stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami 

z całej Polski, jest także członkiem Porozumienia Autyzm-Polska. 

Obecnie w placówce KTA oddział w Lublinie świadczone są usługi na rzecz dzieci, 

młodzieży i dorosłych Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz zaburzeń pokrewnych. 

Prowadzona działalność ma na celu zapewnienie dostępu do specjalistycznej terapii 

edukacyjnej, stymulacyjnej, kształtowania tożsamości, pobudzenia rozwoju społecznego 

metodami dostosowanymi do wieku i głębokości zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb 

dzieci, młodzieży i dorosłych Osób z Autyzmem.  

W ofercie stowarzyszenia znajdują się następujące formy wsparcia: 

 Diagnoza funkcjonalna (testami PEP-R i TTAP) 

 Terapia indywidualna pedagogiczna i logopedyczna 

 Dogoterapia, 

 Arteterapia, 

 Hipoterapia 

 Hydroterapia 

 Muzykoterapia, 

 Trening umiejętności społecznych, 

 Aktywizacja Społeczna i Zawodowa dla osób powyżej 16 r.ż. 

 Zajęcia klubowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wsparciem objęte są również osoby z najbliższego otoczenia: rodzice, opiekunowie, 

nauczyciele, wolontariusze, którzy mogą korzystać z porad i wskazówek metodycznych 

dotyczących terapii i postępów dziecka oraz przygotowanych planów terapeutycznych  

do pracy w domu i na zajęciach przedszkolnych i szkolnych. 

Więcej informacji: www.kta.lublin.pl 

 

 Krajowe Towarzystwo Autyzmu (oddział w Szczecinie)  

 

Szczeciński Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu powstał w grudniu 1991 r.  

i podobnie jak w przypadku innych oddziałów KTA inicjatywa jego stworzenia wyszła  

od rodziców dzieci dotkniętych autyzmem oraz współpracujących z nimi profesjonalistów.  
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W 1996 roku powstał Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży  

z Autyzmem, obecnie funkcjonujący pod nazwą Dzienny Ośrodek Terapeutyczno 

-Edukacyjny dla Osób z Autyzmem i jest to placówka o charakterze rehabilitacyjno 

-terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym.  

Od listopada 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Oddział szczeciński obejmuje swoimi działaniami miasto Szczecin oraz województwo 

zachodniopomorskie. 

Misją Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie jest animowanie 

 i organizowanie działań społecznych, obywatelskich i profesjonalnych w celu zapewnienia 

wszechstronnej, systemowej pomocy osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. 

Głównymi celami statutowymi szczecińskiej placówki KTA są: 

 inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin  

w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, edukacji, warunków socjalnych, sytuacji 

materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych; 

 wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia osób  

z autyzmem i ich rodzin; 

 tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych z autyzmem; 

 organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia 

psychicznego; 

 współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, placówkami służby 

zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, szkolnictwem i innymi na rzecz 

osób z autyzmem; 

 pozyskiwanie oraz dysponowanie zasobami finansowymi, pochodzącymi z dotacji 

państwowych i społecznych, darowizn i zapisów oraz składek członkowskich; 

 organizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów integracyjno-terapeutycznych, 

instruktażowych  dla dzieci, młodzieży i dorosłych OzA; 

 korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania społecznej 

działalności na rzecz osób z autyzmem coraz szerszego nawiązania kontaktów  

ze społeczeństwem ludzi zdrowych; 

 powoływanie nowych placówek i miejsc pobytu i terapii dla osób z zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu w różnym wieku. 
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W ofercie Stowarzyszenia znajdują się: 

 Szkolenia dotyczące tematyki autyzmu adresowane do rodziców, terapeutów, 

asystentów, wolontariuszy oraz pracowników placówek oświatowych; 

 Punkt konsultacyjno-poradniany, w ramach którego prowadzone są konsultacje 

diagnostyczno-terapeutyczno-pedagogiczne, konsultacje medyczne oraz konsultacje 

psychologiczne 

 Poradnictwo prawne; 

Stowarzyszenie oferuje również szeroki wachlarz metod terapeutycznych 

adresowanych do osób z autyzmem w różnym wieku: 

  Zajęcia terapeutyczne: 

a) Stymulacja sensoryczna  

- terapia sensoryczna 

- integracja sensoryczna SI,  

- terapia dźwiękiem  

- Sala Doświadczania Świata,  

- Aromaterapia  

- Światłoterapia 

 - Zajęcia relaksacyjne  

b) Zajęcia wspierające rozwój psychospołeczny 

- zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn’e  

- Metoda Knilla  

c) Zajęcia logopedyczne   

d) Masaż   

e) Terapia sztuką  

f) Dogoterapia  

g) Hydroterapia 

h) Hipoterapia 

i) Wspinaczka na ścianie wspinaczkowej 

j) Neuroterapia  

 Zajęcia edukacyjne: 

a) Funkcjonowanie w środowisku/funkcjonowanie osobiste lub społeczne  

b) Aktywność ruchowa 

c) Zajęcia uspołeczniające 

d) Zajęcia z samoobsługi 

e) Zajęcia multimedialne 

f) Zajęcia w pracowniach specjalistycznych 
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g) Terapia zachowań trudnych 

h) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

i) Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne 

 

Wśród oryginalnych i wartych rekomendacji form aktywności Stowarzyszenia,  

o których warto wspomnieć są: 

- Kluby aktywności dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, które mają za zadanie 

szeroko pojętą aktywizację społeczną oraz zawodową OzA poprzez treningi umiejętności 

społecznych, naukę funkcjonowania w społeczeństwie, umiejętności współdziałania w grupie 

rówieśniczej; 

- Zajęcia arteterapeutczne, w ramach których podopieczni rozwijają zdolności i umiejętności 

artystyczne, czego wynikiem jest powstanie grupy teatralnej. Jej członkowie przygotowując 

przedstawienia ćwiczą komunikowanie się, przekazywanie i wyrażanie własnych emocji  

oraz nabywanie umiejętności panowania nad emocjami, w ramach zajęć rozwijane są również 

zainteresowania oraz zdolności muzyczne, manualne i in.; 

- Wsparcie asystenckie - indywidualni asystenci wspierają osoby dotknięte autyzmem  

lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym oraz w najbliższym dla tych 

osób środowisku społecznym i szkolnym; w zależności od ich wieku, pomagając  

im funkcjonować w przedszkolu, szkole lub na uczelni.  

- Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie może się poszczycić prężnie 

działającym od 2009 roku Centrum Wolontariatu. Wolontariusze pod kierunkiem 

doświadczonych specjalistów z ośrodka, wspierają prowadzone na terenie placówki zajęcia, 

oraz udzielają się w środowisku, pomagając rodzicom i wspierając podopiecznych w domach 

lub placówkach. Stowarzyszenie w 2013 roku otrzymało certyfikat placówki przyjaznej 

wolontariuszom. 

Więcej informacji:www.kta.szczecin.pl 

 

 Stowarzyszenie św. Celestyna (z siedzibą w Mikoszowie)  

 

Stowarzyszenie Świętego Celestyna jest organizacją pozarządową istniejącą od 1991 

roku, która pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym poprzez zapewnienie  
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im kompleksowej opieki medycznej, specjalistycznej rehabilitacji, edukacji oraz pracy. 

Ośrodek ten dysponuje doskonale wyposażoną bazą lokalową i aparaturową.  

Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do realizacji programów z dziedziny 

rehabilitacji psychologicznej i pedagogicznej. Wśród 130 pracowników ponad 30 osób,  

to osoby niepełnosprawne. Kadrę Ośrodka tworzą psychiatrzy, neurolodzy, lekarze 

rehabilitacji, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi  

i opiekunki. Stowarzyszenie obejmuje swoją pieczą setki chorych i niepełnosprawnych  

nie tylko z Dolnego Śląska, ale także z całego kraju i z zagranicy. 

 Podstawowe cele i zadania realizowane przez Stowarzyszenie Świętego Celestyna to: 

 leczenie i rehabilitacja osób ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, 

narządu ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi, 

 rehabilitacja osób z zaburzeniami mowy, 

 profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, 

 profilaktyka w zakresie neurologii i narządu ruchu, 

 edukacja osób niepełnosprawnych, 

 terapia osób niepełnosprawnych, 

 wsparcie osób niepełnosprawnych, 

 promocja zdrowia, 

 wsparcie i pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych. 

Zasadnicze obszary działań realizowanych przez Stowarzyszenie Świętego Celestyna 

to medycyna, rehabilitacja, edukacja oraz praca dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek 

współpracuje z wieloma wrocławskimi Uczelniami i Szkołami Wyższymi, m.in. z Akademią 

Wychowania Fizycznego, z którą realizuje wspólnie program naukowo-rehabilitacyjny. 

Stowarzyszenie oferuje szeroki wachlarz usług oraz metod terapeutycznych 

adresowanych do osób niepełnosprawnych w różnym wieku, wśród których wymienić warto: 

 działania medyczne realizowane przez nowoczesną placówkę jaką jest Centrum 

Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” 

 działania na płaszczyźnie edukacyjnej realizowane przez wyspecjalizowane placówki: 

 Niepubliczne Przedszkole z Elementami Integracji (dla dzieci zdrowych  

i chorych) 

 Wczesną Interwencję  

 Niepubliczną Szkołę Podstawową (6-letnią dla Dzieci i Młodzieży  

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym)  
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 Niepubliczne Gimnazjum (3-letnie dla Dzieci i Młodzieży  

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym) 

 Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy (3-letnią dla Młodzieży  

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym 

oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi) 

 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla Dzieci i Młodzieży  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Głęboką i Niepełnosprawnościami 

Sprzężonymi) 

 działania mające na celu rehabilitację społeczną i zawodową, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej  

 Społecznie Ognisko Muzyczne DTM (pod patronatem Dolnośląskiego  

Towarzystwa Muzycznego) 

 Teatr Tańca  

 Hipoterapia  

 Dogoterapia  

 Zakład Aktywności Zawodowej (podjednostka działająca w ramach 

Stowarzyszenia, która zatrudnia osoby niepełnosprawne ze znacznym  

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). 

W ramach działania Ośrodka funkcjonuje kilka podjednostek: 

 Centrum Rehabilitacji Neuropsychiatrii „Celestyn”  

 Przedszkole z elementami integracji 

 Szkoła Podstawowa 

 Gimnazjum 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy  

 Warsztat Terapii Zajęciowej 

 Ośrodek Wolontariatu IBO 

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy 

 Hipoterapia i Dogoterapia 

 Zakład Aktywności Zawodowej. 

Stowarzyszenie Św. Celestyna stale się rozwija poszerzając, zarówno zakres 

świadczonych usług, jak i infrastrukturę. W ostatnim czasie oddało do użytku nowo 

wybudowany pawilon edukacyjno–terapeutyczny oraz specjalistyczny plac zabaw 

przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. 
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W najbliższej przyszłości Stowarzyszenie planuje podjęcie się kolejnej inicjatywy, 

jaką jest budowa „Miasteczka Nadziei”, czyli kompleksu domków mieszkalnych z pełną 

infrastrukturą dla podopiecznych Ośrodka. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie 

miejsca, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły mieszkać w przystosowanych do ich 

potrzeb komfortowych warunkach. Planowana jest również budowa internatu  

dla podopiecznych ośrodka i budowa hali sportowej oraz parku rekreacji. 

Więcej informacji: www.celestyn.pl 

 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (z siedzibą w Gdańsku)  

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku jest organizacją pożytku 

publicznego działającą od 1991 r. Celem działalności Stowarzyszenia jest organizacja  

i prowadzenie systemu wsparcia dla osób z autyzmem od dzieciństwa po wiek dojrzały   

w ramach programu „Żyć Razem”. Program ten składa się z 3etapów: 

 Wczesnej Interwencji 

 Terapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

 Przygotowania do samodzielnego życia 

Dzięki działalności Stowarzyszenia powstały wyspecjalizowane placówki o charakterze 

terapeutyczno-edukacyjnym i leczniczym: 

 Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży  

z Autyzmem w Gdańsku -  będący formą kształcenia specjalnego 

 Poradnia dla Osób Autystycznych w Gdańsku, 

 klasy dla dzieci autystycznych przy szkołach w Gdańsku i Gdyni. 

Stowarzyszenie prowadzi Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych 

Osób z Autyzmem w Gdyni i Gdańsku – jedyne tego typu placówki w województwie 

pomorskim, w których kilkadziesiąt dorosłych osób z autyzmem jest przygotowywanych  

do podjęcia aktywności  zawodowej i prowadzenia maksymalnie samodzielnego życia.  

Stowarzyszenie popularyzuje problematykę autyzmu. Od wielu lat prowadzi szkolenia  

dla rodziców i terapeutów osób z autyzmem, specjalizując się w szkoleniach dotyczących 
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terapii behawioralnej osób z autyzmem, których ukończenie umożliwia uzyskanie certyfikatu 

terapeuty behawioralnego. Organizuje też konferencje i sympozja naukowe.  

Stowarzyszenie jest jednym z inicjatorów i realizatorów Programu Pomocy Osobom  

z Autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich Rodzinom na lata 2010-

2013 przyjętego do realizacji Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska.  

Stowarzyszenie uczestniczyło w pracach dotyczących zmian w art.52 ustawy o pomocy 

społecznej mających na celu pomoc organizacjom zajmującym się osobami 

niepełnosprawnymi, umożliwiających budowę i prowadzenie rodzinnych domów pomocy 

m.in. dla dorosłych osób z autyzmem. 

We współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, na terenie  

3 województw Stowarzyszenie prowadzi program „Zrozumieć Autyzm” Program Pomocy 

Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzin. 

Stowarzyszenie we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z 6 gmin województwa 

pomorskiego realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z autyzmem, a także 

prowadzi punkt poligraficzny, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem. Ponadto 

stale udziela różnych form wsparcia rodzinom oraz prowadzi dla nich poradnictwo oraz Punkt 

Konsultacyjno–Diagnostyczny. Obecnie udziela specjalistycznego wsparcia ponad 250 

osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, głównie z terenu województwa pomorskiego.  

Najnowszym i pionierskim w skali kraju projektem Stowarzyszenia jest budowa Wspólnot 

Domowych dla dorosłych osób z autyzmem. W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie 

budowy pierwszej Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem  

im. Arama Rybickiego.  

Więcej informacji: www.spoa.org.pl 

 

 Stowarzyszenie ProFuturo (z siedzibą w Poznaniu)  

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO powstało w 1993 roku  

z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem, którzy poszukiwali pomocy dla swoich 

podopiecznych. Od 2000 roku Stowarzyszenie organizuje specjalistyczną pomoc dla OzA 

przy zaangażowaniu nauczycieli i wolontariuszy. W 2001 roku powołano do życia Oddział 

dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży 
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Niepełnosprawnej w Poznaniu. W placówce tej realizowana jest dzienna opieka oraz terapia 

indywidualna. Ponadto, od kilku lat w Stowarzyszeniu prowadzone są przez terapeutów 

konsultacje indywidualne dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz działa zespół 

diagnozujący. Od 2004 roku dzięki współpracy Stowarzyszenia z Urzędem Miasta 

funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Autyzmem. Prowadzone są tam zarówno zajęcia indywidualne, grupowe i diagnozy,  

jak też szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy. Swoją opieką stowarzyszenie 

obejmuje ok. 80 dzieci z całej Wielkopolski, a także spoza województwa (np. z Płocka, Rudy 

Śląskiej i innych miejscowości).  

ProFUTURO angażuje się aktywnie w rozwój i popularyzację wiedzy dotyczącej 

spektrum autyzmu. W tym celu prowadzone są m.in. szkolenia dla studentów pedagogiki 

specjalnej i psychologii z zakresu rozpoznawania zaburzenia oraz pracy terapeutycznej  

z dzieckiem, a także dla psychologów, logopedów, pedagogów i pediatrów z Poznania na 

temat wczesnego rozpoznawania autyzmu. Dzięki tym działaniom coraz więcej dzieci trafia 

do diagnozy, co znacznie zwiększa ich szanse na dobór odpowiedniej terapii i wcześniejsze 

rozpoczęcie leczenia, co w istotny sposób wpływa na ich lepsze funkcjonowanie.  

Przykładem wartościowej inicjatywy podjętej przez Stowarzyszenie  

wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Urzędem Miasta Poznania może 

być zorganizowanie w grudniu 2004 roku podczas Światowego Tygodnia Autyzmu 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Jej celem było zebranie teoretyków i praktyków 

zajmujących się autyzmem i podjęcie dyskusji na temat etyki pracy z dziećmi z autyzmem 

oraz metod i form pracy. Do sukcesów Stowarzyszenia zaliczyć można również półkolonie 

dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera zorganizowane latem 2007 roku.  

W ramach szczegółowej działalności realizowanej przez ProFUTURO prowadzone są: 

 zajęcia indywidualne, których celem jest nauczenie dziecka „rozumienia świata”, 

w tym zaś: mówienia, rozumienia mowy, zabawy i kontaktów z rówieśnikami  

na terenie domu, przedszkoli i szkół, 

 zajęcia grupowe dla młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, których celem 

jest nauczenie młodzieży funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się  

z rówieśnikami oraz radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, 

 zajęcia ruchowe według V. Sherborne, których celem jest usprawnianie ruchowe 

oraz nawiązanie emocjonalnego kontaktu z rodzicami, 

 zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (w oddzielnych grupach) nastawione  

na integrację z rówieśnikami, 
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 spotkania dla rodziców dzieci będących podopiecznymi Stowarzyszenia  

(np. indywidualne spotkania z psychologiem i zajęcia grupowe) ukierunkowane  

na zapewnienie wsparcia opiekunom dzieci z zaburzeniami rozwoju, wymianę 

doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju oraz odreagowanie stresu, 

 szkolenia dla rodziców dotyczące terapii oraz nowych form leczenia autyzmu 

 i diet, którym poddawane są dzieci, 

 zabawy, wspólne wyjścia i spotkania. 

Stowarzyszenie ProFUTURO realizuje też kilka projektów skierowanych do osób  

z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi przy wsparciu finansowym różnych 

instytucji, w tym m.in. PFRON’u.  

Przykładem takiej inicjatywy może być Kuźnia Talentów, czyli projekt artystyczny 

przygotowywany od 2010 roku, a ze względów organizacyjno-lokalowych przesunięty  

do realizacji od września 2013 r.138 W jego ramach zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe 

z kulturoterapii i arteterapii mające na celu kształtowanie u dzieci i dorosłych z autyzmem 

 i zespołem Aspergera zachowań adaptacyjnych oraz rozwijające niezależność i samodzielne 

funkcjonowanie w środowisku społecznym. W celu realizacji tych zamierzeń przygotowano 

atrakcyjną ofertę zajęciową, w tym: 

 warsztaty z choreoterapii 

 warsztaty teatralne 

 warsztaty plastyczne i z decoupage 

 DKF dla osób z autyzmem 

 DKF dla chętnych 

 warsztaty artystyczne 

 warsztaty komputerowe 

 klub karaoke, potańcówki 

 klub dyskusyjny 

 wystawy 

 klub popołudniowy. 

Więcej informacji: www.pro-futuro.org 

                                                             
138 Jak udało się dowiedzieć autorce podręcznika od Moniki Złakowskiej – koordynatorki ds. form udzielanego 
wsparcia w Stowarzyszeniu ProFuturo, osobą prowadzącą Kuźnię, przy niewielkiej pomocy innych 
pracowników Stowarzyszenia i wolontariuszy, będzie beneficjent z projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”.  
Od pewnego czasu jest on już przygotowywany do podjęcia pracy na tym stanowisku i otrzymał odpowiednie 
szkolenia oraz odbył warsztaty w ramach projektu.  
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 Fundacja Wspólnota Nadziei (z siedzibą w Więckowicach)  

 

Fundacja Wspólnota Nadziei powstała w 1998 roku, a jej podstawowym celem było 

utworzenie i prowadzenie ośrodka pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem, w którym 

mieliby oni możliwość pracy, terapii i rehabilitacji oraz rekreacji. Inicjatywa ta została 

nazwana Centrum Nauki i Życia "Farma", natomiast fundatorami Fundacji byli Jerzy 

Perzanowski i Witold Dygoń. 

W zamyśle fundatorów ośrodek miał świadczyć kompleksową pomoc młodzieży 

 i dorosłym osobom z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także 

służyć ich rodzinom. Miał być ważnym elementem tworzonego przez Fundację systemu 

wsparcia, oferującego osobom z autyzmem optymalne warunki rozwoju, dającego możliwości 

wykorzystania ich indywidualnego potencjału. Jak również miał być szansą  

na ich samorealizację i usamodzielnienie, a także na społeczne i zawodowe włączenie.  

Z założenia miał też sprzyjać osiągnięciu przez nie poczucia własnej wartości  

oraz dobrostanu.  

Fundacja od początku swego powstania zmierza do realizacji tych zadań tworząc 

niezbędną infrastrukturę oraz organizując zręby systemu wsparcia.   

Etapem poprzedzającym utworzenie Centrum Nauki i Życia "Farma" było powołanie 

w Krakowie Hostelu "Dom w połowie drogi". Hostel powstał w roku 2000, świadczy  

on specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi odciążające dla rodzin, jest to także miejsce 

różnorakich form aktywności osób z autyzmem, w tym- aktywizacji zawodowej. Całodobowe 

pobyty w Hostelu umożliwiają osobom kandydującym do zamieszkania na Farmie stopniowe 

usamodzielnianie się, łagodne, powolne i bezstresowe wchodzenie w rolę "dorosłego". 

Centrum Nauki i Życia "Farma" (w skrócie "Farma Życia") postało w roku 2005  

w Więckowicach w gminie Zabierzów. W ramach przedsięwzięcia mieści się tu 

gospodarstwo ekologiczne (certyfikowane w 2008 roku) składające się z sadu, warzywnika  

i jagodnika. Farma to także łąki i pastwiska (dla planowanego chowu zwierząt i ptactwa 

domowego),aleja lipowa, teren rekreacyjny z wydzielonym ogrodem terapeutycznym  

oraz przydomowe rabaty. Projekt przewiduje wybudowanie 5 kilkuosobowych domów dla 

30-35 mieszkańców. Obecnie na Farmie powstały 2 domy mieszkalne o charakterze 
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wielofunkcyjnym (pierwszy wybudowany został w 2005 roku, a drugi w 2011 roku).  

Na kondygnacji parterowej pierwszego i drugiego domu znajdują się pokoje mieszkalne.  

Z kolei kondygnacja poddasza i przyziemia każdego domu zawiera pracownie terapii 

zajęciowej, pracownie edukacyjne, salę rehabilitacyjną, gabinet medyczny, magazyny 

 i przestronne zaplecze socjalne dla uczestników zajęć dziennych. W latach od września 2008 

do połowy sierpnia 2012 roku, Fundacja Wspólnota Nadziei na zlecenie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej prowadziła Rodzinny Dom Pomocy dla 5 mieszkańców. Natomiast  

od drugiej połowy sierpnia 2012 roku prowadzony jest Małopolski Dom Pomocy 

Społecznej, w którym mieszka 10 (na 13 planowanych) mieszkańców.  

Poza strukturą MDPS na Farmie działa Dzienne Centrum Aktywności, które oferuje 

różnorodne zajęcia rehabilitacyjne uczestnikom zajęć dziennych, w tym osobom 

dojeżdżających na Farmę z Krakowa. Zajęcia te prowadzone są w obrębie kilku Pracowni: 

Ogrodniczej, Rękodzielniczej, i Komputerowej i Usług Porządkowych.  

W planach Fundacji jest budowa kolejnych domów mieszkalnych oraz budynku 

inwentarsko-gospodarczego. Planuje się chów koni huculskich, królików oraz drobiu. 

Ponadto zaplanowane jest także uaktywnienie Ośrodka Rekreacji Plenerowej oraz działalność 

szkoleniowa w ramach zarejestrowanej przez Fundację Instytucji Szkoleniowej.  

Od 2005 roku Fundacja każdego roku realizuje wiele autorskich projektów krajowych 

i międzynarodowych (m.in. finansowanych ze środków europejskich oraz funduszy PFRON) 

adresowanych do osób z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Przykładem może być niedawno rozpoczęty projekt pt.: „Od wykluczenia do integracji  

- w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowany w partnerstwie z kilkoma 

organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi przy wsparciu Szwajcarii w ramach 

Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

oraz projekt innowacyjny „PI–PWP Edu-Autyzm” realizowany w partnerstwie z belgijskim 

stowarzyszeniem WAI-NOT oraz  Małopolskim Związkiem Pracodawców w ramach POKL  

- Działanie 7.2.2. 

 

Więcej informacji: www.farma.org.pl   
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