
 Oddajemy do Państwa rąk Biuletyn „Rozpoznać i zrozumieć autyzm – jak 
wspierać dorosłe osoby ze spektrum autyzmu”, tym razem w całości poświęcony 
tematyce wspierania dorosłych osób ze spektrum autyzmu. 

 Biuletyn wydany przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie 
powstał w ramach realizacji zadania „Zrozumieć autyzm – kampania informacyjna” 
współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach 
prowadzenia kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji (w tym art. Działania związane z promocją 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych). 

 Ta publikacja jest próbą - pakietem podpowiedzi dla wszystkich zaintere-
sowanych tą tematyką. Mamy nadzieję, iż szczególnie teraz w dobie ograniczeń 
związanych z pandemią praktyczny poradnik będzie dodatkowym pośrednim wsparciem 
dla tej grupy osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. W Biuletynie 
przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące dorosłych osób ze spektrum autyzmu. 

 W tym roku pożegnaliśmy wybitnego znawcę psychologii rozwoju i psychologii 
klinicznej dziecka, znakomitego praktyka, honorowego prezesa Krajowego Towarzystwa 
Autyzmu profesora Tadeusza Gałkowskiego – Naszego Profesora….Człowieka o wielkim 
sercu i otwartym umyśle. W Biuletynie zamieszczamy Kartę Praw Osób z Autyzmem, którą 
Pan Profesor Tadeusz Gałkowski zawsze promował i zachęcał nas do szerokiego 
wykorzystywania jej w kontaktach z urzędnikami i osobami, które odpowiadają za 
strategie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum oraz ich systemowe wsparcie. 

 Mamy nadzieję, iż materiały zawarte w Biuletynie przyczynią się do lepszego 
zrozumienia problematyki autyzmu oraz do poprawy jakości świadczonych usług na rzecz 
dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

 Ważnym celem wydania tego Biuletynu była aktywizacja społeczna dorosłych 
osób ze spektrum w możliwym dla nich zakresie. I to się udało. Do bezpośredniej 
i praktycznej pracy nad Biuletynem zaangażowaliśmy dorosłych uczestników zajęć 
aktywizujących w KTA O/Lublin. Dobrze Wiedząc nad czym pracują wykonywali z chęcią 
prace pisarskie, stworzyli okładkę, przygotowywali zestawy materiałów do wysyłki oraz 
wysyłali na poczcie gotowe pakiety.

 Chcielibyśmy podziękować wszystkim Autorom-kadrze merytorycznej 
KTA o/Lublin za współpracę przy tworzeniu niniejszego wydawnictwa.

 A Państwa  zapraszamy do lektury.

Zarząd Krajowego Towarzystwa Autyzmu 
Oddział w Lublinie

Lublin, Październik 2020

 „Dla osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD) prawo do udziału 

w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących ich przyszłości jest najważniejszym 

krokiem w przejściu od zależności do niezależności”
Profesor Tadeusz Gałkowski

Karta Praw Osób z Autyzmem                                                                                                             

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
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 Żegnaj Profesorze!

„Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. 
Miłość nie jest zajęciem na pół etatu.” (Erich Segal)

 Drogi Panie Profesorze, te słowa towarzyszyły Tobie 
przez całe życie, od pierwszych chwil jako młodemu 
psychologowi, jeszcze w Lublinie, po ukończeniu KUL-u. 
To tam razem z przyjaciółmi tworzyłeś instytucje wspierające 
osoby z trudnościami rozwojowymi. Cała dalsza droga 
zawodowa jako praktyka i naukowca koncentrowała się na 
szukaniu dróg wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi. 

 To dzięki Tobie powstało, istniejące już 30 lat, stowarzyszenie – Krajowe 
Towarzystwo Autyzmu. To Ty Panie Profesorze byłeś pomysłodawcą, twórcą, 
wieloletnim prezesem, ojcem naukowym i duchowym. Byłeś naszym przewodnikiem, 
mentorem, wzorem, nauczycielem ale przede wszystkim naszym Przyjacielem. 
Przyjacielem całego środowiska osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób ze 
spektrum autyzmu oraz ich rodzin. 

 Prowadziłeś nas za rękę, wskazywałeś odpowiednie wybory, mobilizowałeś 
swoim przykładem do działania. Profesorze zarażałeś na swoja pasją, humorem, 
optymizmem, umiłowaniem drugiego człowieka. W każdym człowieku widziałeś 
dobro i potencjał. W każdym człowieku widziałeś Człowieka. Wielu z nas słyszało 
z Twoich ust „trzeba działać, trzeba utworzyć kolejny oddział ”. Mobilizowałeś nas do 
pracy, sprawiałeś, że czuliśmy siłę i … dawaliśmy radę. Dziś Twoje dzieło, jakim są 
oddziały KTA, rozprzestrzeniło się na cały kraj. To dzięki Tobie wiele, bardzo wiele 
rodzin uzyskało wsparcie i pomoc. I to nie tylko dzięki Twojej Panie Profesorze 
ogromnej, niekwestionowanej  wiedzy merytorycznej i dokonaniom naukowym. 
To także dzięki temu jakim byłeś człowiekiem, pełnym pasji społecznikiem, który swój 
prywatny czas poświęcał dla drugiego człowieka. Panie Profesorze nigdy nie 
odpoczywałeś, pracowałeś do ostatnich swoich dni.

 Dzisiaj żegnamy Ciebie Profesorze, żegna Cię całe środowisko związane 
z Krajowym Towarzystwem Autyzmu. Nikt z nas teraz nie wie, jak mamy iść 
wytyczoną przez Ciebie drogą, ale już bez Ciebie.

 Opiekuj się nami i dalej prowadź. Jesteśmy dumni, że nam towarzyszyłeś. 
Obiecujemy, że będziemy kontynuować Twoje dzieło. 

 Z nami zostaniesz na zawsze.
     

Społeczność Krajowego Towarzystwa Autyzmu
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Wykład prof. Tadeusza Gałkowskiego wygłoszony on line
Skierowany specjalnie do uczestników konferencji KTA O/Lublin „Autyzm-planowanie 

skutecznych oddziaływań w sytuacjach zachowań trudnych” z okazji 25-lecia Stowarzyszenia

 Chciałbym podzielić się z Państwem swoimi uwagami dotyczącymi nowych zadań, nowych 
celów, jakie stoją przed nami, jeśli chodzi o wspomaganie osób z autyzmem. W ostatnich latach trzeba 
przyznać, że miał miejsce bardzo istotny postęp, zarówno jeśli chodzi o genetyczne tło autyzmu, jak 
i dostarczanie rodzicom tych niezbędnych wskazówek, które z jednej strony służą temu, by dziecko 
miało optymalne środowisko w tym najwcześniejszym okresie zaraz po rozpoznaniu autyzmu, 
a z drugiej strony dają rodzicom możliwość przekonania się o tym, że robią wszystko, co jest w ich mocy, 
a to jest bardzo ważne.  

 Chciałbym tu podkreślić w pierwszym rzędzie znaczenie badań genetycznych, które z każdym 
rokiem robiąc olbrzymi postęp w zakresie rozpoznawania nowych uwarunkowań, nowych powiedzmy, 
genetycznych aspektów autyzmu ukazują nam, że możemy bardzo wiele zrobić, jeśli chodzi także 
o terapię genetyczną i to już w niedalekiej przyszłości. Obecnie jednak trzeba sięgać do tych danych, do 
tych powiedzmy zaleceń, wzorów, wniosków, które są dziełem wybitnych specjalistów, a z drugiej 
strony są przystępne dla środowiska rodzinnego, bo od rodziców tu zależy najwięcej. I usiłowaliśmy już 
od pewnego czasu upowszechnić metodę opracowaną w Stanach Zjednoczonych i stale doskonaloną 
dotyczącą oddziaływania przez rodziców na dziecko i przy współudziale specjalistów dokonywania 
oceny postępów jakie te dzieci mogą czynić i jakie czynią.

 Tu chciałbym nawiązać do dwóch takich książek, które wydaje się ciągle nie tylko nie tracą na 
aktualności, ale dostarczają rodzicom dość ambitnych wyzwań i celów jakie są możliwe do osiągnięcia. 
Jedną z tych książek jest autobiografia wybitnego autysty profesora Uniwersytetu w Nowym Jorku 
Stephena Shore, który dwukrotnie bawił w Polsce i którego książkę autobiografię „Za ścianą” 
udostępniliśmy możliwie szerokiemu gronu osób. I tu polecam i zachęcam także rodziców dzieci 
z autyzmem w Lublinie, aby do tej książki sięgnęli. Druga pozycja to Karta Praw Osób z Autyzmem. 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu upowszechniło te dane, które dotyczą dziewiętnastu praw 
opracowanych wcześniej w Irlandii i przekazywanych także do Parlamentu Europejskiego, a mających 
na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb, jakie w tej dziedzinie istnieją i jakie powinniśmy mieć na 
uwadze, chcąc przygotować programy dla środowiska rodzinnego, dla specjalistów, dla społeczeństwa, 
aby nie miało miejsca to zjawisko, które niestety ciągle ma miejsce, mianowicie rodzice tych dzieci są 
nieodpowiednio traktowani. W miejscach publicznych uważani są za źle wychowujące środowisko, że 
te dzieci zachowują się tak, bo są niegrzeczne. I ten brak wiedzy w społeczeństwie na temat tego, jakie 
objawy towarzyszą autyzmowi jest przyczyną właśnie tego typu nieporozumień i przykrych 
konsekwencji jakie dotykają środowiska rodzinnego. 

 Chciałbym też podkreślić, że Lublin ma tutaj swoje tradycje i ta właśnie rocznicowa 
konferencja jest dobrą okazją do tego, by dalej tą problematykę rozwijać, uwzględniać w kształceniu 
studentów, specjalistów, ale także nie zapominać o środowisku rodzinnym, któremu wyznacza się 
obecnie rolę podstawową, jeśli chodzi o wspomaganie efektywne i zgodne z tymi osiągnięciami 
i wynikami, które w zaawansowanych ośrodkach zagranicznych, zwłaszcza brytyjskich i amerykańskich 
mają miejsce.

 I chciałbym na zakończenie zaapelować do rodziców o dwa takie podstawowe zadania, jakie 
przed nimi stoją i jakie by trzeba zaakceptować. Po pierwsze chodzi o uwierzenie we własne siły 
i zrozumienie, że jeżeli rodzice sami nie zaczną realizować tych programów, które przy pomocy 
zarówno Ośrodków Pomocy Społecznej, jak i Służby Zdrowia, jak i Resortu Oświaty stoją przed nimi, to 
zaprzepaścić mogą najważniejszy okres pierwszych trzech, czterech lat życia, kiedy dokonują się 
w centralnym układzie nerwowym bardzo poważne patologiczne procesy, które przesądzają o tym, że 
w przyszłości dziecko to będzie miało kłopoty z przystosowaniem się do środowiska. Drugim takim 
ważnym celem i punktem to jest to, żeby dość wcześnie móc przekonać się o tym, że mamy do czynienia 
z autyzmem. I tutaj jest duża zasługa Fundacji Synapsis, która taki program dla rodziców przygotowała. 
Można łatwo z Internetu uzyskać te dane i wtedy, gdy się rodzice zgłaszają do specjalistów, mają już za 
sobą podstawowy materiał, który daje do myślenia i świadczy o tym, że dość wcześnie uchwycono te 
objawy, które decydują o całym przyszłym życiu dziecka, no i także jego rodziny.

 Życzę środowisku lubelskiemu, aby dalej tak jak obecnie aktywnie uczestniczyło w procesie 
wspomagania rozwoju tego dziecka, o którym mowa i aby miało, tak jak do tej pory właśnie kolejne 
konferencje, publikacje o tym świadczą, poczucie, że zrobiło wszystko w tej dziedzinie, co można było 
zrobić.

Dziękuję za uwagę,

Lublin, 23 listopada 2018
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  jest to termin wprowadzony przez Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 2013 roku i obejmuje takie grupy zaburzeń, 
które do niedawna były diagnozowane jako autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół 
Aspergera, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne i całościowe zaburzenie rozwoju. Grupa ta 
ma bardzo zróżnicowany charakter. Należy do zaburzeń neurorozwojowych. U osób z ASD 
występują objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.  
Początek zaburzenia występuje zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie choć objawy mogą 
ujawnić się później pod wpływem rosnących wymagań społecznych. Zdarzają się sytuacje, 
gdy diagnozuje się również  osoba dorosła. ASD jest zaburzeniem trwającym całe życie, ale 
jego objawy nie są stałe i zmieniają się wraz z rozwojem osoby nią dotkniętej. Każda osoba z 
ASD jest inna i może się inaczej zachowywać. Zależy to od jej świadomości własnego 
funkcjonowania, środowiska, które ją otacza oraz specyfiki rozwoju. 

 Klasyfikacja DSM-5 dla ułatwienia porozumiewania się specjalistów wprowadza 
trzy poziomy funkcjonowania, które obrazują ciężkość zaburzenia. W spektrum zaburzeń 
autystycznych według DSM-5 występują obecnie dwie grupy objawów: 

1) deficyty w zakresie komunikacji społecznej i w zakresie interakcji społecznych oraz 
2) ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności. 

 Nowością w kryteriach ASD według DSM-5 jest właśnie potraktowanie łącznie 
zaburzeń komunikacji werbalnej (mowa) i niewerbalnej (gesty, mimika, tzw. mowa ciała) 
w odniesieniu do komunikacji interpersonalnej. 

 Równocześnie dalszym ciągu w diagnostyce i orzecznictwie spotykamy się 
z terminologią zaczerpniętą z ICD-10 gdzie charakteryzuje się autyzm dziecięcy poprzez  trzy 
grupy objawów:

1) nieprawidłowości w kontaktach społecznych;

2) nieprawidłowości w porozumiewaniu się; 

3) ograniczone, powtarzające się i stereotypowe 
     wzorce zachowań i aktywności).
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Zespół Aspergera (ZA)

Wg klasyfikacji ICD 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems–Międzynarodowy system diagnozy nozologicznej) Zespół 
Aspergera (F84.5) wchodzi w skład całościowych zaburzeń rozwoju, a część kryteriów 
diagnostycznych pokrywa się z autyzmem (jakościowe nieprawidłowości we wzajemnych 
interakcjach społecznych, a także ograniczony, stereotypowy, powtarzający się repertuar 
zachowań). W tym przypadku nie występuje opóźnienie rozwoju mowy oraz funkcji 
poznawczych. 

Obecne są natomiast trudności w relacjach społecznych obejmujące zaburzony 
kontakt wzrokowy, mimikę, postawę ciała lub gestykulację, trudności we właściwych 
relacjach z rówieśnikami,  odmienne od ogólnie przyjętych (nieadekwatne) reakcje na 
sytuacje społeczne, często słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych, 
umiejętności komunikacji, brak empatii, brak potrzeby zabawy z innymi, posiadania 
wspólnych zainteresowań lub osiągnięć lub brak umiejętności podejmowania i właściwego, 
naprzemiennego uczestniczenia we wspólnych aktywnościach z innymi. Należy również 
stwierdzić  stereotypowe i ścisłe zainteresowania, powtarzanie rytuałów i niepraktycznych 
czynności, powtarzające się ruchy (na przykład trzepotanie lub kręcenie rękami lub palcami, 
ruchy całego ciała) lub zafascynowanie częściami przedmiotów lub elementami materiałów 
(kolor, faktura, dźwięk). Diagnozę Zespołu Aspergera można również postawić na podstawie 
kryteriów diagnostycznych według klasyfikacji DSM-IV  (Diagnostic and Statistical Manual of 
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Spektrum Autyzmu (ASD)

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do warunków 
mieszkaniowych uwzględniających specyficzne 
potrzeby i ograniczenia wynikające z ich 
niepełnosprawności;



Mental Disorders)–klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego.  Tu również kluczową kwestią jest stwierdzenie objawów w relacjach 
społecznych np. trudności w zachowaniach niewerbalnych (np. w nawiązywaniu i utrzymywaniu 
kontaktu wzrokowego, mimice twarzy, gestykulacjach regulujących interakcje społeczne), brak 
zdolności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, brak potrzeby wspólnej zabawy z innymi, 
posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć czy brak empatii. W zakresie zachowań 
należy stwierdzić obecność intensywnych, stereotypowych zainteresowań, sztywne 
powtarzanie rytuałów, powtarzające się ruchy (np. trzepotanie rękami lub kręcenie palcami, 
ruchy całego ciała), zainteresowanie elementami obiektów (np. kołami pojazdów, tablicami 
rejestracyjnymi, klamkami drzwi), ale też brak sukcesów w ważnych sferach życia (społecznych, 
zawodowych) będący wynikiem powyższych zaburzeń.

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) wprowadziła zmiany w klasyfikacji. Przede wszystkim 
zrezygnowano z terminu „całościowe zaburzenia rozwoju”, natomiast trzy jednostki 
diagnostyczne: zaburzenia autystyczne, zespół Aspergera i PDD-NOS zastąpiono jedną jednostką 
– spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Ponadto połączono dwie grupy objawów z 
dotychczasowej triady diagnostycznej: zaburzeń interakcji społecznych i zaburzeń komunikacji w 
jedną triadę diagnostyczną-komunikacja społeczna. Wprowadzono również trójstopniową skalę 
klasyfikacji ASD-od L1 do L3,w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na 
codzienne funkcjonowanie. Wykluczono kryterium opóźnienia rozwoju mowy oaz zastąpiono 
dotychczas obowiązującego kryterium wieku, w jakim pojawią się pierwsze objawy, określeniem 
„początek we wczesnym dzieciństwie” oraz zasygnalizowanie, że objawy mogą nie 
manifestować się w pełni do czasu, gdy wymagania społeczne przekroczą umiejętności osoby.  

Punktem wspólnym dla bardzo zróżnicowanej grupy osób z Zespołem Aspergera jest 
występowanie zaburzeń w zakresie komunikacji społecznej, wzorców zachowań, a także 
nadmierne przywiązanie do stałości, sztywność oraz schematyczność w działaniu. Osoby z 
Zespołem Aspergera uczą się o świecie, ale nie tego, jak w nim funkcjonować. Mają największą 
trudność z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności w zmieniających się warunkach, a 
przede wszystkim w sytuacjach społecznych. Mogą inaczej odbierać otoczenie (u wielu osób z ZA 
występują: nadselektywność bodźców, hiperleksja, deficyty uwagi), inaczej przetwarzać 
informacje (np. mieć przekonanie, że wyłącznie ich punkt widzenia jest właściwy, przejawiać 
trudności z przyjmowaniem innej perspektywy, w tym z rozumieniem emocji innych osób, 
dosłownie odbierać: wypowiedzi, metafory, żarty), reagować inaczej niż rówieśnicy (np. 
zasadniczo i sztywno trzymać się reguł, reagować dziwacznie, nieadekwatnie do sytuacji, działać 
impulsywnie, mieć trudności z regulacją własnych emocji). 

Tony Atwood uważa, że w momencie, kiedy dziecko zaczyna sobie boleśnie 
uświadamiać swoją odmienność, zaczyna stosować strategie przystosowawcze i kompensacyjne 
. Należą do nich depresja, ucieczka w wyobraźnię, zaprzeczenie i arogancja oraz 
naśladownictwo. Niedostatek kompetencji społecznych, który ogranicza możliwości rozwinięcia 
społecznej dojrzałości i umiejętności społecznych może spowodować większe wycofanie. 
Depresja może też osłabić motywację i energię do podejmowania lubianych wcześniej zajęć. 
Czasem pojawiają się także zakłócenia snu i łaknienia. Może wystąpić negatywne nastawienie, 
które przenika wszystkie aspekty życia. W ekstremalnych przypadkach osoba mówi o 
samobójstwie i podejmuje impulsywne lub zaplanowane próby samobójcze. Bardziej 
konstruktywnym sposobem radzenia sobie z niedopasowaniem społecznym jest ucieczka w 
wyobraźnię. Dzieci mogą sobie tworzyć w wyobraźni sugestywny i złożony świat, w którym mają 
czasami wyobrażonych przyjaciół. Tam dzieci znajdują zrozumienie i odnoszą sukcesy, kontrolują 
reakcje wymyślonych przyjaciół i są oni zawsze dostępni, dzięki czemu poczucie osamotnienia się 
zmniejsza. Poszukiwanie świata alternatywnego może doprowadzić dziecko do zainteresowania 
się innym krajem, kulturą, okresem historycznym czy światem zwierząt, science fiction. 
Szczególnie dziewczynki z ZA wykorzystują zdolność wyobrażania sobie przyjaciół, bohaterów, 
czy całych światów, by pisać niezwykłe powieści. Alternatywą dla chowania w sobie 
negatywnych myśli i uczuć jest uzewnętrznianie poczucia odmienności i sposobu zaradzenia 
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jemu. Dziecko może wykształcić formę nadkompensacji poczucia niedopasowania w 
sytuacjach społecznych. Polega ona na zaprzeczaniu istnieniu problemu, arogancji 
pozwalającej twierdzić, że wina leży po stronie innych osób, a dziecko jest ponad zasadami, 
które tak trudno mu zrozumieć. Takie dzieci zaprzeczają, jakoby miały trudności z 
zawieraniem przyjaźni, zrozumieniem sytuacji społecznych czy odczytywaniem czyichś myśli 
i intencji. Niemniej jednak dziecko zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń i ze wszystkich sił 
stara się je ukryć. Może to robić poprze dominację, zastraszanie i arogancką, sztywna 
postawę. Dziecko może mieć trudności z przyznaniem się do błędu i być uważane za kłótliwe. 
Niestety taka postawa ma znaczny wpływ na przyjaźnie, szanse stworzenia związku i 
znalezienia pracy. Konstruktywnym i inteligentnym mechanizmem kompensacyjnym 
stosowanym przez niektóre dzieci jest obserwowanie i przyswajanie postaw i zachowań 
osób, które odniosły sukces społeczny. Niektóre dzieci mają doskonale umiejętności 
przenikliwej obserwacji, kopiowania gestów, tonu głosu, ruchów. W ten sposób ukrywają 
brak rozumienia sytuacji społecznych, ich reakcje nie są oryginalne ani spontaniczne, ale są 
imitacją zachowań innych osób. Niemniej jednak technika ta sprawdza się na tyle, że 
stosujące ją szczególnie dziewczynki i kobiety ze spektrum autyzmu długo pozostają bez 
diagnozy, pozornie prawidłowo funkcjonując społecznie. Niemniej jednak w ich 
funkcjonowaniu można zauważyć wspólne rysy. W zakresie rozwoju zabawy często 
wybierają zabawki nie-dziewczęce, kolekcjonują autka, klocki lego, podejmują zabawy 
konstrukcyjne. Częściej niż chłopcy bawią się w udawanie-odgrywają scenki ze szkoły, 
podwórka, co pozwala im jeszcze raz przyjrzeć się, analizować i zrozumieć sytuacje 
społeczne, jakich były świadkiem. Lubią też aktywności polegające na sortowaniu, 
porządkowaniu przedmiotów. Chętnie podejmują zabawy ruchowe. Wolą coś robić niż z 
kimś być. Często bawią się same, ale też nierzadko próbują włączyć sie we wspólne zabawy z 
rówieśnikami. W szkole podstawowej dziewczynka a ASD częściej bawi się z chłopcami, bo 
wydają się mniej skomplikowani. Nierzadko przyjmuje rolę dominującą w zabawie, ale też 
może się podporządkować i przyjąć rolę uległa, gdy ktoś jej „matkuje”. Zabiegi te oczywiście 
mają na celu ukrycie trudności z rozpoznaniem reguł rządzących dynamicznym światem 
rówieśników oraz trudnościom z podporząd-kowaniem się im. Często przenoszą się w świat 
fantazji-beletrystyka świat wyobraźni jest ucieczką od chaotycznego świata. W świecie tym 
jest miejsce na wymyślonego przyjaciela, zwierzęta, fantastyczne istoty. Zainteresowanie 
fikcją jest czasami tak silne, że trudno im odróżnić świat fantazji od rzeczywistego. 
Identyfikują się za zwierzętami, nawet wierzą, że są zwierzęciem i tak się zachowują. Często 
zachowują się i wyglądają jak chłopczyce. Wybierają ubrania luźne, wygodne, rozciągliwe, 
gładkie, miękkie. Mogą nie czuć potrzeby dbania o higienę, urodę, nie interesują ją typowo 
kobiece ubrania. W kontaktach społecznych mogą być zbyt towarzyskie – nie czują granic, 
słabo rozumieją uczucia i intencje innych, są dominujące, nie zwracające uwagi na potrzeby 
innych. Inne są ciche i nieśmiałe. Jeżeli są dręczone, często nie potrafią się obronić i oprawcy 
mogą tracić zainteresowanie nimi z powodu braku reakcji. Dziewczyna ze spektrum autyzmu 
może być głośna, wygadana, agresywna, władcza, kontroluje przebieg interakcji, źle znosi, 
kiedy coś nie układa się po jej myśli (np. zabawa). Surowa dla tych, którzy robią coś nie tak jak 
trzeba. Przejawia inicjatywę, ma wyostrzone poczucie sprawiedliwości, może stosować 
przemoc w stosunku do innych. Czasami ma przyjaciół, częściej jedną przyjaciółkę, która ma 
problemy społeczne, jest do niej podobna, naśladuje ją. Nie lubi zmiany planów, zwyczajów. 
W szkole zaradna, sumienna, niezależna. Rozumie kierowane w stosunku do niej wymagania 
i stara się im sprostać. Często przeżywa lęki. Wykonuje ruchy, które sprawiają jej przyjemność 
albo nasilają się w chwilach stresu.

Osoby z Zespołem Aspergera mają szereg cech czyniących z nich osoby 
wyjątkowe, o unikatowych umysłach i nietuzinkowym sposobie bycia. Mają dobrą pamięć 
wzrokową, słuchową, świetnie zapamiętują fakty i wydarzenia. Posiadają umiejętności 
analityczne. Mogą przejawiać uzdolnienia matematyczne (choć nie jest prawdą, że wszystkie 
osoby z ZA świetnie liczą). Badania pokazują, że osoby z ZA mogą być bardzo twórcze, 
zwłaszcza w zakresie oryginalności proponowanych rozwiązań (nie myślą szablonowo, co 
sprzyja tworzeniu nowatorskich rozwiązań). 
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· 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

Potrzeby osobiste osób dorosłych z ASD

· Ustalanie jasnych reguł i oczekiwań
· Zwiększanie przewidywalności
· Zwiększanie częstotliwości wzmocnień pozytywnych w środowisku, 
  niezależnie od zachowania
· Zapewnienie sukcesu
· Dawanie wyboru
· Włączenie zainteresowań w zajęcia edukacyjne/terapeutyczne

Strategie proaktywne zwiększające motywację dorosłych osób z ASD

· Problemy  z motywacją 
· Problemy z koncentracją
· Silnie zogniskowane zainteresowania
· Zaburzona Centralna koherencja
· Brak/zaburzona Teoria umysłu
· Zaburzenia sensoryczne
· Trudności z dzieleniem uwagi
· Trudności z rozumieniem niewerbalnych komunikatów

Problemy osób dorosłych z ASD

· Ograniczenie lub brak możliwości zakomunikowania swoich potrzeb
· Problemy w rozumieniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
· Zawężone umiejętności rozumienia kontekstu społecznego
· Zaburzenia w rozwoju teorii umysłu 
· Ograniczona wyobraźnia
· Trudności w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych
· Sztywności w myśleniu i zachowaniu
· Ograniczone umiejętności analizy wielu informacji jednocześnie
· Nasilona potrzeba identyczności i rutyny
· Problemy z generalizacją wiedzy i norm społecznych

Zachowania kontekstowo niepoprawne związane z ASD
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Diagnoza funkcjonalna dorosłych osób z ASD w oparciu o model TEACCH

TEST TTAP - Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH (TEACCH Transition 
Assessment Profile) - Gary Mesibov John B. Thomas S. Michael Chapman Eric Schopler

·�Jest narzędziem do badania kompetencji społecznych i pracowniczych dla dorosłych  
i młodzieży od 14 r.ż 

·�Pozwala określić aktualne i potencjalne umiejętności ważne w niezależnym funk-
cjonowaniu w domu, szkole i miejscu pracy

·� Dostarcza informacji do opracowania Indywidualnego Planu Edukacji/Rozwoju

·�Dostarcza informacji potrzebnych do decyzji o umieszczeniu OzA w odpowiedniej 
Placówce

·�Uwzględnia ocenę potrzeb związanych z adaptacją do dorosłego życia w 6 obszar-
ach funkcjonowania: czynności zawodowe, kompetencje zawodowe, samodzielność, 
organizowanie czasu wolnego, umiejętność porozumiewania się, kompetencje 
społeczne

·�Wynik badanego zapisuje się w formularzu wyników TTAP. System oceniania obejmu-
je trzy poziomy: zaliczony, obiecujący, niezaliczony. Zaliczone: Pozycja zostaje uznana 
za zaliczoną, jeżeli badany bez wcześniejszej prezentacji zadania (ew. po określonej 
liczbie prezentacji) jest w stanie pomyślnie je wykonać. Obiecujące: Pozycja jest 
oceniona jako obiecująca, jeżeli badany rozumie wymagania, ale nie posiada 
umiejętności potrzebnych do całkowitego zrozumienia i satysfakcjonującego 
wykonania zadania. Pozycja zostanie oceniona jako obiecująca, jeżeli badany jest 
zdolny do zakończenia zadania tylko po uprzedniej demonstracji lub dzięki 
dodatkowemu wsparciu. Niezaliczone: Pozycja jest oceniona jako niezaliczona, jeżeli 
badany nie jest w stanie zakończyć zadania lub rozpocząć go, nawet po dodatkowej 
demonstracji i wsparciu. 

·� Ocena obiecująca jest ważnym elementem systemu ewaluacji. Poprzez identyfi-
kowanie zadań, w których badany wykazuje pewną wiedzę lub kompetencje, 
prowadzący może natychmiast wskazać na sfery umiejętności, w których 
intensywniejszy trening może przynieść korzyści, umiejętności obiecujące często 
określają rekomendowany program oddziaływań.

·�Po badaniu powstaje Raport, który po zakończeniu formalnego kształcenia może 
zostać przekazany specjalistom jako propozycja wsparcia przyszłości

·�Wynik testu (badania) stanowi podstawę do opracowania indywidualnego pro-
gramu działania (IPD), który obejmuje pracę nad rozwojem funkcjonowania OzA

Diagnozujemy aby:

·� Ukierunkować się na OzA - poznanie, lepsze zrozumienie zachowania i sposobu 
myślenia OzA oraz nabywania przez nią umiejętności

·� Uwzględnić otoczenie OzA -rozpoznanie potrzeb środowiska, obiektywne i jasne 
obserwacje, wsparcie emocjonalne, konkretna pomoc

·�Rozpoznać funkcjonowanie OzA w poszczególnych obszarach - problemy, deficyty, 
mocne strony-potencjał OzA

·� Opracować zindywidualizowany programu oddziaływań oparty na celach krótko-
terminowych i długoterminowych

·�Pracać z OzA na odpowiednim poziomie - dostosowanym do poziomu funkcjono-
wania OzA

·� Usamodzielniać 

·� Uspołeczniać
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Model TEACCH 

(terapia i edukacja dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami komunikacji)
całościowy program wsparcia terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zabu-
rzeniami komunikacji, który kładzie nacisk na strukturalizację przestrzeni oraz dosto-
sowanie środowiska tak aby osoba z autyzmem czuła się bezpiecznie i mogła radzić sobie 
w otoczeniu jak najbardziej samodzielnie. TEACCH został opracowany w oparciu o wy-
niki programów Erica Schoplera i jest zaliczany na całym świecie do najbardziej 
zróżnicowanych i przynoszących największe  efekty programów. 

STRUKTURALIZACJA W OPARCIU O PODEJŚCIE TEACCH

I. STRUKTURA FIZYCZNA

1. STUKTURALIZACJA PRZESTRZENI I POMIESZCZENIA
-  Wyznaczenie granic fizycznych i wzrokowych
- Nadanie skojarzenia pomiędzy miejscem zajęć, ich rodzajem oraz zachowaniem 
podczas wykonywania pracy
- Niwelowanie lub zmniejszanie bodźców rozpraszających (słuchowych/wzrokowych)
- Zaznaczenie/wskazanie obszarów działania

2. ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY
- Wyznaczenie miejsca pracy uwzględniając podział przestrzeni dla osób lub grup
- Odpowiednie ustawienie mebli do pracy (stół, słupek, półka), praca:
*od stołu do stołu 
*od półki do półki
*od szafki do stołu itd.

II. STUKTURALIZACJA CZASU

PLANY DNIA

Przedstawienie zajęć i ich kolejności w formie planów wizualnych:

- Informacje wizualne są indywidualnie dostosowane do rozumienia i funkcjonowania 
osoby z autyzmem np. w formie (konkretnych przedmiotów, przedmiotów 
symbolicznych, zdjęć, obrazków, piktogramów, etykiet, itp.)

- Zindywidualizowana długość trwania zajęć np. 1 aktywność, 2-3 aktywności, kilka 
aktywności, pół dnia, cały dzień

- Korzystanie z przedmiotów lub kart przejściowych

Wyznaczenie kolejności wykonywania aktywności: praca od lewej do prawej, od góry 
do dołu

- Ćwiczą umiejętność samodzielnego korzystania z planu: sprawdzanie, wykonywanie, 
odkładanie, odznaczanie itd.

III. STRUKTURALIZACJA CZYNNOŚCI

Plan pracy należy przygotować w taki sposób aby odpowiedzieć na pytania: 

1. Co należy zrobić?

2. W jaki sposób to zrobić?

3. Ile należy to robić?

4. Kiedy to skończyć?

5. Co nastąpi po tym?

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do możliwie niezależnego 
i w pełni wartościowego życia, pozwalającego na pełne 
rozwinięcie własnych możliwości, wykorzystanie szans 
życiowych i pełnienie ról społecznych
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PLANY PRACY

-  Forma i długość planu musi być dostosowana do osoby 

- Plany mogą być ułożone według kolorów, kształtów, numerów, liter, słów 
z uwzględnieniem rozumienia osoby z autyzmem i jej funkcjonowania, wieku, jej 
zainteresowań, mocnych stron, motywacji, umiejętności skupienia uwagi, koncen-
tracji na zadaniu, samodzielności wykonywania.

-  Zadania do wykonania mogą być: (jednokoszykowe, wielokoszykowe), ukierunkowa-
nie na nabywanie umiejętności potrzebnych w przyszłości takich jak: samoobsługa, 
umiejętności poznawcze, zawodowe.

Główne zasady interwencji w modelu TEACCH

·�Cel interwencji to rozwijanie zdolności i umiejętności adaptacyjnych osób z autyzmem 
oraz przystosowanie środowiska do potrzeb tych osób.

·�Przygotowanie indywidualnego programu poprzedzone jest wszechstronną oceną 
mocnych stron i trudności doświadczonych przez osobę.

·�Wykorzystywanie przede wszystkim teorii poznawczych i behawioralnych do wyja-
śniania problemów doświadczonych przez osoby z autyzmem.

·�Dopasowanie się środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocne strony 
osoby z autyzmem.

·� Podnoszenie indywidualnych zdolności osoby z autyzmem w celu poprawy jego 
integracji.

·�Zapoczątkowanie integracji. 

·�Indywidualne traktowanie osoby z autyzmem.

·�Diagnostyka w oparciu o rozwijanie zdolności i aktywności osoby z autyzmem.

·�Dokładna strukturalizacja procesu uczenia się w celu: ułatwienia orientacji, zapewnie-
nia przewidywalności, zwiększenia elastyczności, umożliwienia samodzielności.

·�Wykorzystywanie w edukacji głównie materiału wizualnego, w mniejszym zaś stopniu 
słuchowego – instrukcje odbierane za pośrednictwem wzroku są dla osoby z 
autyzmem łatwiejsze niż wyrażane werbalnie. Dzięki obrazkowemu przedstawieniu 
informacji (lub w formie zapisanego tekstu) osoby z autyzmem lepiej radzą sobie w 
różnych sytuacjach są bardziej niezależne od pomocy innych ludzi i czują się bardziej 
kompetentne.

· Plan dnia - przedstawia zajęcia i ich kolejność w formie wizualnej. Ułatwia to przewi-
dywalność zajęć i pomaga w przejściu od czynności jednych do następnych.

·�Aby wykonać jakąś czynność osoba z autyzmem potrzebuje odpowiedzi na trzy 
pytania (Co trzeba zrobić? Ile jest do zrobienia? Kiedy jest koniec zadania?) 

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do adekwatnej, bezstronnej 
i dokładnej i przeprowadzonej w możliwie 
najwcześniejszym okresie życia diagnozy i opinii 
medycznej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej
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Wskazówki mogące wesprzeć dorosłe osoby z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu w codziennej komunikacji

1.   Mów bezpośrednio do człowieka. Używaj mniejszej liczby słów i dbaj by były proste.

2.  Nie łącz imienia osoby z poleceniami. Imię niech się pojawia się w spontanicznej 
komunikacji, a polecenie wydaj w drugiej osobie. Osoby z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu często słyszą swoje imię w kontekście zadania, czy wymagań, wobec czego 
nie mają dobrych skojarzeń i nie reagują na nie. Postaraj się by imię padało w miłych 
okolicznościach, zamiast: Mateusz wstań powiedz tylko Wstań, ale jak zrobisz 
aromatyczne kakao powiedz: Mateusz kakao.

3.  Wspomagaj swój przekaz słowny gestem, znakiem graficznym lub innym skutecz-
nym znakiem zrozumiałym przez osobę z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na 
początku Twój syn/córka/podopieczny nie będzie wiedział/-ła co masz na myśli, jeśli 
jednak systematycznie będziesz łączyć znak z daną aktywnością, to po pewnym 
czasie i pewnej liczbie prób zacznie kojarzyć, że dany gest lub znak graficzny 
oznaczają konkretną czynność, czy zachowanie. Warto zaczynać od rzeczy, 
aktywności ważnych, przyjemnych dla osób, z którymi kładziemy fundamenty pod 
komunikację.

4.  Stwórz jasną strukturę przestrzeni: wyznacz i oznacz miejsca do wykonywania za-
dań, odpoczynku, ubierania i rozbierania się, spożywania posiłku, mycia się, 
spędzania wolnego czasu itd. Konsekwentnie przestrzegaj tego porządku.

5.  Stwórz jasną strukturę czasu, wprowadź plan dnia, plan poszczególnych aktywności. 
Może być wykonany ze zdjęć, znaków graficznych, znaków przestrzennych. Poprzez 
plan uczysz też zmiany. Konsekwentnie przestrzegaj realizacji planu.

6.   Daj czas na reakcję, wyczekuj. Twoja córka/syn/uczestnik zajęć wymagają niekiedy 
dłuższego czasu by okazać reakcję. Nie odpowiadaj za nich, nie wkładaj w ich usta 
swoich słów, jakby były ich. Daj im szansę okazać, co myślą, czują, jaki mają pomysł. 
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrafią wykazać inicjatywę by 
przekazać komunikat.

7. Twórz tablice zainteresowań, na których znajdą się zdjęcia lub znaki graficzne 
oznaczające ulubione rzeczy i aktywności.

8.   Wykorzystuj gest wskazywania, szczególnie w sytuacji dokonywania wyboru.

9. Twórz indywidualne systemy komunikacyjne dopasowane do indywidualnych 
potrzeb osoby ze spektrum autyzmu i dostosowuj je do tego, z kim będzie się 
porozumiewać. 

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do łatwo dostępnej, 
bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do 
możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem 
i pozwalającej na pełnienie ról społecznych, 
w tym szczególnie ról zawodowych;
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10. Przyglądaj się swojej córce/synowi/podopiecznemu, słuchaj ich, komentuj 
i interpretuj ich zachowania, próbuj nadać im znaczenie i reaguj w ten sam 
sposób, gdy zachowanie się powtórzy, np. podczas wspólnego przygotowania 
posiłku, obserwujesz jak osoba uśmiecha się gdy miksuje bitą śmietanę 
i komentujesz jej zachowanie: Uśmiechasz się jak miksujesz, ty lubisz ubijać 
śmietanę. Ubijanie jest fajne.

11.   Oczekuj na odpowiedź, ale nie za wszelką cenę, nie zadawaj tylko pytań.

12. Modeluj, pokazuj osobie co może zrobić, by być skuteczną i dotrzeć 
 z komunikatem.

13. Honoruj wybory, próbuj odczytać w jaki sposób okazuje aprobatę i zgodę 
a w jaki niechęć i odmowę. Ucz ją takich zachowań, jak np. kręcenie i potaki-
wanie głową, lub wskazywanie odpowiednich znaków graficznych na tak i nie.

14. Polecenia wydawaj dwukrotnie, gdy obserwujesz brak zrozumienia, podpo-
wiedz, jak zrealizować polecenie. Zmiana tonu głosu, lub powiedzenie innymi 
słowami lub zagadywanie nie wpłyną na skuteczność twojego przekazu, a mogą 
narazić osobę z zaburzeniami ze spektrum autyzm na frustrację i zachowanie 
kontekstowo niepoprawne.

15.  Kreuj sytuacje, które pozwolą na budowanie umiejętności proszenia, ogranicz 
dostęp do pewnych rzeczy, tak by twoja córka/syn/uczestnik zajęć dostrzegli 
w tobie partnera komunikacyjnego, bez udziału którego otrzymanie danej 
rzeczy czy zrealizowanie jakiejś potrzeby staje się w danym momencie 
niemożliwe. 

16.  Przerywaj aktywności podopiecznego, by miał szansę poprosić cię o możliwość 
jej kontynuowania.

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do wynagrodzenia wykluczającego 
dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego 
wyżywienia, odzieży, mieszkania, a także gwarantującego 
zaspokojenie innych koniecznych potrzeb życiowych;

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do wsparcia technicznego 
i asystenckiego niezbędnego do zapewnienia możliwie 
produktywnego życia, gwarantującego szacunek 
i możliwy poziom niezależności;
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Skuteczne formy wspierania komunikacji osób 
z zaburzeniami z ASD

 Jednym z kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu jest sfera 
komunikacji. Specjaliści opracowujący klasyfikacje zwracają uwagę na specyfikę 
komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, która często nie jest funkcjonalna. 

 Jedno z praw w Karcie Praw osób z Autyzmem stanowi: „Prawo osób z Autyzmem 
do niezależnego i pełnego życia do granicy wyznaczonej ich potencjałem”. Niezależnym i 
pełnym życiem może cieszyć się osoba, która jest sprawcza, która może decydować o sobie. 
By móc to czynić, należy komunikować się z innymi uczestnikami życia społecznego w 
sposób funkcjonalny, to znaczy kodem, który jest powszechnie przyjęty przez ogół 
społeczeństwa oraz komunikacja kierowana jest do drugiego człowieka. W przypadku osób 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zauważa się brak owej funkcjonalnej komunikacji. A 
przecież to nie oznacza, że osoby z autystycznym spektrum zaburzeń nie mają nic do 
zakomunikowania, bo przecież mają. Tak jak każdy człowiek mają swoje potrzeby i 
pragnienia, ale nie mają narzędzi do komunikacji, dzięki którym mogą je wyrazić. 

 Terapeuci Lubelskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu od wielu lat 
starają się organizować czas i przestrzeń osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w 
taki sposób by wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu i by minimalizować koszty 
zachowań, które ogół społeczeństwa uważa za nietypowe, trudne, czasem niegrzeczne. 
Jednym z takich sposobów jest wprowadzanie właśnie funkcjonalnej komunikacji opartej na 
systemie PECS. Jest to jeden z kompletnych systemów wspomagającej i alternatywnej 
komunikacji oparty na wymianie symboli graficznych. Od samego początku osoby z 
autyzmem uczą się, że to wymiana takiego znaku z drugim człowiekiem skutkuje 
uzyskaniem tego na czym im zależy. Dzięki temu mogą lepiej kontrolować swoje zachowanie 
i wpływać na otoczenie. System PECS czerpie z wiedzy płynącej z badań naukowych 
wywodzących się z gruntu stosowanej analizy zachowania. Osoby uczące się komunikacji w 
systemie PECS zdobywają najpierw umiejętność efektywnego proszenia, następnie  
rozbudowują swoje wypowiedzi z wykorzystaniem paska zdaniowego by dojść do etapu 
komentowania rzeczywistości. Wprowadzanie systemu PECS ma swoją metodykę 
postępowania i szczegółowo zaplanowane kroki, zawsze poprzedzone diagnozą aktualnych 
potrzeb osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 Prawo do komunikacji jest niezbywalne i przysługuje każdemu w jednakowej 
mierze. To, że ktoś nie posługuje się mową konwencjonalną nie oznacza, że się nie 
komunikuje, wręcz przeciwnie, całym sobą pokazuje otoczeniu czego chce, a czego nie, 
jednak robi to często w sposób nieakceptowalny społecznie, przez co społeczeństwo 
poddaje taką osobę ostracyzmowi, a opiekunów piętnuje. Dlatego tak istotne jest by od 
samego początku pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zapewnić im system 
komunikacji, który będzie zaspokajał ich potrzeby bycia wśród ludzi oraz będzie zrozumiały i 
akceptowany przez otoczenie. Te postulaty spełnia system wymiany znaków graficznych 
PECS.
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Nieprawidłowości w sferze społecznej u osób z ASD są bardzo rozległe. Mogą 
ujawniać się w bardzo wczesnym okresie życia (np. brak reakcji na twarz - 
nierozpoznawanie twarzy, brak preferowania ruchu o znaczeniu biologicznym, brak 
monitorowania kierunku patrzenia innych, trudności z uwspólnianiem  pola uwagi, 
zaburzenia kontaktu wzrokowego) i znacznie ograniczać dostęp do informacji o 
charakterze społecznym. Na tym podłożu nawarstwiają się złożone problemy, 
obejmujące jakościowe nieprawidłowości we wzajemnych interakcjach społecznych 
oraz porozumiewaniu się. Inne niefunkcjonalne zachowania czy specyficzne 
zainteresowania również nabierają właściwego znaczenia w społecznym kontekście. W 
zależności od wieku i poziomu potrzebnego wsparcia obserwuje się trudności z zakresu 
rozumienia emocji również własnych, brak wskazywania, przynoszenia interesujących 
przedmiotów i wspólnej, naprzemiennej zabawy, brak umiejętności tworzenia 
wspólnego pola uwagi, wspólnego myślenia, współdziałania, problemy w inicjowaniu i 
podtrzymywaniu kontaktu czy trudności z  pragmatycznym wykorzystaniem języka w 
sytuacjach społecznych. Równocześnie bardzo często występuje duża potrzeba 
tworzenia relacji koleżeńskich, przyjacielskich z innymi, poczucie osamotnienia i 
cierpienia z powodu braku umiejętności nawiązywania kontaktu.

 Rozróżnia się dwa pojęcia: kompetencja i umiejętności społeczne. Kompetencja 
społeczna rozumiana jest jako zdolność angażowania się w odwzajemniony kontakt w 
ramach wspólnych doświadczeń z inną osobą lub grupą w trakcie komunikacji na wielu 
poziomach werbalnych i niewerbalnych, przy rozumieniu kontekstu, sytuacji i 
środowiska. Uznajemy, że trudności w tym zakresie są bardzo często cechą osób ASD. 
Natomiast umiejętności społeczne – są narzędziem, które umożliwia interakcję 
społeczną oraz wspomaga jej rozwój i pomyślny przebieg. To sposoby, jakie wykorzystuje 
jednostka aby zainicjować kontakt, zaangażować się w niego i odpowiedzieć osobom, z 
którymi jest w kontakcie. Owe narzędzia są tym, w co chcemy wyposażyć osoby z 
deficytami kompetencji społecznej.

Zajęcia TUS przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tzw „wysoko-
funkcjonujących” osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Adresatami zajęć z TUS są nie tylko osoby z ASD, jednak trzeba pamiętać, że ta 
grupa osób ma specyficzne problemy, a co za tym idzie należy odpowiednio organizować 
zajęcia, aby przyniosły najlepsze efekty. Osoby z ASD mogą korzystać z gotowych 
programów kształtowania właściwych zachowań społecznych jak np. trening 
umiejętności podzielonych na kroki opracowany przez Goldsteina, Trening 
Zastępowania Agresji (TZA), jednak należy wprowadzić niezbędne zmiany 
uwzględniając specyficzne problemy naszych podopiecznych. W tej grupie częściej 
występują zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu informacji, co może skutkować np. 
wydłużonym czasem reakcji. W wielu przypadkach cechą myślenia jest osłabienie 
centralnej koherencji, czyli skupianie się na detalach, osłabiona umiejętność scalania 
części składających się na całość i nadawania im znaczenia, trudności z generalizacją, a 
więc i  tworzeniem pojęć. W grupie osób z ASD występują zaburzenia w zakresie teorii 
umysłu (wiedza o stanach umysłu innych), co ma przełożenie na codzienne 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Kształtowanie umiejętności społecznych  i komunikacyjnych dla osób z ASD 

ma kluczowe znaczenie w terapii i usamodzielnianiu
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funkcjonowanie np. powoduje  niezdolność do zrozumienia nieporozumienia, oszukiwania 
lub zrozumienia oszustwa, rozumienia powodów działania innych ludzi, trudności w 
rozumieniu „niepisanych reguł: i konwencji – trudność z intuicyjnym uchwyceniem norm i 
zasad grupowych, niepisanych, podanych nie-wprost . Trzeba pamiętać, ze poziom rozwoju 
języka nie jest równoznaczny ze zdolnością do komunikowania się. Bardzo powszechne są 
trudności z rozumieniem przekazu innych, ekspresją siebie (przekazywaniem komunikatów, 
zadawaniem pytań), prowadzeniem dialogu, dostosowaniem sposobu wypowiadania się 
do sytuacji i pozycji i roli społecznej rozmówcy. Występuje tendencja do myślenia 
asocjacyjnego oraz dominacja myślenia obrazowego nad werbalnym. Duża część osób z ASD 
cierpi zaburzenia sensoryczne, co powoduje szybkie przeciążenie układu nerwowego i 
konieczność częstszych przerw na regenerację.

Konsekwencją tych trudności są ubogie doświadczenie w zakresie relacji 
społecznych oraz kształtowanie nieprawidłowych schematów interakcji. Przeżywanie 
napięcia i frustracji w kontaktach społecznych powoduje utrwalanie się postawy unikania. 
Wykształcają się zaburzenia emocjonalne np. depresja. Wszechobecne jest niskie poczucie 
własnej wartości. Stąd-oprócz uczenia konkretnych umiejętności społecznych - nie do 
przecenienia jest fakt stwarzania możliwości tworzenia pozytywnych wzorców relacji, 
przynależenia do grupy rówieśniczej na wszystkich etapach socjalizacji, co jak wiemy w 
środowisku szkoły, podwórka czy nawet rodziny jest znacznie utrudnione.

Zajęcia TUS mają charakter psychoedukacyjny

Zajęcia TUS trwają średnio 2 godz. zegarowe. W czasie ich trwania wykorzystywane 
są takie formy pracy jak: rozmowa, dyskusja, praca z tekstem, historyjki społeczne, komiksy, 
tworzenie form pisemnych, oglądanie filmów instruktażowych, odgrywanie scenek, 
ćwiczenie konkretnych umiejętności w środowisku. Regularność spotkań, stwarzanie 
poczucia bezpieczeństwa,  dobre relacje z kolegami/koleżankami z grupy,  zaspokaja 
potrzebę tworzenia związków z innymi ludźmi, bycia akceptowanym przez innych. Dlatego 
tak ważne jest stwarzanie okazji do kontaktów rówieśniczych, które dla młodszych dzieci 
mogą przyjąć formę zajęć z Treningu Umiejętności Przedszkolnych, czy zajęć Klubowych dla 
osób wymagających większego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, gdzie nacisk jest 
położony na zaradność, samodzielność i odpowiednie do wieku i potrzeb formy spędzania 
czasu wolnego. Wszystkie te formy mają na celu kompensowanie niedostatecznego rozwoju 
związków rówieśniczych obejmujących współdzielenie zainteresowań, czynności i emocji. 
Stąd też silne dążenie rodziców i opiekunów dzieci z ASD do pracy nad zachowaniami 
społecznymi i prawidłową komunikacją w czasie zajęć w gronie rówieśników.

� Cele w każdej grupie TUS są uzależnione od etapu rozwoju grupy oraz potrzeb 
uczestników. Obejmują ukształtowanie umiejętności społecznych (np. integracja grupy, 
przestrzeganie obowiązujących norm  i zasad, inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu), 
umiejętności komunikacyjnych(np. inicjowanie i umiejętność prowadzenia rozmowy, 
aktywne słuchanie, rozumienie i wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych), pracę nad 
emocjami (np. różnicowanie emocji swoich i innych, wyrażanie emocji, radzenie sobie w 
trudnych sytuacjach), rozwój poznawczy (np. teoria umysłu, rozwijanie wyobraźni i 
kreatywności ), pracę nad samooceną (np. świadomość swoich mocnych i słabych stron, 
wzmacnianie poczucia pewności siebie).

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PPRAWO osób z autyzmem do wsparcia w korzystaniu 
ze środków transportu w formie adekwatnej do ich 
potrzeb i możliwości;
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Praktyczna Organizacja pracy TUS 

Zajęcia TUS prowadzone są przez dwóch terapeutów. Trener prowadzący TUS  
jest dyrektywny, rozdziela role, daje sygnał do rozpoczęcia kolejnego etapu, jest 
odpowiedzialny za jakość informacji zwrotnej. Drugi trener jest bliżej podopiecznych, 
odpowiedzialny za poczucie bezpieczeństwa, uważne słuchanie, wspieranie 
uczestników. 

Liczebność grupy TUS wynosi 4-6 osób, jest to grupa zamknięta, w tracie 
umówionego okresu nie dobieramy nowych uczestników. Obowiązuje określona 
struktura: takie dostosowanie środowiska by uczestnik TUS czuł się bezpiecznie i był jak 
najbardziej samodzielny. Obejmuje ona organizację pracy i przygotowywanie 
materiałów, czyli stałość pomieszczenia, osób prowadzących zajęcia, układ sali oraz 
stosowanie planu aktywności. Każde zajęcia TUS powinny mieć określone ramy – 
powitania i zakończenia utrzymane w formie stałych rytuałów. Nieodzownym 
elementem jest plan pracy.  Dzięki nim uczestnik wie, jakie aktywności czekają go w 
trakcie zajęć, co daje mu większe poczucie bezpieczeństwa. W zależności od poziomu 
funkcjonowania mogą mieć różną postać np. plany z obiektów, PCS-ów, zdjęć, plany 
pisane.

 Początkowe zajęcia TUS poświęcamy pracy nad określeniem norm grupowych.

JAK TWORZYĆ ZASADY:

1. Forma pisemna, wizualne przedstawienie, dostępne w trakcie zajęć

2. Konkretna i jasna informacja, zawierająca wskazówkę, jakiego zachowania oczeku-
jemy (siedzę na krześle, ręce leżą na kolanach).

3. Zasady formułujemy krótko i pozytywnie.

4. Najlepiej wprowadzać każdą zasadę po kolei zwłaszcza gdy pracujemy z małym lub 
trudnym pacjentem. Jednorazowo dziecko może przyswoić sobie 2 lub 3, a maksy-
malnie pamięta o 8. 

5.  Zasady obowiązują obie strony.

       Czas zadania podczas TUS powinien być dostosowany do wieku i poziomu 
funkcjonowania uczestników. Ćwiczenia trudne powinny być przeplatane łatwiejszymi. 
Poszczególne zadania powinny być oparte  w możliwie największym stopniu na 
uruchamianiu relacji, komunikacji między uczestnikami. Staramy się budować ciągi 
logiczne ćwiczeń i wyjaśniać uczestnikom powody, dla których ich uczymy różnych 
umiejętności. Podczas jednych zajęć realizujemy 2-3 podstawowe cele terapeutyczne. 
Umacnianie poczucia własnej wartości jest celem przewijającym się przez wszystkie 
zajęcia.

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do odpowiedniego poradnictwa i usług dotyczących 
zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zaspokojenia potrzeb duchowych, 
w tym również zapewnienia odpowiednich z uwagi na potrzeby i wybory 
osoby metod terapeutycznych i leczenia farmakologicznego
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Szanse i Bariery w Aktywizacji Dorosłych Osób z ASD

Zarówno w województwie lubelskim, jak i w całej Polsce nie jest znana dokładna liczba 
osób ze spektrum autyzmu. Według szacunkowych danych, zawartych Raporcie2010 „Autyzm-
Sytuacja dorosłych” w naszym kraju żyje ok.20000 dzieci i 10000 dorosłych. Jednak te dane nie 
stanowią informacji na temat faktycznej liczby osób z ASD, skali i rodzaju ich potrzeb. Szczególnie 
mało jest informacji na temat dorosłych osób z ASD, brak  badań oraz skutecznych narzędzi nie 
pozwala ocenić ich  liczby. Jedynym systemem zbierającym dane jest System Informacji 
Oświatowej, dotyczących dzieci i młodzieży objętych edukacją.

Przyjmuje się ostrożny wskaźnik 6 na 1000 dzieci (Wg. Autyzm-Porozumienie, Raport 
Dorośli z autyzmem). Według danych Autism Europe 0,6% populacji Unii Europejskiej 
dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.).

Liczba osób z ASD ciągle wzrasta. Osoby te pochodzą  z różnych środowisk społecznych, 
kulturowych i narodowościowych.  Łączy ich jednak ten sam rodzaj deficytów, typowych dla 
zaburzeń spektrum autystycznych i występujących od dzieciństwa: trudności w kontaktach 
społecznych, specyficzne lub wąskie zainteresowania, zespół osobliwych zachowań.

 Osoby z ASD cierpią na poważne globalne zaburzenie rozwoju o różnym stopniu 
nasilenia, a u wielu z tych osób współwystępują także choroba psychiczna i/lub upośledzenie 
umysłowe. Jest to grupa niejednorodna, o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania, które ze 
względu na specyfikę zaburzenia oraz współistniejące sprzężenia nie jest w stanie wykorzystując 
własne zasoby i możliwości funkcjonować w środowisku społecznym bez odpowiedniego 
oparcia. Osoby te posiadają nozologiczną diagnozę ze spektrum autyzmu oraz orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. 

Spektrum zaburzeń autystycznych u osób dorosłych ma wiele obliczy, niemniej jednak 
u wszystkich z tych osób najważniejszą kwestią jest skupianie się na funkcjach, które są 
niezbędne, aby dorosłe osoby   mogły osiągnąć jak największą możliwość uczestniczenia w życiu 
społecznym oraz wsparcie w zaplanowaniu dorosłości, w tym odpowiedniego dalszego 
kształcenia umożliwiającego zdobycie umiejętności zawodowych oraz osiągnięcia 
samodzielności we wszystkich dziedzinach życia. Niestety najczęściej osoby z ASD po 
zakończeniu edukacji stają się osobami pozbawionymi jakichkolwiek propozycji zajęć, pracy 
a często nawet potrzebnej im terapii. Stają się osobami wykluczonymi społecznie, a razem z nimi 
to wykluczenie dotyka ich rodzin. Brak lub ograniczenie dostępu do relacji społecznych 
z rówieśnikami, satysfakcji płynącej z podjęcia pracy, brak dostosowanych do ich potrzeb 
dziennych placówek pobytu spycha osoby te na margines życia społecznego. Osoby z autyzmem 
stają się przez to coraz bardziej samotne, cierpią na brak akceptacji społecznej, pojawiają lub 
nasilają się u nich zachowania trudne, zanikają zdobyte wcześniej umiejętności, czyli ogólnie 
rzecz ujmując pogarsza się ich funkcjonowanie. Współpracując z rodzicami dorosłych osób z ASD 
zdajemy sobie sprawę z ich obaw o przyszłość swoich niepełnosprawnych dzieci. To ich jako 
rodziców najlepiej znających i rozumiejących potrzeby oraz ograniczenia swoich dorosłych 
dzieci, często niesamodzielnych nawet w podstawowych obszarach funkcjonowania ogarnia 
strach przed brakiem możliwości zapewnienia im godnej przyszłości i zrozumienia ich 
poważnych zaburzeń rozwojowych wynikających ze spektrum zaburzeń autystycznych przez 
osoby, czy instytucje na których opiekę zostaną kiedyś skazane. Jednym słowem wielka 
bezradność, z którą pozostają sami z sobą mimo licznych podejmowanych w tym kierunku 
starań, a nawet toczonych walk z najwyższymi władzami naszego kraju. Niestety z wielką 
przykrością należy stwierdzić, że przepisy prawa nie nakładają na żadne podmioty obowiązku 
realizacji działań w zakresie integracji społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 
dorosłych osób z ASD czy CZR. Nie określają również żadnego podmiotu jako odpowiedzialnego 
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za realizację tych działań. Wartym podkreślenia jest fakt, że dnia 12 lipca 2013 roku Polski  
Sejm jednogłośnie przyjął Kartę Praw Osób z Autyzmem, która jest odzwierciedleniem Kart 
Praw Osób z Autyzmem przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 roku. Istotnym jest że 
osoby z ASD są osobami o specyficznych potrzebach, często różnych od potrzeb innych osób 
niepełnosprawnych i ta specyfika powinna być brana pod uwagę we wszystkich 
rozwiązaniach regulujących system wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 Sytuacja i potrzeby osób dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych są często 
znane tylko im najbliższym, gdyż ogół społeczeństwa, jak również instytucje państwowe 
odpowiedzialne za niesienie pomocy, nie zdają sobie sprawy ze skali dramatyzmu tej 
sytuacji. Rodziny obarczone przez długie lata koniecznością intensywnej opieki z reguły 
pozostają razem ze swoimi podopiecznymi w izolacji, na marginesie życia społecznego. 
Same osoby z ASD nie potrafią upominać się o swoje prawa. Należą do ludzi najbardziej 
zależnych od pomocy innych, ze względu na ograniczone możliwości porozumiewania się, 
nawiązywania relacji społecznych czy podejmowania decyzji dotyczących kierowania 
własnym życiem. 

 W ciągu ostatnich dwóch dekad dokonała się w Polsce istotna zmiana w 
postrzeganiu osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących, obok w pełni sprawnych 
fizycznie czy umysłowo, zarówno w życiu społecznym, jak i na rynku pracy. Pomimo istnienia 
jawnych form dyskryminacji i funkcjonowania wielu nieadekwatnych do potrzeb rozwiązań 
systemowych, osoby nie w pełni sprawne mają coraz większe szanse na wykorzystanie 
własnego potencjału i realizowanie się w kolejnych obszarach, w tym również na aktywne 
zabieganie o podejmowanie pracy i systematyczne wzbogacanie kompetencji zawodowych.

 Inicjatywy organizacji pozarządowych na rzecz osób z ASD w zakresie aktywizacji 
zawodowej i społecznej dowodzą 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 działania dają 
im nadzieję na bardziej wartościowe życie oraz kształtują świadomość, że są pełno-
wartościowymi osobami, które mają wiele do zaoferowania innym ludziom.

 Realizacje projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe stwarzają 
cenną szansę podmiotom rynku pracy na zdobycie niezbędnych informacji dotyczących 
korzyści i trudności związanych ze stworzeniem stanowiska pracy dla osób z ASD. Dzięki 
konsultacjom, szkoleniom i materiałom informacyjnym przygotowanym specjalnie dla nich 
mogą się oni samodzielnie zmierzyć z decyzją o podjęciu wyzwania, jakim jest zatrudnienie 
osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wśród licznych sukcesów związanych z 
realizacją projektów, 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 osobami z B ASD, a przedstawicielami rynku pracy (innymi pracownikami, 
pracodawcami itp.). Fakt ten wydaje się być nie mniej znaczący niż realizacja wszystkich 
założeń projektowych Wprowadzenie do pracy to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. 
Każdy potrzebuje czasu na przystosowanie do nowej pracy, jednak osoby z ZA potrzebują 
wydłużenia czasu adaptacji i początkowego wsparcia. 

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do wsparcia umożliwiającego uczestniczenie 
i korzystania z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu
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 Charakter pracy, jaką zdolne są podjąć zależy w dużej mierze od ich indywidualnych 
zdolności i zainteresowań. Można jednak wyróżnić pewne wspólne, bardzo pozytywne, cechy. 
Chodzi zwłaszcza o duże przywiązanie do szczegółów i drobiazgowość w działaniu oraz 
postępowanie zgodnie z zasadami. Cechy te, przydatne w zajęciach wymagających dokładności 
i skrupulatności, koncentracja i cierpliwość czy pamięć do faktów i liczb, predysponują osoby 
z ASD do pracy w przynajmniej kilku obszarach. Mogą się one znakomicie sprawdzić we 
wprowadzaniu danych do programów informatycznych (od arkuszy kalkulacyjnych po bardziej 
skomplikowane bazy danych), edycji tekstów (w tym wyłapywania drobnych, trudnych do 
zauważenia, błędów), katalogowaniu czy archiwizowaniu. Znakomicie i przez długi czas mogą 
wykonywać czynności rutynowe i powtarzalne, stanowiące duże obciążenie dla osób 
niedotkniętych zaburzeniami rozwojowymi, np. kopiowanie, skanowanie, sortowanie, 
rozsyłanie informacji. Lubią również zajęcia związane z liczbami i statystykami oraz zestawianiem 
faktów w ramach prac analitycznych. Osoby z ASD mogą więc próbować swoich sił w pracach 
biurowych, mniej lub bardziej skomplikowanych pracach IT (od budowania baz danych po 
programowanie), działaniach z zakresu rachunkowości i finansów, a nawet w skomplikowanej 
pracy analitycznej. Potencjalny pracodawca powinien oczywiście pamiętać o indywidualnych 
cechach (odmiennym charakterze zaburzeń i różnych kompetencjach) osób z autyzmem oraz 
o tym, by powierzać im działania o jasnych procedurach postępowania i ściśle określonej 
strukturze. Jasne dla pracownika z zaburzeniami ze spektrum autyzmu musi być, które jego 
czynności będą określane jako prawidłowe, a które nie. Warto również pamiętać, iż osoby z ZA 
gorzej sprawdzają się w zadaniach wymagających szybkiego podejmowania decyzji, 
wielozadaniowości oraz wysokich umiejętności interpersonalnych.

 Zmianie społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych jako ludzi aktywnych, 
zdeterminowanych i potrafiących wykorzystać swoje możliwości nie towarzyszy niestety 
otwarcie bram biur, fabryk i punktów usługowych. Stopień zatrudnienia osób z odpowiednim 
orzeczeniem wciąż wynosi jedynie kilkanaście procent, a większość kadr zarządzających, 
reprezentujących zarówno prywatnych przedsiębiorców jak i jednostki publiczne, woli uiszczać 
wysokie kary za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych niż odnieść korzyści z wykorzystania 
ich licznych kompetencji. Szczególnie trudna jest sytuacja zdolnych do podjęcia zatrudnienia 
osób z ASD. Sytuacja wciąż jednak nie napawa optymizmem. Deficyt miejsc pracy i brak wiedzy 
na temat korzyści z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych sprawiają, że osoby posiadające 
mniej lub bardziej poważne dysfunkcje wciąż muszą „zdobywać rynek siłą” wkładając 
w pozyskanie zajęcia nieproporcjonalnie więcej starań niż osoby pełnosprawne, częstokroć 
korzystając również ze wsparcia instytucji pomocowych (np. podmiotów prowadzących 
programy aktywizacji czy zakładów pracy chronionej).Największą barierą w podjęciu decyzji 
o daniu szansy osobie niepełnosprawnej jest brak zrozumienia charakteru niepełnosprawności 
i przeświadczenie o dojmujących trudnościach związanych z koniecznością obsługi 
niepełnosprawnego w miejscu pracy (czy wręcz zaangażowania członków zespołów 
pracowniczych w umożliwienie podjęcia mu jakichkolwiek działań). Podobną sytuację 
obserwuje się w wypadku osób z ASD, przy czym brak szerokiej wiedzy na temat tego, czym jest 
autyzm, często rozbudza u menedżerów zupełnie błędne wyobrażenia o funkcjonowaniu ludzi, 
których na ulicy czy w restauracji trudno byłoby odróżnić od każdej innej osoby.

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do uzyskiwania bezpośredniego 
bądź za pośrednictwem reprezentantów dotyczących ich informacji, 
w szczególności danych pochodzących z dokumentów i rejestrów 
medycznych psychologicznych, edukacyjnych i administracyjnych.
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 12 lipca 2013 roku, z inicjatywy Porozumienia Autyzm Polska, którego 
członkiem jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, Sejm RP 
uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałą Kartę 
Praw Osób z Autyzmem. Dwa dni wcześniej podczas obrad Sejmu wszystkie kluby 
poparły projekt Uchwały: Karta Praw Osób z Autyzmem jest to wierne, aczkolwiek 
dostosowane do polskich realiów tłumaczenie tekstu Karty Praw Osób z Autyzmem 
uchwalonej na IV Międzynarodowym Kongresie Autyzm-Europa w Hadze w dniu 
12 maja 1992 roku, podpisana i zatwierdzona przez Parlament Europejski 9 maja 
1996 roku. 

 Karta Praw Osób z Autyzmem nie jest aktem prawnym, którego 
nieegzekwowanie skutkowałoby sankcjami. Główną jej funkcją jest zwrócenie 
uwagi na to, że osoby z autyzmem są osobami o specyficznych potrzebach, często 
różnych od potrzeb innych osób niepełnosprawnych.

 KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

Oto pełen tekst Karty Praw Osób z Autyzmem:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać 
dyskryminacji.

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności:

1. PRAWO osób z autyzmem do możliwie niezależnego i w pełni wartościowego 
życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości, wykorzystanie 
szans życiowych i pełnienie ról społecznych;

2. PRAWO osób z autyzmem do adekwatnej, bezstronnej i dokładnej i przepro-
wadzonej w możliwie najwcześniejszym okresie życia diagnozy i opinii 
medycznej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;

3. PRAWO osób z autyzmem do łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej 
edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem i po-
zwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych;

4. PRAWO osób z autyzmem do pełnego uczestnictwa w procesie podejmowania 
wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem 
reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane 
i respektowane;

5. PRAWO osób z autyzmem do warunków mieszkaniowych uwzględniających 
specyficzne potrzeby i ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności;

6. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia technicznego i asystenckiego niezbęd-
nego do zapewnienia możliwie produktywnego życia, gwarantującego 
szacunek i możliwy poziom niezależności;

7. PRAWO osób z autyzmem do wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację 
oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego wyżywienia, odzieży, 
mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie innych koniecznych potrzeb 
życiowych;
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   8. PRAWO osób z autyzmem do uczestniczenia, w miarę możliwości bezpośrednio lub 
za pośrednictwem reprezentantów, w procesach tworzenia dla nich form wsparcia 
oraz tworzenia i zarządzania placówkami tak, aby były one dostosowane do ich 
specyficznych potrzeb;

9. PRAWO osób z autyzmem do odpowiedniego poradnictwa i usług dotyczących 
zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zaspokojenia potrzeb duchowych, w tym 
również zapewnienia odpowiednich z uwagi na potrzeby i wybory osoby metod 
terapeutycznych i leczenia farmakologicznego;

10. PRAWO osób z autyzmem do odpowiedniego kształcenia i przygotowania zawo-
dowego oraz zatrudnienia wykształcenia i szkolenia zawodowego wykluczającego 
dyskryminację i stereotypy; uwzględniających indywidualne zdolności, możliwości 
i prawo wyboru zainteresowanej osoby;

11. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia w korzystaniu ze środków transportu w for-
mie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości;

12. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia umożliwiającego uczestniczenie i korzystania 
z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu;

13. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia umożliwiającego równy dostęp do usług 
publicznych oraz rozwijanie aktywności społecznej;

14. PRAWO osób z autyzmem do poszanowania intymności życia osobistego oraz do 
tworzenia pozbawionych przymusu związków z innymi osobami, w tym również 
związków małżeńskich;

15. PRAWO osób z autyzmem do bezpośrednich lub za pośrednictwem reprezen-
tantów porad prawnych i usług adwokackich, a także do pełnej opieki prawnej 
i ochrony ustawowej;

16. PRAWO osób z autyzmem do egzystencji w warunkach odpowiednich do ich mo-
żliwości i potrzeb, w szczególności do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia 
zagrożenia związanego z nieuzasadnionym umieszczeniem w szpitalu psychia-
trycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą;

17. PRAWO osób z autyzmem do ochrony przede nadużyciami, przemocą fizyczną 
i zaniedbaniem;

18. PRAWO osób z autyzmem do adekwatnej terapii i ochrony przed nadużywaniem 
i przedawkowaniem środków farmakologicznych;

19. PRAWO osób z autyzmem do uzyskiwania bezpośredniego bądź za pośrednictwem 
reprezentantów dotyczących ich informacji, w szczególności danych pochodzących 
z dokumentów i rejestrów medycznych psychologicznych, edukacyjnych 
i administracyjnych.
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CO MÓWIĄ DOROSŁE OSOBY Z ZESPOŁEM ASPERGERA,
O TYM CO JEST DLA NICH WAŻNE

Fragmenty wypowiedzi osób z ZA – uczestników 

projektu Inny Lublin, realizowanego przez 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin 

we współpracy z Domem Słów - Teatr NN 

Zespół Aspergera to takie coś, że się na przykład nie rozpoznaję niektórych 
żartów. Z kontaktem interpersonalnym może być trudniej. Nie zawsze 
rozmowa się klei. 

Różnimy się od osób bez Zespołu Aspergera. Może się zdarzyć jakaś wpadka, 
na przykład powiem o kilka słów za dużo, albo też w nieodpowiednim 
momencie, bo sobie pomyślę „jakoś to będzie”. Można się niektórych rzeczy 
bardziej bać. Boję się, że na przykład ktoś będzie miał mi coś za złe, chociaż 
nie ma. Ludzie często nie rozumieją autyzmu, mylą go z niewłaściwym 
zachowaniem. 

Chciałabym, żeby świat zrozumiał, że takie rzeczy się zdarzają. Chciałabym, 
żeby ludzie poznali charaktery osób z Aspergerem, osób autystycznych, ich 
preferencje, ich mimikę twarzy. Niektóre rzeczy uważam za niezwykłe. 
Moim zdaniem, za coś niezwykłego można uznać na przykład naprawę 
pociągu na szlaku lub naprawę statków morskich.

Chciałabym, żeby ktoś zablokował wszystkie treści pornograficzne i żeby było 
mniej narkotyków, żeby był pokój na świecie. Ludzie są różni. Jedni są dobrzy, 
a inni wręcz przeciwnie, dlatego potrzebny jest monitoring w miejscach 
publicznych. Chciałabym obrzydzić ludziom przestępstwa. Przede wszystkim 
chciałabym, żeby ludzie kupowali rozsądniejsze prezenty, bardziej użyteczne.
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SŁOWA I OBRAZY – KSIĄŻKA CODZIEŃ

 Najpierw spotkali się razem, poznawali się, uczyli się siebie nawzajem: 
osoby z autyzmem i młodzi lubelscy twórcy. Później ci drudzy próbowali ubrać 
setki wrażeń w jedną ideę - ideę stworzenia książki, która pomoże zrozumieć. 
Swojej wiedzy, wyczucia i doświadczenia użyczyła im Iwona Chmielewska - jedna 
z najwybitniejszych artystek książki obrazkowej. Później jeszcze kilka miesięcy 
trwały prace nad przygotowaniem i wydaniem „Codzień”. Aż wreszcie...

 

Kiedy koniec?

Zaczyna się dzień

Codzień

będzie trudno

za bardzo za bardzo

za mocne za mocno

za dużo za dużo

za głośne za głośno

chowam się wtedy przed światem

tu jest bezpiecznie

 Ja o takich książkach mówię „książki, które karmią duszę”. Takich książek 
jest mało i takie książki są bardzo światu potrzebne. 

Książka „Codzień” powstała w ramach projektu Inny Lublin, realizowanego przez Krajowe 

Towarzystwo Autyzmu O/Lublin we współpracy z Domem Słów - Teatr NN. 

Książka dostępna w siedzibie Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/Lublin lub kontakt mailowy:

kta.lublin@wp.pl

Zapraszamy

Iwona Chmielewska
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Sprawozdanie za staż i z pracy
 Staż odbyłem w firmie sprzątającej na stanowisku pracownik administracyjny/
robotnik gospodarczy w dniach od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku 
zorganizowanym przez KTA o. Lublin w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób z autyzmem”.

 Pracę na stażu rozpocząłem 5 sierpnia i zakończyłem 31 października 2019 roku. 
Po zakończeniu stażu miałem przedłużoną umowę od 2 listopada 2019 roku do 
31 stycznia 2020 roku. Pracowałem na pół etatu od poniedziałku do czwartku 
w godzinach od 7 do 11. 

 Na stażu/w pracy zajmowałem się sprzątaniem klatek schodowych: 
zamiataniem i myciem podłóg, wycieraniem parapetów, zbieraniem i wyrzucaniem 
ulotek, wycieraniem skrzynek pocztowych, myciem szyb w drzwiach przy klatkach 
schodowych, 2 razy na miesiąc wycieraniem barierek, zamiataniem pajęczyn. Miejscem 
odbycia stażu i pracy było w blokach przy ulicy: Relaksowej 12, Relaksowej 14 i 
Relaksowej 16 na „Osiedlu Botanik” w Lublinie; na Wrońskiej 1C i 1D na „Osiedlu 
Słoneczne Ogrody”.

Na stażu/w pracy:

W poniedziałek:

· 5,19,26 sierpnia i 2 września sprzątałem 3 klatki; 

· 9,23 i 30 września, 7, 14, 21 i 28 października, 4,18 i 25 listopada, 2,9,16 i 30 
grudnia sprzątałem 4 klatki; 

· 23 grudnia, 13,20 i 27 stycznia sprzątałem 5 klatek.

We wtorek:

· 6,13,20 i 27 sierpnia, 3 września sprzątałem 2 klatki w 1C;

· 10, 24 września, 8,15,22 i 29 października; 5,19 i 26 listopada, 17 grudnia 
sprzątałem 1 klatkę w 1C i w 1D;

· 12 listopada; 3,10,24 i 31 grudnia; 7, 14, 21 i 28 stycznia sprzątałem 2 klatki 
w 1C i jedną w 1D.

W środę:

· 7, 14, 21 sierpnia sprzątałem 3 klatki; 

· 28 sierpnia, 4, 11, 25 września; 2, 9, 16, 23 i 30 października; 6, 13, 20  i 27 
listopada sprzątałem 4 klatki; 

· 4, 11 i 18 grudnia; 7, 14, 21 i 28 stycznia sprzątałem 5 klatek.

W czwartek:

· 8 sierpnia sprzątałem 3 klatki; 

· 22 i 29 sierpnia; 5, 12 i 26 września; 3, 10, 17 i 24 października; 7, 14, 21 i 28 
listopada sprzątałem 4 klatki; 

· 5, 12 i 19 grudnia; 2, 9, 16, 23 i 30 stycznia sprzątałem 5 klatek.

Na stażu/w pracy miałem do pomocy asystentów osoby niepełnosprawnej i terapeutów 
z KTA. Panie asystentki pomagały mi w pracy: myciem szybek przy drzwiach, pani 
Agnieszka i pani Alicja pomagały w zamiataniu podłóg.

Tekst oryginalny niepoprawiany 
Autor: Mateusz - uczestnik zajęć aktywizujących w KTA O/Lublin - dorosła osoba z ZA
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W mojej pracy najbardziej podobało mi się wycieranie zawiasów przy drzwiach, 
wycieranie parapetów i skrzynek pocztowych, przetarcie barierek.

W mojej pracy najtrudniejsze było zamiatanie, bo zajmowało dużo czasu.

W pracy nauczyłem się dużo rzeczy np. zamiataniem pajęczyn, wycieraniem 
barierek, myciem podłogi, wycieraniem nawiasów przy drzwiach, myciem szybek 
przy drzwiach w klatkach schodowych.

Ludzie, których spotkałem byli sympatyczni.

Lubiłem moją pracę, bo chciałem zarobić pieniądze.

W pracy przeszkadzało mi zwracanie uwagi przez kierownika.

Mój pracodawca był wymagający.

Przyjemne w pracy było poznać różnych ludzi.

Zarobione pieniądze przeznaczę na coś innego.

Potrzebuję pracy, bo chciałbym zarobić pieniądze.

Moją pracą marzeń jest praca w archiwum, w biurze i w firmie drukarskiej. Odnośnie 
w firmie drukarskiej umiem robić: wypalać kubki, koszulki, torebki płócienne, worki 
na obuwie, znaczki. Lubię to robić, bo jest to moja pasja. 

Odnośnie archiwum jestem po szkole o kierunku technik archiwista. Chodziłem do 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 
w Lublinie o kierunku technik archiwista w latach 2012-2014. Praktykę tą odbyłem 
w Starostwie Powiatowym w Świdniku. Na praktykach wypisałem zakup sprzętu dla 
straży pożarnej i poborową komisją do wojska z roku 2000 mężczyzn z rocznika 1981. 
Praktykę odbyłem w dniach od 4 XI do 2 XII 2013 r. Tą szkołę skończyłem egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzone przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną w Krakowie. Najbardziej na praktyce podobało mi się wypisywanie 
dokumentów.

Odnośnie w pracy w biurze miałem staż w Fundacji UMCS na stanowisku pracownik 
administracyjno-biurowy. Na stażu miałem dużo prac biurowych: Naklejanie 
znaczków do kopert; Podbijanie pieczątek; Bindowanie; Laminowanie; Kserowanie; 
Wypisywanie różnych firm i przedsiębiorstw objętych wsparciem; Przygotowanie 
teczek dla uczestników szkolenia; Niszczenie dokumentów; Wysyłanie sms-ów 
służbowym telefonem; Temperowanie ołówków.

Najbardziej podobało mi się podbijanie pieczątek, niszczenie dokumentów 
i wypisywanie różnych firm.

Jestem dobry w obsługiwaniu Word, Excel, mam świetną pamięć, wiem, gdzie 
jeżdzą poszczególne autobusy, umiem trafić pod każdy adres w Lublinie, jestem 
aktywny i punktualny.

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do egzystencji w warunkach odpowiednich do ich 
możliwości i potrzeb, w szczególności do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia 
zagrożenia związanego z nieuzasadnionym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym 
albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą
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 Misją stowarzyszenia jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom, 
młodzieży i dorosłym osobom ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) oraz 
rozpowszechnianie wiedzy o autyzmie, podejmowanie działań na rzecz systemowych 
zmian poprawiających sytuację osób z ASD.

 Obecnie prowadzimy terapię i rehabilitację społeczno-zawodową w trzech 
placówkach dla osób z ASD. Pod opieką w czynnej terapii pozostaje ok. 100 
podopiecznych w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Pracujemy z najliczniejszą  grupą 
dorosłych osób ze spektrum na terenie naszego miasta. Posiadamy 8 specjalistycznych 
pracowni w których realizujemy zadania zlecone PFRON. Prowadzimy również 
konsultacje, warsztaty i szkolenia dla środowiska i otoczenia społecznego osób ze 
spektrum zaburzeń autystycznych. Rocznie wypracowujemy 5000 godzin, zatrudniamy 
25 specjalistów - praktyków w dziedzinie autyzmu. Wspieramy wolontariuszy, stażystów 
i praktykantów, którzy wspomagają uczestników podczas terapii. 

  W 2018 roku stowarzyszenie obchodziło 25-lecie swojej działalności.

 W pracy na rzecz dorosłych osób z autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu 
Oddział w Lublinie dąży do poszerzania i dostępności różnych usług, które 
odzwierciedlają różnorodność w obrębie tej grupy. Staramy się aby podczas 
prowadzonej przez nas rehabilitacji społeczno-zawodowej nasi uczestnicy mieli 
zapewniony dostęp do odpowiednio licznej i wykwalifikowanej kadry oraz odpowiednio 
zorganizowanej pracy w sprzyjającym ich potrzebom warunkach i otoczeniu. Mając na 
uwadze charakter  spektrum zaburzeń  autystycznych dbamy o dostosowanie form 
wsparcia, uwzględniających specyfikę tych zaburzeń oraz indywidualne predyspozycje 
każdego beneficjenta. W przypadku osób, u których autyzm występuje razem 
z niepełnosprawnością intelektualną wsparcie dostosowujemy przede wszystkim do 
specyfiki autyzmu, ponieważ z naszych doświadczeń wynika, że zaburzenia autyzmu są 
dużo poważniejszą barierą we włączaniu społecznym i samodzielności niż upośledzenie 
umysłowe. Jakkolwiek aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem jest 
zadaniem niezwykle złożonym i skomplikowanym, to niesie też wiele satysfakcji 
i zadowolenia dla wszystkich zaangażowanych w ten proces. Dotychczasowe dokonania 
w zakresie wspierania dorosłych osób z autyzmem w przygotowaniu do dorosłego życia 
poprzez oddziaływania Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie są 
ogromne i dotyczą wielu aspektów funkcjonowania tych osób. Od dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb terapii, która może znacznie poprawić jakość życia 
i funkcjonowania społecznego osoby z autyzmem do prowadzenia działań na rzecz 
systemowych zmian w zakresie wsparcia osób z ASD. Nieodłącznym elementem działań 
mających na celu pomoc tym osobom i ich rodzinom jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i dyskryminacji oraz umożliwienie godnej egzystencji w warunkach 
odpowiednich obywaniu do ich potrzeb. Jednak brak stałego finansowania do 
prowadzenia rehabilitacji społeczno-zawodowej dla osób dorosłych z autyzmem bardzo 
ten wysiłek ogranicza. Wiele osób z autyzmem po ukończeniu edukacji pozostaje 
bezczynnymi i nieaktywnymi. Brak pracy, odpowiednio przystosowanych placówek 
dziennego pobytu i niemożność zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych dla 
dorosłych osób z autyzmem jest ogromną bolączką dla kolejnych Zarządów Krajowego 
Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie oraz rodziców zaangażowanych w działalność 
Stowarzyszenia. 

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE
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POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA

 Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na 
Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. 
Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji miało miejsce w dniu 06.12.1997 r. 
w Gdańsku podczas odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy 
Fundacji SYNAPSIS, a w lutym 1998 r. na spotkaniu w Warszawie 27 organizacji 
pozarządowych podpisało Deklarację Programową.

 Głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy 
z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy 
wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących 
im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

 Celami szczegółowymi Porozumienia są: poprawa jakości życia osób z autyzmem, 
rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem 
oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń; tworzenie reprezentacji 
zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego, wypracowywanie 
standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania organizacji 
i instytucji działających na ich rzecz, monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób 
z autyzmem oraz ich rodzin, a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb; prowadzenie 
rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

 Porozumienie Autyzm-Polska na Walnym Zebraniu w 2019 r. podjęło decyzję 
o zarejestrowaniu stowarzyszenia i rejestracja nastąpiła w dniu 13-go października 2019 r. 
Jest 26 organizacji założycielskich i oczywiście stowarzyszenie jest otwarte na nowych 
członków.

 Jednocześnie w Polsce działa od listopada 2003 roku Rzecznik Osób z Autyzmem 
przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia Autyzm-Polska. Reprezentuje 
on środowisko osób z autyzmem oraz ich rodzin w rozmowach z administracją rządową, 
udziela informacji o obowiązujących przepisach, konsultuje zmiany w przepisach prawnych, 
prowadzi rzecznictwo systemowe na rzecz środowiska.

Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska prowadzi:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO

adres: ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

nr telefonu: tel. (61) 843 40 38
e-mail: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl (zarząd); biuro@pro-futuro.org (biuro) 

www.pro-futuro.org

KARTA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

PRAWO osób z autyzmem do odpowiedniego kształcenia i przygotowania 
zawodowego oraz zatrudnienia wykształcenia i szkolenia zawodowego 
wykluczającego dyskryminację i stereotypy; uwzględniających indywidualne 
zdolności, możliwości i prawo wyboru zainteresowanej osoby;
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Wykaz wybranych organizacji i placówek zajmujących się dorosłymi osobami 
ze spektrum autyzmu w województwie lubelskim

Lublin

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin,

ul. Radości 8, 20-530 Lublin
tel. 884 355 955, (81) 444 3420, e-mail: kta.lublin@wp.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
ul. Osiedle Stawy 62,08-530 Dęblin 

tel. 884 355 955, e-mail: kta.lublin@wp.pl 

Fundacja Alpha
ul. Cicha 10, 20-078 Lublin,

Al. Warszawska 15, 20-803 Lublin
tel. (81) 532 58 06, e-mail: biuro@autyzmlublin.pl

Centrum Medyczne SANUS
ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin

tel. (81) 747 39 99, 668 136 582, e-mail: sanus.magnoliowa@gmail.com    

Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS
ul. Jana Sawy 3, 20-632 Lublin

tel. 536 539 333, e-mail: biuro@centrumautyzmu.pl

Studio K2
ul. Zana 38/513A, 20-607 Lublin

tel. 501 707 848, e-mail: studiok2@studio-k2.pl

Centrum Terapeutyczne „Oswoić Autyzm” Sp. z o.o.
ul. Lubartowska 74 20-092 Lublin

tel. 512 347 836, e-mail: biuro@oswoicautyzm.com

Insignis Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju
ul. Żywnego 10, Lublin

tel. 508 695 165, (81) 442 99 21, e-mail: biuro@centruminsignis.pl

Fundacja AS Dreamer
ul. K. Namysłowskiego 41, 20-709 Lublin

tel. 663 659 343, e-mail: biuro@fundacjaasdreamer.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”
ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin

tel. 81 466 55 66, e-mail: mozaika@mozaika.lublin.eu

ŚDS Akademia Artystyczna
ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin

tel. 669 998 611, e-mail: sds.akademiaartystyczna@gmail.com

Województwo Lubelskie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MARMED" 
ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel. (82) 563 90 74, 790 630 057, e-mail: marmedch@gmail.com

Stowarzyszenie Rodzin z Autyzmem ,,Elf”
ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie

tel. kom. 515 141 793, tel. (81) 827 23 67, e-mail: stowarzyszenieelf@onet.pl

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom 
o pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat”

ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska 
tel. 509 846 511,  e-mail: wspolnyswiat@gmail.com

Wykaz placówek dziennego Wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Województwie Lubelskim

Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej – wykaz dostępny: www.lublin.uw.gov.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej  – wykaz dostępny: www.ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej - wykaz dostępny: 
www.lublin.uw.gov.pl/wps/wykaz-zakładów-aktywności-zawodowej-w-województwie-lubelskim
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