
Wspierajmy OzaRozpoznać i zrozumieć autyzm 

Jak wspierać dorosłe osoby ze 

spektrum autyzmu



Prezentacja powstała z ramach zadania

„Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym  działania związane z promocją Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych)

Zrozumieć autyzm - Kampania informacyjna”

Zadanie wpółfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego w ramach umowy z ROPS Lublin

TERMIN  REALIZACJI  ZADANIA 04.08.2020-10.11.2020



W ramach realizacji zadania „Zrozumieć autyzm-kampania informacyjna”:

1. Opracowanie merytoryczne materiałów do publikacji „Rozpoznać i zrozumieć 
autyzm - jak wspierać dorosłe osoby ze spektrum autyzmu”

2. Wydanie 1000 sztuk 20 stronicowego biuletynu „Rozpoznać i zrozumieć autyzm -
jak wspierać dorosłe osoby ze spektrum autyzmu ”

3. Opracowanie prezentacji „Rozpoznać i zrozumieć autyzm - jak wspierać dorosłe 
osoby ze spektrum autyzmu”

4. Opracowanie i wydruk 1000 sztuk ulotek informacyjnych 

5. Rozesłanie przygotowanych materiałów do Placówek świadczących usługi osobom 
z autyzmem, Zestawy materiałów będą rozesłane drogą pocztową  na adres placówek



Spektrum  Autyzmu
 Jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych

 Podłoże neurobiologiczne, o niejasnej etiologii

 Diagnozowany na podstawie obecności pewnych zachowań i braku innych zachowań

 Występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek w relacji 4/1 

 u około 5-20 dzieci na 10.000 urodzeń

 Szacuje się, że ok. 70-80% dzieci z autyzmem jest upośledzonych umysłowoJest to 
zaburzenie zrozumienia innych ludzi

 Osoby z autyzmem wymagają specyficznego wsparcia dostosowanego do ich możliwości i 
ograniczeń
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Triada zaburzeń w autyzmie wg wg.Lorny Wing

 Poważne zaburzenia w zachowaniach społecznych

 Zaburzenia mowy i sprawności komunikacyjnych

 Deficyty wyobraźni i specyfika myślenia
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Dorosłość a Autyzm

 W dorosłość weszły roczniki młodych osób urodzonych w 

latach 80-tych XX-wieku (wtedy w Polsce zaczęto 

stawiać diagnozę autyzmu)

 Wcześniej nie istniał problem osób z autyzmem w 

wymiarze społecznym

 Skala problemu znacząco wzrasta 

 Szacuje się liczbę dorosłych OzA w Polsce na około 10000
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Włączenie  społeczne dorosłych OzA

 Aktywność społeczna

 Praca i wsparcie: wtz, system zatrudnienia wspomaganego, 

ZAZ, zakłady pracy chronionej

 Samodzielność i wsparcie asystentów

 Mieszkania dla osób z autyzmem
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Potrzeby  dorosłych OzA

 Potrzeba godnego życia

 Potrzeba bycia rozumianym

 Potrzeba komunikowania się z otoczeniem

 Potrzeba wsparcia psychologicznego

 Potrzeba opieki lekarskiej według aktualnego stanu wiedzy

 Potrzeba kształcenia ustawicznego

 Potrzeba rozwijania swoich talentów i umiejętności

 Potrzeba aktywności – sport, rekreacja
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Cel główny 

pracy z Osobami ze Spektrum Autyzmu

SAMODZIELNOŚĆ 

UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE

10 % - co słyszy                

20% - co widzi

40 % - co  dyskutuje

90 % - co robi
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Wspieranie w samodzielnej pracy

Przedstawienie zadania w sposób jak najbardziej jasny

 Podzielenie zadania na mniejsze etapy

 Czasem zmniejszenie trudności zadania lub jego skrócenie

 Przedstawić lub zrobić razem z nim plan wykonania zadania

 Należy jasno określić, kiedy jest koniec zadania
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Metoda 

koszykowa

 Przygotowujemy zadania dla konkretnego OzA

 Ustalamy ilość zadań i odpowiadającą ilość 

koszyków (w zależności od możliwości OzA)

 Do każdego koszyka wkładamy jedno zadanie

 ważne żeby koszyki stały obok siebie, a OzA

sięgało po koszyk stojący zawsze z lewej strony

 Po skończeniu danego zadania OzA wkłada je 

z powrotem do koszyka i odnosi na 

półkę(koszyki z zadaniami na lewej półce-z 

wykonanymi na prawej)

 Tak jak powyżej OzA robi z następnym 

koszykiem

Prezentacja dofinansowana przez Województwo Lubelskie



TEACCH – filozofia
„Sposób organizowania każdego 
obszaru/dziedziny tak, aby pomóc klientowi w 
orientacji”                                             (Eva Deppe)

Nie jest metodą czy terapią, lecz obszernym 
programem wsparcia OzA (zaliczany na całym 
świecie do najbardziej zróżnicowanych i 
przynoszących największe efekty programów)

STRUKTURALIZACJA           3 OBSZARY:

-PRZESTRZENI/STRUKTURA FIZYCZNA

-CZASU

-CZYNNOŚCI/ZAJĘĆ
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Cel Strukturalizacji
PO CO STRUKTURA?

Ułatwianie 
orientacji

Zapewnienie 
przewidywalności

Stopniowe 
przyczajanie do 

zmian-zwiększanie 
elastyczności

Umożliwienie 
samodzielnego 

działania
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Struktura przestrzeni

GDZIE?

Osoba z autyzmem 
musi kojarzyć:

Miejsce = 
Aktywność = 
Zachowanie
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STRUKTURALIZACJA PRZESTRZENI

Wyznaczenie granic fizycznych i 
wzrokowych

Tworzenie skojarzenia pomiędzy 
miejscem zajęć, rodzajem zajęć 

oraz odpowiednim 
zachowaniem podczas pracy

Eliminacja lub zminimalizowanie 
rozpraszających bodźców  

wzrokowych i/lub słuchowych

Wyraźne określenie obszarów 
działania
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Struktura fizyczna

ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

Podzielenie 
przestrzeni 

przeznaczonej 
dla grupy osób

Wyznaczenie 
miejsca pracy

Oddzielenie 
każdego z 

miejsc pracy od 
innych

Ustawienie 
mebli do pracy
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ORGANIZA

CJA 

MIEJSCA 

PRACy

Jak możemy to zrobić?

Dzielimy przestrzeń grupową

instalując indywidualne kąciki pracy:

Separacja (parawany, zasłony)

Ustawienie mebli:

- Od stołu do stołu

- Od szafki do szafki

- Od szafki do stołu

Itd.
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STRUKTURALIZACJA 

CZASU

plany dnia

Przedstawienie zajęć i ich 
kolejności w formie 

wizualnej

Rodzaj informacji wizualnej 
dostosowany do 

rozumienia OzA-forma: 
przedmioty konkretne, 
symboliczne, zdjęcia, 
obrazki, piktogramy, 

etykiety itd.

Indywidualizacja długości 
trwania zajęć:1aktywność, 

2-3aktywności,kilka 
aktywności, pół dnia, cały 

dzień

Wykorzystywanie 
kart/przedmiotów 

przejściowych

Kolejność aktywności: 
ułożenie od góry do 

dołu/od lewej do prawej

Stosowanie 
planu:przekładanie na 

dół,odznaczanie
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STRUKTURALIZACJA 

CZYNNOŚCI

 Plany pracy

Praca musi być przygotowana w taki sposób, by odpowiedzieć

na pytania:

 1. Co należy zrobić?

 2. W jaki sposób powinienem to zrobić?

 3. Ile należy zrobić?

 4. Kiedy skończyć?

 5. Co nastąpi potem?
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Strukturalizacja czynności

Plany pracy Zindywidalizowane

Forma: konkretne 
przedmioty,przedmioty 
symboliczne,obrazki,kształty, 
kolory,piktogramy,liczby,litery,

• słowa

Długość trwania:1,2,3 zadania
Wykorzystywanie planu: 

przyklejanie znaku, wykreślanie
Organizowanie zadań (jedno-

wielo - koszykowe)
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Organizacja zadania

Zadanie jednokoszykowe  
- Skonstruowane tak, aby 

samo w sobie niosły 
informację o sposobie 

wykonania

Zadanie wielkooszykowe -
wymagające ustalenia 
dodatkowego sposobu 

organizacji materiałów z 
użyciem: Kolorów 

Numerów/liter Kształtów 
geometrycznych  Innych
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STRUKTURALIZACJA 

CZYNNOŚCI

DOBÓR ZADAŃ I AKTYWNOŚCI

Zależny od:

 Umiejętności OzA, dostosowany do 
wieku i poziomu funkcjonowania

 Mocnych stron

 Zainteresowań

 Zachowania osoby (koncentaracja na 
zadaniu, skupiania uwagi, 
samodzielność)

 Odnoszące się do priorytetów osoby i 
rodziców (ukierunkowanie na 
nabywanie umiejętności potrzebnych w 
przyszłości)
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WIZUALIZACJA I NAGRODY

Organizacja zajęć 
w formie wizualnej

Wyjaśnienia 
(szablony,wzorce)

Instrukcje –
rysunkowe, 

pisemne

Stosowanie 
nagród

Co może stanowić 
nagrodę?

Jak umieścić 
nagrodę w 
strukturze?

Jak zwizualizować 
nagrodę?
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Jakie 

strateg

ie 

można 

zastoso

wać 

I. Stałość i przewidywalność 

 sporządzenie planu dnia  OzA (wykorzystywanie 
serii obrazków, pokazujących sekwencję 

zdarzeń/zadań do wykonania)

 sporządzenie planu konkretnych  zajęć na 

poziomie zrozumiałym dla OzA (plan dnia/plan 
zajęć na jednych zajęciach/ plan 

indywidualnych aktywności dziecka) 

 organizator wizualny

organizator grupowy/osobisty? -stosując wizualny 

organizator upewnij się, że dziecko rozumie związek 

między obrazkiem i danym działaniem, wprowadzaj 

obrazki stopniowo po jednym na raz wyciągając je 

na początku danej aktywności i odkładając je na 

zakończenie w określone miejsce
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Jakie 

strategie 

można 

zastosowa

ć 

 Należy mieć wiele różnych pomocy 

obrazujących to co mówimy -stworzenie 

obrazków symbolizujących zadania lub 

wydarzenia (lepiej   zdjęcia niż obrazki-w 

zależności od poziomu funkcjonowania, pod 

obrazkiem/zdjęciem powinien znajdować się 

napis)

 Uprzedzanie o zmianach, np. o zastępstwie, 

skróceniu lekcji, czy wizytacji, (PIKTOGRAM-

ZMIANA)

 Określanie czasu trwania aktywności, np. poprzez 

określenie ilości zadań, czy poprzez sygnał 

dźwiękowy

 Przygotowanie dodatkowych zadań lub innego 

zajęcia w sytuacji, gdy OzA skończy pracę 

wcześniej niż jego koledzy z grupy
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Jakie 

strategie 

można 

zastosowa

ć 

II. Organizacja przestrzeni

 Pomoc w orientacji w przestrzeni całego lokalu:  

oznaczenia pomieszczeń w sposób zrozumiały dla 

OzA, sporządzenie planu szkoły, stosuj kolory, jeżeli to 

możliwe bardzo wyraźne wizualne symbole, w celu 

wskazania różnych miejsc w klasie i różnych 

czynności, np. niebieska półka-matematyczne 

pomoce

 Podział przestrzeni  na: 

1. przeznaczoną do niezorganizowanych zajęć (czas 

zabawy)  2. przeznaczoną do zorganizowanych zajęć

3. miejsca odpoczynku

(kolorowa taśma klejąca nalepiona na podłogę może 

pomóc w oznaczeniu   miejsca krzeseł, stołów i innych 

pomocy -szafki z etykietami objaśniającymi, jakie 

materiały się w nich znajdują (każda półka powinna być 

oznaczona etykietami-zdjęciami  przedmiotów,  które 

znajdują sięw danym miejscu)
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Jakie 

strategie 

można 

zastosowa

ć

 Kolorowa taśma, przylepiona do blatu stołu w 

celu zaznaczenia miejsca, w którym należy 

położyć kartkę papieru;

 Obrazki przedstawiające przedmioty, które będą 

potrzebne do wykonania zadania: nożyczki, 

ołówek, papier

 Kartka z napisem „Gotowe”, której OzA może 

użyć, aby pokazać, że   wykonał już powierzone 

mu zadanie

 Kartka z napisem „Potrzebuję pomocy”

 Z uwagi na nadwrażliwość zmysłową dziecko 

powinno siedzieć w sali możliwie najdalej od 

bodźców rozpraszających, powinno siedzieć z 

przodu, z dala od okna, urządzeń elektronicznych

 Jeżeli dziecko tego potrzebuje może siedzieć 

twarzą do ściany lub do okna, ustaw stolik tak 

aby mogło się odseparować
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Jakie 

strategie 

można 

zastosowa

ć 

 Wspieranie poleceń ustnych przedstawieniem ich w sposób 

wizualny/wzrokowy, zależnie od poziomu rozumienia ucznia np.  

poprzez zapisanie polecenia na kartce, pokazanie 

piktogramu/zdjęcia

 Przygotowywanie zdjęć, diagramów, wykresów, tabel, 

doświadczeń, które by jak najpełniej ilustrowały i porządkowały 

informacje zawarte w tekście

 Graficznie przedstawiane zasad co wolno/czego nie wolno
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Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin
 Dziękujemy za uwagę

 Zapraszamy:    kta.lublin@wp.pl
 Terapia prowadzona jest w:

1. Punkcie Diagnostyczno-Terapeutycznym dla osób ze spektrum 
autyzmu

Adres: 20-319 Lublin, ul. Droga Męcz. Majdanka 20,

2. Centrum Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej dla osób ze spektrum 
autyzmu 

Adres: 20-530 Lublin, ul.Radości 8,

3. Punkcie Terapeutycznym dla osób ze spektrum autyzmu

Adres:24-530 Dęblin, Osiedle Stawy 62
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