




Autyzm dziecięcy to jedno z najgłębszych 
zaburzeń w rozwoju. Dotyka wszystkich obszarów  
funkcjonowania dziecka i może być przyczyną 
cięzkiej postaci niepełnosprawności. Liczba osób 
z autyzmem na świecie i w Polsce stale rośnie.

Autyzm to cłaościowe zaburzenie rozwoju 
przejawiające się w sferach komunikowania, 
relacji społecznych, zachowania. Wymaga 
zindywidualizowanego podejścia oraz stosowania 
specyficznych sposobów oddziaływań 
terapeutycznych. Aby funkcjonować w środowisku 
osoba autystyczna wymaga permanentnej 
opieki i wyłącznj uwagi. Większość osób 
autystycznych potrzebuje pomocy i wsparcia 
i innych praktycznie przez całe życie.

Szansą są małe specjalistyczne ośrodki 
z różnymi formami terapii, rehabilitacji i aktywności 
zawodowej. Wybudujemy taki ośrodek dla 
młodych osób autystycznych z Dolnego Śląska 
„Miejsce na Ziemi” - Czernica k./Wrocławia.









Udało się nam stworzyć specjalne struktury 
wśród specjalnych, czego przykładem jest Zespół 
Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu. 
Funkcjonuje diagnostyka, dzieci z autyzmem 
przyjmowane są do przedszkoli integracyjnych, 
również  do  masowych. Można stwierdzić, 
że dzieci i młodzież do 18 roku życia powoli 
znajdują swoje miejsce w społeczeństwie, chociaż 
jeszcze dużo pozostaje jeszcze do zrobienia.

Wszystko co udało się zrobić 
dla osób z autyzmem jest 
efektem dobrej współpracy 
z różnymi instytucjami. 







Od 2012 prowadzimy również Trening 
Umiejętności Społecznych w klubie „Uwaga 
dla Asa” dla  20 dzieci  z zespołem Aspergera 
i wysokofunkcjonujacych z autyzmem ze szkół 
podstawowych i integracyjnych z Wrocławia. 
To także jest jedyna tego typu forma wsparcia 
dla dzieci z zaburzeniem rozwoju. 

Klub
UWAGA DLA ASA



Od 2014 r. projekt szkoleniowo-warsztatowy 
dla rodziców opiekunów osób z autyzmem, 
również cykl dla profesjonalistów. 

Bliżej
AUTYZMU







OBRAZY AUTYZMU
pytania na wszystkie odpowiedzi

Obrazy Autyzmu - Pytania na wszystkie 
odpowiedzi - to wydarzenie które jest 
początkiem kampanii na rzecz Świadomości 
na temat Autyzmu. 





Dotychczasowy system wsparcia 
rehabilitacji społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych 
w Polsce nie bierze pod uwagę 
specyficznych potrzeb osób 
z autyzmem; nie uwzględnia też 
tego, że osoby o różnym stopniu 
niepełnosprawności potrzebują 
różnego poziomu i zakresu wsparcia.

Samorządy lokalne nie stworzyły 
dotychczas ani jednej placówki rehabilitacji 
czy zatrudnienia dla osób z autyzmem, 
zaś organizacje pozarządowe, wyrażające 
gotowość do tworzenia i prowadzenia 
takich placówek, nie są w stanie tego 
zrobić wobec ogromnej różnicy miedzy 
dostępnymi środkami finansowymi a skalą 
realnych potrzeb. Należy  podkreślić,  że 
system aktywizacji zawodowej osób 
z autyzmem może być skuteczny jedynie 
w przypadku podejmowania równoległych 
działań – wsparcia osoby z autyzmem 
w zdobywaniu kompetencji zawodowych 
i tworzenia miejsca, w którym osoba ta 
mogłaby wykorzystać i rozwinąć nabyte 
kompetencje.



Brak  odpowiedniego 
wsparcia na kolejnych 
etapach życia, a także 
brak zapewnienia 
możliwości funkcjonowania 
społecznego w życiu 
dorosłym skutkują 
poważnymi zaburzeniami 
natury psychicznej 
i medycznej, a koszty 
niezbędnej wówczas 
długotrwałej hospitalizacji 
znacznie przewyższają 
koszty jakiegokolwiek 
wsparcia.



BĘ
DZIE

Założenia do projektu wsparcia oraz 
włączenia społecznego młodzieży 
i dorosłych osób z autyzmem

Naturalną konsekwencją dotychczasowych działań 
jest dążenie do stworzenia Centrum Aktywizacji 
Społecznej i Zawodowej.

Same działania w zakresie diagnozowania 
możliwości i rozwijania umiejętności zawodowych 
osób z autyzmem nie wystarczą, aby osoby 
te znalazły miejsce w społeczeństwie. Do ich 
aktywizacji zawodowej, społecznej i zatrudnienia 
potrzebne są odpowiednio przygotowane placówki. 



Kluby Aktywności 
popołudniowe zajęcia dla dzieci i dorosłych

 Klub „Uwaga dla Asa” - zajęcia psychoedukacyjne  
dla dzieci ze szkół ogólnodostępnych

 Klub Aktywności „Po drodze” dla dorosłych

 Poradnictwo socjalno-prawne

 Punkt konsultacyjny – wsparcie merytoryczne  
rodzin i placówek.

Centrum Aktywizacji 
Społecznej i Zawodowej 
placówka miejska

 Pobyt dzienny dla dorosłych po 
zakończonym  obowiązku szkolnym 6-8 godz. 
dziennie na podstawie wypracowanego modelu  
klub Aktywności „Po drodze”

 Punkt konsultacyjny - interdyscyplinarny zespół  
konsultantów, wsparcie  merytoryczne rodzin  
i placówek, poradnictwo socjalno-prawne oraz  
wyjazdowe-superwizje 

 Akademia - szkolenia dla specjalistów w zakresie  
bazowym oraz specjalistycznym

 Staże dla nauczycieli i terapeutów z Wrocławia 
i Dolnego Śląska.



OŚRODEK 
MIEJSCE NA ZIEMI  
Dolnośląska placówka jako model włączenia 
społecznego zapewniający pomoc osobom z autyzmem 
wg ich potrzeb, preferencji i możliwości, a także 
jako placówka diagnostyczna, konsultacyjna, 
szkoleniowa dla regionu Dolnego Śląska.

Zakupiliśmy 4 ha ziemi w Czernicy koło Wrocławia 
z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Aktywizacji 
Społecznej i Zawodowej dla osób z autyzmem, 
z częścią mieszkalną, w którym rozważany jest wariant 
opieki stacjonarnej i całodobowej, a także doraźnej. 
Ośrodek jest ostatnim ogniwem w systemie pomocy 
opracowanym przez Stowarzyszenie - da on osobom 
autystycznym szansę życia w warunkach specjalnej 
ochrony i nadzoru, respektowaniem prawa do szacunku 
i godności należnych każdej osobie. Rozwiązaniem jest 
tworzenie wzorem krajów Unii Europejskiej małych 

specjalistycznych domów z różnymi formami terapii, 
rehabilitacji i aktywności zawodowej. Ośrodek powinien 
być placówką wzorcową dla regionu z możliwością 
transferowania modułów wsparcia wg zapotrzebowania  
na konkretnym terenie po rozpoznaniu potrzeb.





  Aktywizacja zawodowa i rozwijanie kompetencji  
 społecznych - Centrum Aktywizacji Społecznej 
 i Zawodowej  
 

  Pobyt stały w domkach kilkuosobowych tzw.  
 GROUP-HOME
 

  Pogotowie pomocowe- HOSTEL

  Szkolenia, staże - Akademia dla specjalistów

  Diagnostyka, doradztwo - Punkt konsultacyjny

  Sport i rekreacja

ZADANIA OŚRODKA



Centrum Aktywizacji 
Społecznej i Zawodowej 

Baza socjalno-zajęciowa dla pensjonariuszy stałego oraz 
całodziennego pobytu (dojeżdżających), w której rozwijać 
będą swoje kompetencje społeczne oraz realizować 
zawodowe aktywności, korzystając także z możliwości 
uczestniczenia w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na 
sali gimnastycznej i basenie. 





OSIEDLE DOMKÓW 
JEDNORODZINNYCH  
Group-Home

Budowane w zależności od potrzeb ma zapewnić możliwość stałego pobytu dla 
dorosłych osób z autyzmem. Pokoje jednoosobowe z częścią wspólną sanitarną 
oraz strefą wypoczynku dziennego z kuchnią.

Dla rodziców chcących mieszkać w pobliżu swoich dzieci przewidziana jest 
jednostka wielorodzinna z możliwością adaptacji mieszkań do pobytu osób lepiej 
funkcjonujących, bardziej samodzielnych, lub jako mieszkania pobytu czasowego 
dla gości czy rodziców odwiedzających.
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53-505 Wrocław
ul. J. Lelewela 13/6
Tel.: (71) 342-72-08
e-mail:autyzm7@O2.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000054704

NIP: 896 10 02 317
Regon: 930585510

 WrocławDlaAutyzmu

www.autyzm.wroclaw.pl






