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AUTYZM -  Nie wykluczam 

Wsparcie rodzin z autyzmem 

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu 

 
W styczniu 2009 roku ruszył projekt pilotażowy, mający na celu 

wypracowanie Koncepcji Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dorosłych 
osób z autyzmem. Liderem Projektu „Wsparcie osób z autyzmem” jest 
PFRON oraz 9 partnerskich organizacji z Porozumienia AUTYZM-
POLSKA. Potrwa do końca lutego 2010r. Głównym celem projektu jest 
stworzenie takiego systemu pomocy, który pomoże osobom z autyzmem 
wydostać się z marginesu  życia społecznego. 

Oblicze obecnego autyzmu jest zupełnie inne niż to sprzed 20 lat. Wiemy 
na pewno, że osobie autystycznej należy stworzyć przyjazne środowisko, a nie na 
siłę wprowadzać ją w świat dla niej niezrozumiały i chaotyczny. Wiemy, że 
autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe a więc inne myślenie i inne życie. 
Wiemy, że  spektrum zaburzeń autystycznych jest bardzo szerokie. Osoby 
autystyczne funkcjonują na każdym poziomie inteligencji, od głęboko 
upośledzonych umysłowo do niezwykle utalentowanych, od niemówiących do 
bardzo elokwentnych, więc sposobów na pomoc jest tyle ile jest „autyzmów”. 

Niestety dziecko autystyczne dorasta ze swoim autyzmem i staję się 
dorosłą osobą  autystyczną, a w polskim systemie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej jest niewiele miejsc przystosowanych dla tej grupy 
niepełnosprawnych. Trudności w funkcjonowaniu społecznym i komunikowaniu 
się z otoczeniem sprawiają, że udział osób z autyzmem w życiu społecznym 
ogranicza się do okresu szkolnej edukacji. 

System oświatowy zapewnia pomoc do 24 roku życia, następne lata  jak do 
tej pory są czasem bezczynności  powodującej frustrację skutkującą regresem 
zachowań i utratą umiejętności zdobytych w okresie szkolnym. Właściwa pomoc  

  osobom autystycznym i ich rodzinom to znalezienie form i miejsca w środowisku  
Jak do tej pory nie udało się stworzyć takiego wsparcia.  
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    Wieloletnia praca, doświadczenie , znajomość problemów młodzieży i 
dorosłych osób z autyzmem, uczestnictwo w programach i projektach 
skierowanych na dorosłe osoby  dają nam szansę na właściwe rozwiązania, które 
chcemy wdrażać dając świadectwo ,że autyzm to nie  diagnoza społecznego 
wykluczenia, a świadomość ,że problemy tych osób można rozwiązać przy 
stosowaniu właściwych form pomocowych ,terapeutycznych, aktywizujących. 

Od kilkunastu lat  upominamy się o miejsce osób z autyzmem w 
społeczeństwie, o szansę korzystania z praw obywatelskich .  

Przyjmuje się, że w Polsce żyje co najmniej 30 000 osób z autyzmem, choć 
są to jedynie dane szacunkowe, oparte na wskaźnikach epidemiologicznych z 
innych krajów. Problem wykluczenia społecznego, w tym  z rynku pracy, dotyczy 
w naszym kraju ok. 10 000 dorosłych osób z autyzmem.  

Dziecko autystyczne staje się dorosłą osobą autystyczną, która 
wymaga wsparcia przez całe swoje życie. Dlatego z innymi organizacjami 
z Porozumienia Autyzm –Polska realizujemy jako Partner PFRON-u 
zadania projektu „Wsparcie osób z autyzmem”. 

Wymiernym i ważnym rezultatem projektu w skali kraju będzie: objęcie 
274/ 60 osób Dolny Śląsk w tym 48 osób Dolnośląskie Stowarzyszenie na 
rzecz Autyzmu Wrocław i 12 osób Stowarzyszenie Sw. Celestyna 
Mikoszów / dorosłe osoby z autyzmem profilowanym wsparciem w aktywizacji  
zawodowej i społecznej wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju 
aktywizacji społecznej i zawodowej, skierowanie kilkunastoosobowej grupy osób 
z autyzmem do ZAZ lub WTZ, zatrudnienie osób z autyzmem w podmiocie 
sektora ekonomii społecznej. 

Nie mniej ważne  będzie wypracowanie koncepcji systemowych rozwiązań 
aktywizujących dla osób dorosłych w oparciu o rezultaty projektu. W sytuacji 
dramatycznie zwiększającej się liczby osób diagnozowanych jako autystyczne, a 
tak jest obecnie  nie tylko w Polsce, musimy uświadomić wszystkim od których 
zależy instytucjonalna pomoc , konieczność pilnego wdrożenia systemu pomocy 
dla całej populacji od wczesnej interwencji po późną dorosłość. 

 


