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Warszawa, 29.03.2011r. 

 

Członkowie Porozumienia Autyzm-Polska 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wiedzy na Temat Autyzmu 

w imieniu Fundacji SYNAPSIS pragnę zwrócić się do wszystkich organizacji 

zrzeszonych w Porozumieniu Autyzm-Polska z prośbą o włączenie się w akcję 

Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu. 

W dniu Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, 2 kwietnia oraz w 

przededniu obchodów, na niebiesko zaświecą między innymi - Empire State Building 

w Nowym Jorku i CN Tower w Toronto. W stolicy prowadzone są rozmowy, aby także 

Pałac Kultury i Nauki, jako najbardziej charakterystyczny warszawski drapacz chmur, 

dołączył do tego grona. Inicjatywa Zaświeć się na niebiesko… została wymyślona 

przez amerykańską organizację Autism Speaks aby wzbudzić ciekawość i 

sprowokować odbiorców do rozmowy w celu zwiększania świadomości społecznej na 

temat autyzmu. Celem organizacji jest, aby akcja obiegła cały świat. Dotychczas 

dotarła już do największych inwestorów i najbardziej znanych miast na świecie. 

 

W akcję można włączyć się w następujący sposób: 

1) Informować o inicjatywie Zaświeć się na niebiesko  na swoich stronach 

internetowych i profilach społecznościowych; 

 

2) Zwrócić się do Urzędów Miast, Ratuszy, w celu uzyskania pozwoleń, aby znane 

budowle w danych miastach  zostały oświetlone na niebiesko; 

 

3) W kontekście Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu informować o akcji w 

relacjach z mediami; 

 



* Fundacja SYNAPSIS istnieje od 1989 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Niesiemy profesjonalną pomoc dzieciom, 
osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzicom. Prowadzimy ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji a także przedszkole dla dzieci z 

autyzmem oraz przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem. Terapia i rozwój osób 
dotkniętych autyzmem są możliwe m.in. dzięki hojności sponsorów i darczyńców oraz wpłatom 1% podatku.  

 

4) Ponadto każdy z nas może tego dnia „zaświecić się na niebiesko”, poprzez ubiór, 

zmianę wyświetlacza w swoich telefonach, zmianę wyglądu swoich profili na portalach 

społecznościowych, stron internetowych na niebiesko.  

 

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu został ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008r. Uznało ono autyzm za jeden z 

najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS 

(więcej na www.un.org). Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej 

występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że dzieci z autyzmem każdego 

roku będzie przybywać.  

Akcja Zaświeć się na niebiesko…, która dzięki Państwu ma szanse na 

zaistnienie w Polsce, będzie doskonałym pretekstem medialnym do informowania o 

autyzmie i zwiększania świadomości wśród Polaków na temat tej problematyki. 

Zwracamy także Państwa uwagę na potrzebę informowania w mediach o Światowym 

Dniu Wiedzy na Temat Autyzmu. To, jak zmieniać się będzie świadomość Polaków na 

temat zjawiska autyzmu oraz to, czy osoby z ta niepełnoprawnością będą włączane do 

społeczeństwa zależy w dużej mierze od sprawności naszych działań. 

W imieniu Fundacji SYNAPSIS, Autism Speaks oraz osób z autyzmem i ich 

rodzin uprzejmie prosimy o wsparcie i przyłączenie się organizacji zrzeszonych w 

Porozumieniu Autyzm-Polska do akcji Zaświeć się na niebiesko… 

 

Z poważaniem, 

 

 

Michał Wroniszewski 
Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS 

 

http://www.un.org/esa/desa/ousg/statements/2009/20090402_autism.html

