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PROGRAM ZROZUMIEĆ AUTYZM 2012-2017   

+ 



25 lat wspiera osoby z autyzmem oraz ich rodziny 
poprzez budowanie programu pomocy osobom ze spektrum autyzmu „Żyć Razem” polegającym na  

wsparciu i integracji od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały  

oraz zapewnieniu  

prawa do samorealizacji i uczestnictwa w życiu społecznym.  

 

SPOA jest członkiem Porozumienia Autyzm-Polska  

www.spoa.org.pl 



     25 lat pomaga zmieniać wizerunek wsi wspierając: 

 
   inwestycje infrastrukturalne w gminach 
   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
   rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
   działania na rzecz zdrowia, kultury i tradycji 
 

 
                                                  www.efrwp.pl 

 



Podpisanie listu intencyjnego  

Toruń, 5 listopada 2013 r. 

Konferencja wojewódzka  

Urząd Marszałkowski w Toruniu  

 



 

Cele Programu „Zrozumieć Autyzm” 

 

 Propagowanie wiedzy na temat autyzmu 

 

Organizowanie pomocy w środowisku lokalnym dla osób  

z autyzmem i ich rodzin 

 

 Bezpłatne szkolenia i konferencje dla rodziców, opiekunów  

i profesjonalistów pracujących z osobami z autyzmem 

 

Wspieranie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

 

Diagnozowanie osób dotkniętych autyzmem 

 

 



 

Poradniki dostępne jako darmowe pliki do pobrania                      
www.zrozumiecautyzm.eu 

 

Instrukcja SUO 



Spotkania z przedstawicielami Kościoła 



        Beneficjenci Programu „Zrozumieć Autyzm”  

 

 Osoby zawodowo pracujące z osobami z autyzmem                          

z terenów wiejskich, w tym pracownicy PP-P, nauczyciele,  

lekarze, pielęgniarki i inni 

 Rodzice oraz opiekunowie osób z autyzmem z terenów wiejskich 

 Władze samorządowe (powiatowe i gminne) 

 Organizacje pozarządowe 

 

 



Organizujemy szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania (tzw. terapii 

behawioralnej) 

dla osób zawodowo zajmujących się problemem autyzmu. 

W ramach programu z bezpłatnych szkoleń skorzystało ponad 500 osób, w 

tym 202 z woj. kujawsko-pomorskiego. 



Konferencje powiatowe „ZROZUMIEĆ AUTYZM” 

w województwie kujawsko-pomorskim 2016 r. 

 

                                             
 

II połowa roku: 

- tucholski 

- radziejowski 

- włocławski 

 

 



 

15 konferencji powiatowych „Zrozumieć Autyzm” 
ponad 1500 uczestników  

 
  

 



 

Lekarz 

(badania, 

bilans) 

 

Apteczka-

poradnik, 

Internet 

 

Obowiązek 

edukacyjny 

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Rodzic  

z dzieckiem 

Diagnoza autyzmu-im szybciej tym lepiej 



Szkolenie dla 48 pracowników 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z woj. kujawsko-pomorskiego 

5-6 marca 2016 r. 

 
 
 



 

bezpłatne szkolenia dla rodziców i opiekunów 

 osób z autyzmem 

„Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki” 

„Metody zapobiegania trudnym zachowaniom u osób z autyzmem” 

 

      



W Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku                     

 od 2013 r. prowadzony jest instruktaż i szkolenia 

                           



Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  

5 maja 2015 

Spotkanie poświęcone „Analizie potrzeb osób z autyzmem  

i ich rodzin w województwie kujawsko-pomorskim”  
 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Wydział Polityki Społecznej K-P Urzędu Wojewódzkiego 

Kuratorium Oświaty Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji 

Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Marszałkowski w Toruniu 

 



Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

W 2015 r. spotkanie dotyczyło: analizy potrzeb osób z autyzmem oraz ich rodzin, a 
także instytucji zajmujących się na co dzień osobami z autyzmem. 

W maju przedstawione zostaną wnioski z 3 letniej realizacji Programu „Zrozumieć 
Autyzm” 

 

 

Urząd Marszałkowski w Toruniu 

20 maja 2015 r. 

 16 maja 2016 r.  



 od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, w placówkach ogólnodostępnych,  

w których uczą się dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera  

i niepełnosprawnością sprzężoną, będą obowiązkowo zatrudniani asystenci 

nauczyciela lub nauczyciele wspomagający.  

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej 1 stycznia 2016 r. 



Konferencja 

 Instrumenty wsparcia rozwojowo-edukacyjnego jako środki 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

22 września 2015 r. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

Jak przygotowywana jest przyszła kadra nauczycieli i pedagogów 

do pracy z osobami ze spektrum autyzmu?  



„Wspieranie instytucji działających na rzecz osób  
z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną - Program Pomocy 

Osobom z Autyzmem z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom 
Zrozumieć Autyzm” 

7 marca 2016 r. 

 

 

 

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 



Konwent Powiatów Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego  

marzec 2015, kwiecień 2016 



 

Problemy zgłaszane przez rodziców dzieci z autyzmem                    

i Zespołem Aspergera w poradniach psychologiczno-pedagogicznych: 

 

 trudny dostęp do lekarza psychiatry oraz długi czas oczekiwania na wizytę u 

specjalisty, 

 

 brak rzetelnej informacji, co ma zrobić rodzic po otrzymaniu diagnozy dziecka w 

kierunku autyzmu,  

 

 brak szkoleń i warsztatów dla rodziców  

na temat wiedzy  o autyzmie oraz metod  

terapii z dzieckiem, 

 

 brak wsparcia psychologicznego dla rodzica, 

 



 brak ośrodków specjalizujących się w terapii dzieci  

z autyzmem,  

 

 brak asystentów osoby niepełnosprawnej towarzyszących dzieciom podczas 

zajęć w szkole, 

 

 wybór ścieżki edukacyjnej dla dziecka z autyzmem, 

 

 obawy o rozwój zawodowy dzieci po ukończeniu szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, 

 

 sytuacja dorosłych osób z autyzmem… 

 

 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (diagnoza, 

terapia) 

Lokalne stowarzyszenie 
Władze samorządowe 

(powiaty, gminy) 

 

Propozycja Programu „Zrozumieć Autyzm” 

 w budowaniu podstaw systemu wsparcia  

osób z autyzmem i ich rodzin 



„Kapitał Ludzki” 

„Niebieski Klucz” 

„Sezam” 

 

„Błękitni” 

„Ponad Murem” 

 

 Sępólno Krajeńskie  

„Niebiesko Mi” 

 

„Niebieskie Serducho” 

 

ASPI  

 

 SPOAR  

w Bydgoszczy 

 

Brześć Kujawski „Równe Szanse” 

 

SPOA w Toruniu 

KTA Oddział w Toruniu 

Tow. Autyzmu w Toruniu 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gLRDd29Eaq_HKM&tbnid=mY0Sq5uVkoyDPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://grudziadz.ug.gov.pl/contents/50&ei=m2rzUrG4OKnB0gXzy4HIDg&bvm=bv.60983673,d.bGE&psig=AFQjCNHk1xJ8IRkQNWGZneePfJ4UxRMYtQ&ust=1391770438421126


Stowarzyszenie Pomocy Osobom  

ze Spektrum Autyzmu 

 „Niebieski klucz” w Świeciu 



 

 

 bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek 

 

 

„Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy  
i dlaczego im wcześniej tym lepiej” 

 

15 października 2016 r.  

w Bydgoszczy 
 
 

 

 

 



we współpracy  

z Wydziałem Polityki Społecznej  

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Szkolenie dla pracowników w Bydgoszczy  

ŚDS i DPS 5-6 listopad 2016 r. 

metody pracy z dorosłą osobą z autyzmem 



 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  

z dn. 22 września 2005r.  

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  

SUO  

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze  



Realizacja SUO  

w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

  
na 144gminy 

Lata  Plan Liczba osób  Koszt 

jednostkowy  

Liczba gmin 

realizujących 

SUO  

2012 3.679.498 840  25  72 

2013 5.449.073  990  28  92  

2014 8.126.846 zł 1245 osób  33 zł 102 

2015 11.739063zł 1462 

osoby 

36 zł 121 gmin 



Wnioski z realizacji programu  

w latach 2013-2015 

W ostatnich latach wzrosła znacząco liczba dzieci z autyzmem objętych 

wychowaniem przedszkolnym. 

Zmalała liczba dzieci i młodzieży kierowanych do nauczania 

indywidualnego w domu.  

Nadal jednak brakuje przystosowanych szkół średnich, umożliwiających 

osobom z autyzmem zdobycie zawodu i podjęcie zatrudnienia, 

funkcjonujących na różnych poziomach intelektualnych.  

Brakuje dostępu do edukacji przez całe życie, co dla osób 

niepełnosprawnych stanowi kluczową barierę w zdobywaniu zawodu  

i dostosowywaniu się do ciągle zmieniającego się rynku pracy. 

 



www.ZrozumiecAutyzm.eu 



 

Zapraszamy do współpracy i odwiedzenia naszych  

stron internetowych 

 

 

 

 

www. zrozumiecautyzm.eu  

www.spoa.org.pl   

     

oraz Facebook 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  

w Gdańsku 



dziękuję za uwagę 


