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Wstęp

Niniejsza.broszura.stanowi.zbiór.przemyśleń,.doświadczeń,.po-
mysłów.i.propozycji.związanych.z.aktywizacją społeczną i zawo-
dową osób z autyzmem..Znalazły.się.w.niej.przykłady.dobrych.
praktyk.w.tym.zakresie,.a.także.wybrane.fragmenty.opracowań.
i.artykułów.powstałych.w.rezultacie.projektu.„Edu-Autyzm”.i.na.
potrzeby.platformy.Kraina.OZA..Przede.wszystkim.jednak.zależa-
ło.nam.na.tym,.aby.oddać.głos.głównym.bohaterom,.a.zarazem.
adresatom.działań.projektu.–.młodym.ludziom.z.autyzmem,.któ-
rzy.wchodzą.w.nowe.dla.siebie.role społeczne i zawodowe..

Rozpoczynamy.zatem.od.zapisu.rozmów na temat pracy, prze-
prowadzonych z uczestnikami zajęć. na. Farmie. Życia,. którzy.
brali. udział. w. testowaniu. platformy. internetowej. Kraina. OZA..
Trzej.mężczyźni. opowiadają.o. swoich.doświadczeniach. i. ambi-
cjach. zawodowych.. W. dalszej. części. przedstawiamy. streszcze-
nie raportu „Autyzm i praca”,. wydanego. przez. stowarzysze-
nie.Autyzm-Europa.pod.koniec.2014.roku,.a.także.garść.cytatów.
z.opracowania.„Autyzm w pracy – w regionie Flandrii”,.przy-
gotowanego.w.fazie.badań.projektu.„Edu-Autyzm”..Prezentuje-
my.kilka.budujących.przykładów.dobrej praktyki – pracodaw-
ców, którzy dali szansę osobom z autyzmem,.zatrudniając.te.
osoby.w.swoich.firmach.i.organizacjach..Opowiadamy.też.o.in-
nych formach aktywności społecznej i zawodowej:.o.wolon-
tariacie.osób.z.autyzmem.w.Banku.Żywności,.o.edukacyjnych 
podróżach.w.ramach.międzynarodowego.partnerstwa,.a.także.
o. niezwykłym. wydarzeniu teatralnym,. w. które. zaangażowali.
się. absolwenci. projektu.. Broszurę. zamyka. krótki. artykuł. zapo-
życzony.ze strony www.KrainaOZA.pl na temat Temple Gran-
din,. jednej.z.najbardziej.znanych.osób.z.autyzmem.na.świecie..
Dr.Grandin.wylicza.zawody.mniej.lub.bardziej.odpowiednie.dla.
osób.z.autyzmem.i.twierdzi,.że.każda.z.nich.może.znaleźć.wła-
ściwe.dla.siebie.zajęcie..Również.dlatego,.że.„świat.potrzebuje.
różnego.rodzaju.umysłów.–.nie.tylko.neurotypowych”.

Publikacja. ta. powstała. w. rezultacie. projektu. innowacyjnego.
„Edu-Autyzm”,. zrealizowanego. przez. Fundację. Wspólnota. Na-
dziei. w. partnerstwie. z. Małopolskim. Związkiem. Pracodawców.
Lewiatan,. stowarzyszeniem. WAI-NOT. oraz. uniwersytetem. Tho-
mas.More.(KU.Leuven)..Projekt.współfinansowała.Unia.Europej-
ska. w. ramach. Programu. Operacyjnego. Kapitał. Ludzki.. Więcej.
materiałów.na.tematy.poruszane.w.niniejszej.broszurze.można.
znaleźć.na.portalu.Kraina.OZA.(czyli.na.dwóch.stronach.interne-
towych:.www.KrainaOZA.pl.oraz.www.KrainaOZA.org),.stano-
wiącym.główny.produkt.wspomnianego.projektu.
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Rozmawiamy o pracy

Wywiady.zostały.przeprowadzone.w.grudniu.2014.roku.z.uczestni-
kami.zajęć.na.Farmie.Życia..Kamil.Mroczkowski,.Mariusz.Zemanek.
i.Grzegorz.Wołkowicz.opowiadają.o.swoich.przygodach.i.doświad-
czeniach.zawodowych,.a.także.o.marzeniach.związanych.z.pracą..

Kamil

Proszę, opowiedz coś o sobie, o swoim wykształceniu, do 
jakich szkół chodziłeś…?

Mam.na.imię.Kamil.Mroczkowski..Mam.lat.26.i.pochodzę.z.Kra-
kowa,.z.Nowej.Huty..
Chodziłem. do. podstawówki. 105,. do. klasy. integracyjnej. –. do.
podstawówki.i.gimnazjum..Potem.do.szkoły.specjalnej.na.osie-
dle.Sportowe,.i.jeszcze.do.zawodówki:.kucharz.małej.gastrono-
mii..Uczyłem.się.3.lata.zawodu..I.jeszcze.poszedłem.do.liceum.
–.też.do.szkoły.specjalnej.na.Sportowe,.a.potem.poszedłem.na.
kurs.hotelarski.

Który z tych zawodów najbardziej Ci się podoba? Co 
chciałbyś robić?

Ja. jestem.na.przykład.dobry.w….lubię.ścierać.kurze,.układać,.
segregować,.minibarki….Ale.jak.ścielam,.to.jest.czasami.trochę.
trudniej….Musi.być.równo.pościelone,.delikatnie,.delikatnie.–.
tak.jak.mnie.nauczył.kierownik.w.hotelu.na.przedstawieniu.„Pa-
radiso”.

W przedstawieniu „Paradiso” odgrywałeś rolę pracownika 
hotelu…

To.z.kursu.to.wziąłem..Sam.wymyśliłem.tą.rolę.trochę..Ja.przy-
gotowałem.się.do.roli….najpierw.„Boską.Komedię”.to.wziąłem.
z.przedmiotu,.z.języka.polskiego,.czyli.z.pierwszej.klasy.liceum,.
jak.on.chodził.po.piekle,.czyśćcu.i.po.raju….i.z.kursu,.na.który.
chodziłem.w.piątek,.sobotę.i.niedzielę….i.z.Andelsa.–.czyli.jak.
przemieszczałem.się.po.hotelu:.po.korytarzach,.po.pokojach,.
po. kuchni,. na. parterze,. w. szatni;. gdzie. jest. stołówka,. gdzie..
jedliśmy. –. pracownicy. gdzie. jedzą,. hotelarze…. Goście…. Boy.
hotelowy…..Lobby….Windy….To.wymyśliłem.

Wymyśliłeś, ale na podstawie swojego doświadczenia?

Tak..

Bo miałeś już wcześniej praktyki zawodowe?

Tak,.przez.rok..I.jeszcze.wcześniej.–.jedną.miałem.na.kuchni,.też.
praktyki,.a.potem.miałem.w.hotelu.
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Czy możesz opowiedzieć, co robiłeś w czasie takiej 
praktyki? 

W.czasie.praktyki.sprzątałem.obchód.–.obchód.to.inaczej.sprzą-
tanie.na.zewnątrz:.zamiatanie.–.tych.petów,.papierów,.śmieci..
Czasem.myliśmy.donice.–.pamiętam,.jak.myłem.donice..I.jesz-
cze.–.co.jeszcze?.–.odkurzałem,.całe.korytarze.odkurzywałem,.
myłem.łazienkę,.prysznic,.zmieniałem.ręczniki,.mydełka,.pastę,.
takie.coś.mniej.więcej:.balsam.do.ciała..To,.co.miałem.wykazy-
wane.we.wskaźniku.na.egzaminie..

Miałeś taką listę czynności?

Tak,.czyli.kartę.–.to.kiedy.zdawałem.praktykę,.we.wrześniu..I.to.
w.zeszycie.miałem.spisane..Ja.się.uczyłem,.jak.myć.podłogę.–.
po.wyjściu.gościa.albo.podczas.pobytu.gościa..W.pokoju.albo.
w.łazience..To.pojedynczo.trzeba.wiedzieć,.podstawowe.rzeczy..
I.z.teorii.trzeba.wiedzieć.o.usługach,.jakie.są,.fakultatywne,.to-
warzyszące,.uzupełniające.i.podstawowe..Płatne.i.bezpłatne.

A powiedz, kiedy wykonywałeś tę pracę – sprzątanie 
obejścia czy sprzątanie łazienek – czy to była dla Ciebie 
ciężka praca, czy łatwa? Czy lubiłeś ją wykonywać?

Prosta.. Z. przyjemnością.. To. polecił. mi. zadanie.. Zadanie,. czyli.
mycie.drzwi,.garażu..Myłem.jeszcze.garaż,.wiesz?.Takim.elek-
trycznym.takim.coś.–.nie.wiem,.jak.to.się.nazywa.–.takim.urzą-
dzeniem..Jak.auto.wjeżdża,.auto.ma.błoto.na.kołach.–.to.bru-
dzą.garaże.. To. się.myje. takim.płynem,.maszyna. to.myje,. i. to.
trzeba.przejść.cały.garaż,.od.drzwi.aż.do.wyjścia,. tam,.gdzie.
auta.wyjeżdżają.

Z mojego punktu widzenia to dość trudna praca  
(to znaczy dla mnie byłaby trudna) – ale dla Ciebie to nie 
było trudne?

No,.z.tą.maszyną.tylko.było.trudne,.a.drzwi.myć.i.tak.dalej.–.to.
nie.było.trudne..Wynoszenie.śmieci.też.nie.jest.trudne.–.ale.to.
tak.średnio.cenię..Najbardziej.cenię.odkurzanie.i.segregowanie.
–.nie.wiem,.towaru,.ręczników….To.jest.moje.ulubione..

I długo możesz tak pracować? Czy nudzi Ci się po jakimś 
czasie?

To.mnie.nie.nudzi..Chcę.wykonać.dobrze.

Co powiedziałbyś o sobie potencjalnemu pracodawcy?  
Na przykład podczas rozmowy o pracę?

Że.jestem.taki.–.to.umiem,.to.nie.umiem….i.tyle..I.tyle!.I.złożę.
list.motywacji.
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Czy wiesz, jak napisać list motywacyjny?

Tak,. kojarzy.mi. się. z. Krainą.OZA.. List.motywacyjny. i. CV.. Tam.
piszę.swoje.dane,.swoje.szkoły.–.latami,.do.której.chodziłem….
czy.mam.wykształcenie.średnie,.czy.mam.maturę,.czy.nie.mam.
matury….

A powiedz, czy Ty w ogóle lubisz pracować?

Tak,.wolę.pracować!.Tak. jak.pracowałem.w.hotelu,. tak. samo.
pracowałem.w.przedszkolu..

Opowiedz mi o swojej pracy w przedszkolu.

W. przedszkolu. miałem. inne. zadanie:. kułem. lody. [skuwałem.
lód].na.podwórku,.odśnieżałem,.posypałem.solą,.potem.jesie-
nią.grabiłem,.zbierałem.do.worka.liście,.dałem.tam.na.kontener.
i.śmieciarze.to.zabierali..…I.zamiatanie.na.zewnątrz,.chodnika..
I.to.było.fajne.

Dlaczego to było fajne?

Bo.jest.inne.powietrze..Inny.klimat..W.zimie.trochę.średnio,.bo.
jest.mróz..Chociaż.przyzwyczajam.się..

A ja słyszałam o jeszcze jednej ciekawej pracy, jaką 
wykonywałeś, ale to chyba była praca wolontariusza. 
Przebierałeś się za świętego Mikołaja, prawda?

Tak,.tak!.Przebierałem.się.tylko,.żeby.obdzielić.dzieciom.chorym.
społecznie..Przynieść.cukierki.i.prezenty..

Czy to była praca?

To.jest.też.praca,.taka.spo…

Społeczna?

…taka.pocieszająca.

Na początku naszej rozmowy już wspominałeś o tym,  
że byłeś aktorem w spektaklu „Paradiso”. Czy możesz o tej 
pracy trochę opowiedzieć?

To.samo.–.jestem.aktorem.–.żeby.wiedzieć,.jak.się.posłużyć.ru-
chem,.talentem….

Czy udział w „Paradiso” to była dla Ciebie bardziej praca, 
czy bardziej zabawa? 

Doceniam.to. jako.zabawa..No. i.dodatkowo.związana:.próba..
Próba.to.jest.związane.trochę.z.pracą..

Ile było takich prób?

Nie.wiem,.może.dwadzieścia?
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I jak długo trwała każda próba?

To.zależy.od.dnia.tygodnia….ale.kilka.godzin..Trochę.dłużej….
trochę.krócej….trochę.jeszcze.krócej....trochę.jeszcze.dłużej….
do.późna….a.może.wcześniej….różnie..

Na koniec chciałam Cię jeszcze zapytać: czy jest coś dla 
Ciebie szczególnie trudnego w pracy?

To.zależy,.jakich.ludzi.spotkam.w.pracy..Mogą.być.trochę.różni..

Czasem spotkania z ludźmi są trudne, tak?

Noooo!.Zależy,. jak.się.zachowują..Jakie.są.odnoszenia.się.na-
wzajem..

A jak dogadujesz się z ludźmi w pracy?

Czasami.się.porozumiem,.tak.żeby.nie.mówić.nic,.żadnych.głu-
pot,.bo.czasem.nie.umiem.wyrazić.z.sensem..Troszkę.niektórzy.
szydzą. moje. słowa,. co. ja. mówię.. Czasami. braknie. mi. trochę.
odwagi....Ale.ja.odwagi.dosyć.mam..I.też.sumienie..

Jakie masz marzenia?

Iść.jak.najlepiej.do.przodu..Tam,.gdzie.prowadzi.mnie.życie,.to.
tam.wszędzie.zajdę.–.i.na.praktyki,.na.drugie.praktyki.–.i.praco-
wać.w.różnych.miejscach,.wykonywać…

Chcesz zbierać różne doświadczenia zawodowe?

Tak..I.dostawać.wypłatę..Dobrze.wykonywać.polecenia..I.że.mu-
szę.robić.to.sam!.

Grzegorz i Mariusz

Czy możecie się przedstawić?

Grzegorz.Wołkowicz,.lat.28..Skończyłem.szkołę.ogrodniczą..

Nazywam. się. Mariusz. Zemanek. i. mam. 26. lat.. Chodziłem. do.
szkoły.zawodowej,.zawód:.kaletnik,.oraz.ukończyłem.kurs.cu-
kierniczy.

Opowiedzcie, proszę, o swoich doświadczeniach 
zawodowych. Czy już gdzieś pracowaliście? 

Grzegorz: Wykonałem.prace.ogrodnicze.i.biurowe..

To były praktyki zawodowe?

Grzegorz: Tak.

A jak wyglądały takie prace ogrodnicze? Co dokładnie 
robiłeś?

Grzegorz: Sadzałem,.kosiłem.i.podlewałem.
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Ile godzin pracowałeś?

Grzegorz: Kilkanaście.

Czy ta praca była dla ciebie łatwa, czy trudna? 

Grzegorz: Łatwa.

A przyjemna, czy nie?

Grzegorz: Przyjemna.

A co robiłeś w biurze?

Grzegorz: W.biurowych.pracach.pamiętam.te,.które.były.przy-
jemne:.segregacja,.układanie.i.niszczenie.dokumentów..I.segre-
gacja..To.lubiłem.robić.

Mariusz, a Ty jakie masz doświadczenia zawodowe?  
Co już robiłeś?

Mariusz: Prace. biurowe,. trochę. ogrodnicze…. między. innymi.
układanie.programu.według.kolejności….spisywanie.numerów.
z.faktur….

Czy to było łatwe, czy trudne?

Mariusz: Trochę.łatwe..I.raczej.przyjemne..

Opowiedzcie o pracy w teatrze. Bo to chyba też była 
praca? Czy bardziej przyjemność?

Mariusz: Trochę.pracy,.trochę.przyjemności.tam.było.

Grzegorz: Trochę.pracy.i.zabawy.

Czy to jest trudna praca? Praca aktora?

Grzegorz: Tak..Cały.czas.jesteś.mówiony.z.kimś.i.stawiasz.przed-
stawienia.różnych.sztuk..

Jaka była Twoja rola w przedstawieniu, Grzegorzu?

Grzegorz: Ja.robiłem.co.zawsze.jako.postać,.którą.za.to.byłem.
odpowiedzialny.za.ten.przybytek.hotelu.„Paradiso”..Wcieliłem.
się.jako.dyrektor.hotelu..

I tworzyłeś tę postać, prawda? Wymyślałeś jej historie?

Grzegorz: Tak..

A Ty, Mariuszu, jaką miałeś rolę?

Mariusz: Opowiadałem,.o.której.będzie.czynny.pokój..Zapoda-
wałem.też.trochę.muzyki….I.sprawdzałem.akustykę.kopuły..Ra-
zem.z.Konradem.Gęcą.robiłem.podkład.muzyczny..Dźwiękowy..
Nagrywamy.dźwięki.i.puszczamy.w.spektaklu..
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I nie tylko w spektaklu. Teraz macie…

Mariusz: Koncerty..W.niedzielę.

Czy to też jest praca? Czy zabawa?

Mariusz: Praca.i.zabawa..Połączenie..

Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale to jest chyba 
najlepsze połączenie: praca, która sprawia przyjemność.

Mariusz i Grzegorz: Tak!

Powiedz, Grzegorzu, czy czasem jesteś zmęczony pracą?

Grzegorz: Tak.

A jaka praca męczy?

Grzegorz: Każda.trochę.

Ale mimo to warto pracować?

Grzegorz: Warto!

A dlaczego warto pracować?

Mariusz: Żeby. dostać. wynagrodzenie,. pieniądze…. pochwały.
też!

Grzegorz: Praca.jest.potrzebna.na.to,.ponieważ.wzbogaca.się.
doświadczenia..I.jeszcze.relacje.między.pracownikiem.i.praco-
dawcą.i.pracownikami..

A co jest dla Was trudne w pracy? Czy jest coś takiego,  
co jest szczególnie trudne?

Mariusz: Kiedy.jest.coś.nowego.i.nie.wiemy.jeszcze,.jak.to.się.
robi..Wtedy.trzeba.pomóc..Wytłumaczyć..

Czy możecie wymienić swoje umiejętności i cechy, które są 
ważne w pracy?

Grzegorz: Cierpliwość,.dokładność..

Mariusz: i.jeszcze.staranność..

Jakie macie marzenia związane z pracą? Czy macie jakąś 
wymarzoną pracę?

Mariusz:. Myślę,. że. coś. związanego. z. segregowaniem,. coś.
w. biurze,. coś. z. niszczeniem. dokumentów…. porządkowanie.
dokumentów.

Grzegorz: Za.to.będę.dużo.na.rynku.pracy.i.jakąś.znajdę,.z.mo-
ich.specjalizacji.i.umiejętności.albo.nauczę.się.nowej..
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Raport „Autyzm i praca” (2014)

Poniższy.tekst.stanowi.streszczenie.raportu.opracowanego.przez.
organizację. Autyzm-Europa. w. 2014. roku. (tekst. uproszczony)..
Materiał. został. opublikowany. na. stronie. www.KrainaOZA.pl,.
w.zakładce.„Moja.praca.–.moje.doświadczenia”..

Raport „Autyzm i praca” (2014).został.przygotowany.przez.
międzynarodowe.stowarzyszenie.Autyzm-Europa..

Osoby z autyzmem są zdolne do pracy.

Niektórzy.ludzie.myślą,.że:

•. Osoby.z.autyzmem.nie.potrafią.pracować.

•. Z.osobami.z.autyzmem.jest.bardzo.trudno.pracować.

Nie. jest. to. prawdą.. Jeżeli. osoba. z. autyzmem. nie. zostanie.
zatrudniona.z.powodu.takich.przekonań,.to.się.nazywa.dys-
kryminacja.

Osoby.z.autyzmem.mają trudności w komunikacji i w inter- 
akcjach społecznych..

Te.trudności.sprawiają,.że.niektóre elementy pracy są dla 
nich szczególnie trudne..

Osoby z autyzmem potrzebują wsparcia. w. elementach.
pracy,.które.są.dla.nich.szczególnie.trudne..
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Osoby z autyzmem mają prawo do wsparcia w pracy..To.
prawo.jest.zapisane.w.Konwencji.ONZ.o.Prawach.Osób.Nie-
pełnosprawnych..

Osoby.z.autyzmem.za swoją pracę otrzymują pensję,.czyli.
pieniądze..Pieniądze.te.mogą.wydać,.aby:

•. zapłacić.za.rzeczy,.których.potrzebują,

•. prowadzić.bardziej.samodzielne.życie..

Kiedy.osoby.z.autyzmem.mają.pracę,.bardziej.czują się częś- 
cią społeczeństwa..

W.wielu.krajach.osoby z autyzmem otrzymują wsparcie, 
które pomaga im podjąć pracę..

Możliwe.rodzaje.wsparcia:.
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•. Pomoc.osobom.z.autyzmem:

–.w.planowaniu,

–.w.przygotowaniu.do.pracy,.jaką.chcą.wykonywać.
w.przyszłości;

•. Pomoc.osobie.z.autyzmem.w.zrozumieniu:

–.co.potrafi,.w.czym.jest.dobra,

–. jakie.ma.trudności,

–. jakie.ma.potrzeby;

•. Odpowiednia.edukacja.i.szkolenia.dla.osób.z.autyzmem.
(specjalnie.do.nich.dostosowane);

•. Pomoc.osobom.z.autyzmem.w.zdobyciu.doświadczenia.
zawodowego;

•. Pomoc.osobom.z.autyzmem.w.poszukiwaniu.pracy.oraz.
w.rozmowach.o.pracę;

•. Pomaganie.osobom.z.autyzmem.zrozumieć,.w. jaki.spo-
sób.należy.rozmawiać.z.innymi.osobami.w.pracy;

•. Pomaganie.innym.osobom.w.pracy.zrozumieć.osoby.z.au-
tyzmem;

•. Pomaganie.osobom.z.autyzmem.w.upominaniu.się.o.swo-
je.prawa.w.pracy;

•. Obecność.osoby.wspierającej.podczas.pracy..Taka.osoba.
może.pomóc,.kiedy.będzie.to.potrzebne.

W. tym. momencie. tego. rodzaju. wsparcie nie jest jeszcze 
wszędzie dostępne..Aby.osoby.z.autyzmem.mogły.praco-
wać,.konieczne.jest.zwiększenie.wsparcia..

Stowarzyszenie. Autyzm-Europa. opublikowało. ten. raport,..
żeby. wszyscy. mogli. zrozumieć prawa osób z autyzmem  
związane z pracą..
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Osoby.z.autyzmem.i.organizacje.wspierające.osoby.z.auty-
zmem. mogą. powołać. się. na. raport,. rozmawiając. z. praco-
dawcami.i.politykami.na.takie.tematy:

•. Powody. tego,. że.niektóre.elementy.pracy. są. trudne.dla.
osób.z.autyzmem;

•. Prawa.osób.z.autyzmem;

•. Wsparcie.dla.osób.z.autyzmem,.które.pomoże.im.praco-
wać;

•. Korzyści.płynące.z.zatrudnienia.osób.z.autyzmem..

Stowarzyszenie Autyzm-Europa.to.organizacja,.która.pra-
cuje.na.rzecz:.

•. Ochrony.praw.osób.z.autyzmem.i.ich.rodzin;

•. Informowania.na.temat.najlepszych.sposobów.wsparcia.
dla.osób.z.autyzmem;

•. Informowania,.mówienia.na.temat.autyzmu;

•. Zmieniania.prawa.europejskiego.tak,.by.osobom.z.auty-
zmem.żyło.się.lepiej..
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„Autyzm w pracy  
– w regionie Flandrii” 

Poniżej.przedstawiamy.cytaty.z.opracowania.„Autyzm.w.pracy.–.
w.regionie.Flandrii”,.którego.autorem.jest.Jan.Dekelver.(WAI-NOT..
/.Thomas.More)..Raport.powstał.w.pierwszej.fazie.projektu.„Edu-
-Autyzm”.

Niedawne.badania.populacyjne.(2005).wskazują,.że.wśród.dzieci.z.autyzmem.
jest.więcej.dzieci.z.ilorazem.inteligencji.powyżej.70.punktów.niż.dzieci.z.innymi.
poziomami.sprawności. intelektualnej*..Te.wyniki.w.sposób.radykalny.zaprze-
czają. dotychczasowym. przekonaniom.. Przywołanie. wyników. badań. jest. ko-
nieczne,.ponieważ.dowodzą.one.niezbicie,.że.nasze.społeczeństwo.stoi.przed.
bardzo.ważnym.wyzwaniem:.jak.zaoferować.tej.grupie.ludzi.(którą.dziś.rozu-
miemy.nieco.lepiej.niż.kiedyś).lepszą.jakość.życia..Kiedy.ludzie.ci.osiągają.wiek.
dorosły,.odpowiednia.praca.jest.dla.nich.kluczowym.elementem.decydującym.
o.jakości.życia,.pod.warunkiem,.że.otrzymają.odpowiednie.wsparcie.

Wreszcie. warto. wspomnieć. o. olbrzymiej. oszczędności. kosztów,. jaka. byłaby.
możliwa. w. następstwie. podjęcia. pracy. przez. osoby. z. autyzmem.. Obliczono,.
że.w.obecnym.systemie.osoba.z.autyzmem.mieszkająca.we.Flandrii.w.całym.
okresie.swojego.życia.otrzymuje.od.państwa.wsparcie,.którego.wartość.prze-
kracza.sumę.4.000.000.euro..Chociaż.we.Flandrii.nie.przeprowadzono.jeszcze.
podobnych.badań,. to.analogiczne.dane.pochodzące.z.badań.w.Wielkiej.Bry-
tanii.także.skłaniają.do.konkluzji,.że.jeśli.dane.społeczeństwo.chce.oszczędzać.
(jednak.nie.obniżając.przy.tym.jakości.życia),.to.drogą.do.takich.oszczędności.
jest.przygotowanie.się.na.oraz.zainwestowanie.w.zatrudnienie.dorosłych.osób.
z.autyzmem.(co.jednocześnie.przyczyni.się.do.poprawy.jakości.życia.tych.osób).

Theo Peeters

*	 	Źródła	podają,	że	ok.	65–80%	populacji	osób	z	autyzmem		towarzyszy	niepełnosprawność	intelek-
tualna	o	różnej	głębokości	–	uwaga	zawarta	w	raporcie	dotyczy	właśnie	skali	i	poziomu	tego	zjawiska.

W.ostatnich. latach.można.zaobserwować. rosnące.zainteresowanie. specyficznymi.
mocnymi. stronami. osób. z. autyzmem,. przy. jednoczesnym. wzroście. „popytu”. na.
szczególne.rodzaje.wsparcia,.jakiego.te.osoby.potrzebują..Tendencja.ta.zapocząt-
kowana.została.w.sferze.edukacji,.a.obecnie,.ewoluując,.przenosi.się.także.na.sferę.
rynku.pracy.
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Passwerk.to.nowatorska,.niepowtarzalna.koncepcja,.a.zarazem.niezwykła.firma,.bę-
dąca.spółdzielnią.nieprzeciętnych.pracowników..[…].Wszyscy.pracownicy.spółdziel-
ni.Passwerk.mają.zdiagnozowane.spektrum.zaburzeń.autystycznych.i.jednocześnie.
iloraz.inteligencji.od.przeciętnego.do.wysokiego..To.ludzie.pełni.zapału;.pracownicy,.
na.których.można.polegać;.ludzie,.którzy.bezwzględnie.honorują.podjęte.zobowią-
zania.i.umowy..Są.bardzo.konsekwentni.w.swoim.zachowaniu,.nie.mają.ukrytych.
celów,.obce.im.są.wszelkie.intrygi,.są.szczerzy,.uczciwi.i.lojalni..Osoby.z.autyzmem.
mają.naturalną.skłonność.do.zauważania.szczegółów..Pracują.w.sposób.niezwykle.
precyzyjny;.potrafią.koncentrować.się.na.powtarzalnej,.monotonnej.pracy,.a.ich.po-
dejście. do. wykonywanych. zadań. jest. bardzo. uporządkowane,. ustrukturyzowane..
Ponadto.cechują.się.oni.dobrze.rozwiniętymi.umiejętnościami.analitycznymi. i.do-
brze. radzą. sobie,. pracując. samodzielnie,. w. pojedynkę.. Zwykle. charakteryzują. się.
wysokim.poziomem.koncentracji.i.wytrwałością,.i.są.bardzo.mocno.skupieni.na.za-
daniu..Wszystkie.wyżej.wymienione.cechy.są.ogromnie.przydatne.w.pracy.inżyniera.
zajmującego.się.testowaniem.

Kiedy.we.właściwy.sposób.podejdziemy.do.ograniczeń.osób.z.ASD,.ich.[rów-
nież. pozytywne]. cechy. zaczynają. wybijać. się. na. pierwszy. plan.. Osoby. auty-
styczne.są.bardzo.przywiązane.do.struktury,.klarowności. i.przewidywalności..
Dlatego.znakomicie.radzą.sobie.z.rutynowymi,.długoterminowymi,.powtarzal-
nymi.zadaniami..Pracują.precyzyjnie,.dokładnie,.wydajnie.i.w.dużym.skupieniu..
To.sprawia,.że.są.świetnymi.inżynierami.do.prowadzenia.testów.

Dirk Rombaut, koordynator Passwerk

Zdarza.się,.że.przedsiębiorstwa.początkowo.niechętnie.podchodzą.do.idei.zatrud-
nienia.osób.ze.spektrum.zaburzeń.autystycznych..Ta.niechęć.często.podyktowana.
jest.faktem,.że.bardzo.trudno.jest.przewidzieć.wpływ,.jaki.zatrudnienie.osób.z.auty-
zmem.będzie.miało.na.całokształt.działań.w.firmie.czy.na.dany.projekt,.w.którym.te.
osoby.zostaną.zaangażowane..Jeśli.dojdzie.do.zatrudnienia,.okazuje.się,.że.bardzo.
często.klienci.są.ogromnie.zadowoleni.z.rezultatów;.podchodzą.do.nich.wręcz.en-
tuzjastycznie.i.stwierdzają,.że.ich.początkowe,.pełne.obaw.podejście.było.nieuza-
sadnione..Potencjalni.klienci.szukają.odpowiedzi.na.jakieś.konkretne.pytanie,.roz-
wiązania.problemu,.z.którym.przychodzą.–.a.fakt,.że.rozwiązania.bądź.odpowiedzi.
dostarcza.akurat.osoba.ze.zdiagnozowanym.spektrum.zaburzeń.autystycznych.nie.
ma.większego.znaczenia..Klienci.oczekują.wysokiej.jakości.usług,.wykonywanych.po.
konkurencyjnej.cenie,.co.zapewnić.mogą.również.osoby.z.autyzmem.
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Żeby. dokonać. właściwego. dopasowania,. konieczny. jest. starannie. opracowany,.
prawidłowy.profil.klienta.i.danej.pracy.(zadań)..Podstawowa.zasada.to:.właściwy.
człowiek.na.właściwym.miejscu..Istotna.jest.nie.tylko.obserwacja.i.analiza.zawar-
tości.danej.pracy.(zadań.do.wykonania),.ale.także.opisanie.i.zobrazowanie.innych.
czynników.z. tą.pracą.związanych.. I. tak.na.przykład,.dla.wielu.osób.z.autyzmem.
społeczna.integracja.w.miejscu.pracy.jest.istotnym.czynnikiem.umożliwiającym.im.
wykonywanie.zadań.zawodowych.

Nie.każda.osoba.ze.spektrum.zaburzeń.autystycznych.ma.takie.same.potrzeby.w.za-
kresie.wsparcia..Nie.ma.gotowych.rozwiązań.dla.wszystkich.kandydatów.poszuku-
jących.pracy.oraz.pracowników.z.diagnozą.autyzmu.

Rzecz.jasna.„praca”.nie.jest.odrębną,.odizolowaną.częścią.życia,.przeciwnie:.wpły-
wają.na.nią.inne.czynniki,.takie.jak.sytuacja.w.domu,.sytuacja.życiowa.danej.oso-
by,.miejsce. zamieszkania,.mobilność,. dobrostan.psychologiczny. i. tak.dalej.. Jeżeli.
ścieżka.pracy.zostaje.przerwana.w.sposób.negatywny,.jeśli.kończy.się.niepowodze-
niem,.okazuje.się,.że.bardzo.często.wiąże.się.to.z.niewystarczającymi.zdolnościami.
umysłowymi,.brakiem.stabilności.sytuacji.domowej.czy.zakwaterowania.lub.innymi.
czynnikami.zewnętrznymi..Konieczne.jest.pomaganie.klientowi.w.jego.indywidual-
nej.odysei.poszukiwania.właściwego.wsparcia,.we.współpracy.z.jego.szeroko.rozu-
mianą.siecią.wsparcia:.rodzinną,.osobistą.i.profesjonalną.

Nie. wszystkie. osoby. ze. zdiagnozowanym. spektrum. zaburzeń. autystycznych. są.
w.stanie.podjąć.zatrudnienie.na.otwartym.rynku.pracy..Wprawdzie.istnieją.(a.ich.ist-
nienie.jest.konieczne).alternatywne.metody.i.formy.zatrudnienia,.takie.jak.praca.na.
zasadzie.wolontariatu.czy.zatrudnienie.w.warsztatach.pracy.chronionej,.ale.wciąż.
tych.opcji.jest.zbyt.mało..Dlatego,.choć.w.takich.wypadkach.pożądane.są.łagodne,.
płynne. przejścia. pomiędzy. różnymi. formami. zatrudnienia,. to. w. praktyce. bardzo.
trudno.jest.takie.płynne.przejścia.zorganizować..Na.przykład,.jeśli.„typowe”.zatrud-
nienie.na.umowę.o.pracę,.z.wynagrodzeniem,.okazuje.się.w.przypadku.danej.osoby.
niemożliwe,.należałoby.tej.osobie.dać.szansę.transferu.do.innej.formy.zatrudnienia,.
bez.bolesnej.kolizji.z.długą.listą.oczekujących,.bez.konieczności.rozpoczynania.ca-
łego.procesu.od.początku,.opowiadania.historii.swojego.życia,.rozpoznawania.od.
nowa. „mapy”. umiejętności. i. możliwości. itd.. Co. więcej,. istnieje. realne. niebezpie-
czeństwo,.że.osoba.ze.zdiagnozowanym.spektrum.zaburzeń.autystycznych.utraci.
już.nabyte.umiejętności,. jeśli.ów.transfer.będzie.przebiegał.zbyt.powoli..Ta.sama.
zasada.dotyczy.fazy.przejścia,.transferu.ze.szkoły.do.pracy..Niezwykle.istotne.jest,.
by.w.miarę.możliwości. zapewnić. płynne,. sprawne.przejście.. Wiąże. się. to. z. cało-
ściowym.procesem.rozwoju.osobistego. i.zawodowego;.procesem,.który.angażuje.
znaczną.ilość.czasu.i.wymaga.nieustającej.koordynacji.z.pracownikiem.
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W.firmie.informatycznej.Syneton.współpracownicy.Erika.wiedzieli.tylko,.że.otrzy-
muje.on.dodatkowe.wsparcie. (coaching).w. celu.usprawnienia. komunikacji.. Erik.
woli.nie.mówić.o.swoim.autyzmie,.i.ja.to.szanuję..Oczywiście.inni.pracownicy.za-
uważają,.że.Erik.jest.„inny”..Nikt.jednak.nie.ma.potrzeby.szufladkowania.go.jako.
„autystycznego”.

kierownik biura Marc Vanhoeck

Większość.osób.pracujących.z.osobami.ze.spektrum.zaburzeń.autystycznych.ma.
alergię.na. słowo.„autystyczny”..Nazwanie.osoby.„autystyczną”. jest.niesłychanie.
ograniczające;. redukuje. tę. osobę. do. jej. autystycznych. cech,. co. jest. wręcz. styg-
matyzujące..Pierwsza.lekcja.na.temat.autyzmu.to.ta,.która.mówi,.że.jedna.osoba.
z.autyzmem.jest.zupełnie.niepodobna.do.drugiej.osoby.z.autyzmem..Prowadzenie.
coachingu. osób. z. autyzmem. nie. jest. łatwe,. zwłaszcza. gdy. mówimy. o. młodych.
ludziach.bez.żadnego.doświadczenia.zawodowego..Jeśli.przychodzi.do.nas.oso-
ba. ze. zdiagnozowanym. ASD,. zaczynamy. od. poszukiwania. dla. niej. zatrudnienia.
na.otwartym.rynku.pracy..Wspólnie.szukamy.pracy,.która.byłaby.dla.danej.osoby.
interesująca..Osoby.z.autyzmem.cierpią.na.ograniczenia.w.wyobraźni..Świat.jest.
dla.nich.nieprzewidywalnym.miejscem..Jeśli. rozmawiasz.z.kimś,.kto.ma.autyzm,.
i.zapytasz.go,.czy.chciałby.pracować.w.sklepie,.to.najprawdopodobniej.odpowie.ci,.
że.nie.wie..Zwyczajny.człowiek.jest.w.stanie.wyobrazić.sobie.co.nieco.na.podstawie.
opisu.danego.stanowiska,.ale.osoby.z.autyzmem.mają.w.tym.wypadku.trudności.
z.wyciąganiem.wniosków.i.formułowaniem.skojarzeń..Osoba.z.autyzmem.nie.jest.
w.stanie.wyobrazić.sobie.danej.pracy,.dopóki.jej.nie.wykona..Uczestnicy.warszta-
tów. organizowanych. przez. De. Kiem. mają. szansę. wypróbowania,. przećwiczenia.
kilku.różnych.typów.prac.i.zawodów,.takich.jak.pomoc.kuchenna,.pracownik.admi-
nistracyjny.czy.ogrodnik..Dzięki.temu.na.własnej.skórze.są.w.stanie.się.przekonać,.
o.co.chodzi.w.danej.pracy..W.przypadku.innych.zawodów.i.typów.zajęć.staramy.się.
zorganizować.bezpłatne.praktyki,.żeby.im.to.umożliwić.

Tine Tisaun, trener pracy (coach) w De Kiem

Lubię.tu.pracować..Gdyby.nie.istniało.TWERK,.to.chyba.bym.zwariował,.bo.nie.
miałbym.płatnej.pracy,.nie.dostawałbym.pensji..Ale.także.tęskniłbym.za.moimi.
dobrymi.kolegami.i.przyjaciółmi.z.TWERK..Nie.wiem,.co.bym.zrobił,.to.by.było.
bardzo.trudne..Mógłbym.siedzieć.cały.dzień.w.domu,.ale.wtedy.bym.się.nudził..
Moja.relacja.z.trenerami.jest.bardzo.dobra..Praca.jest.przyjemna,.ponieważ.oni.
są.bardzo.dobrymi.trenerami..Trenerzy.poświęcają.mi.wiele.uwagi..To.dla.mnie.
bardzo.ważne..Dzięki.temu.nie.robię.nic.głupiego..Dzięki.rozmowom.z.trenerami.
mam.bardziej. realistyczny.pogląd.na.życie. i.nie.stresuję.się,. tak. jak.kiedyś..Bez.
tego.na.pewno.miałbym.kłopoty..Kiedy.staję.się.spięty,.to.zaczynam.się.bać.i.je-
stem.sfrustrowany..A.to.wywołuje.u.mnie.wielką.złość..

Sven, pracownik TWERK
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Nie zapominajmy o społecznym modelu niepełnosprawności. Kiedy. osoba. ze.
spektrum.zaburzeń.autystycznych.nie.jest.w.stanie.znaleźć.czy.utrzymać.pracy,.nie.
wynika.to.tylko.i.wyłącznie.z.ograniczeń.tej.osoby.związanych.z.autyzmem,.ale.rów-
nież.z.niezdolności.społeczeństwa,.które.nie.zadbało.o.to,.by.zapewnić.tej.osobie.
właściwe.warunki.do.znalezienia.i.wykonywania.odpowiedniej.dla.niej.pracy..

Niepełnosprawność.bowiem.to.brak.równowagi.pomiędzy.z.jednej.strony.zdolnościa-
mi.i.ograniczeniami.danej.osoby,.a.z.drugiej.–.możliwościami.i.szansami.stwarzanymi.
tej.osobie.przez.społeczność,.w.której.osoba.ta.funkcjonuje.(czyli społeczeństwo).

Każda.osoba.z.autyzmem.jest.w.stanie.podjąć.taką.lub.inną.formę.pracy..Jeżeli.okazuje.
się.to.niemożliwe,.nie.powinniśmy.obwiniać.o.to.jedynie.„autystycznych.problemów.
i.niedostatków”.na.poziomie.zawodowym,.ale.musimy.wziąć.pod.uwagę.także.oko-
liczności.i.czynniki.zewnętrzne.(czyli warunki).ograniczające.możliwość.zatrudnienia.

Oczywiste. wydaje. się. stwierdzenie,. że. Internet. stwarza. olbrzymie. możliwości. dla.
osób.z.niepełnosprawnością.–.podobnie. jak.dla.wszystkich. innych. ludzi.. Już.mniej.
oczywiste,.i.gorzej.udokumentowane,.są.zasady.i.wskazówki.dostępności.oraz.przy-
stosowania. Internetu.do.potrzeb. tej.grupy.docelowej..Wytyczne.WAI.opracowane.
przez.World.Wide.Web.Consortium. (WCAG.2.0).biorą.pod.uwagę.niektóre. specy-
ficzne.potrzeby.osób.z.niepełnosprawnością..Ale.wciąż.bardzo.wiele.pozostaje.do.
zrobienia,.zanim.Internet.stanie.się.dla.tych.osób.prawdziwie.i.w.pełni.dostępny.

Na.podstawie.kompetencji.w.zakresie.komunikacji.społecznej.oraz.zdolności.intelektu-
alnych.od.młodych.dorosłych.z.autyzmem.oczekuje.się,.że.będą.funkcjonować.względ-
nie.niezależnie..Jednak.behawioralne.objawy.ASD.skutkują.tym,.że.każda.zmiana.ruty-
ny.czy.procedur,.na.przykład.w.momencie.rozpoczynania.studiów.czy.podejmowania.
pracy,.stanowi.dla.tych.osób.olbrzymie.wyzwanie,.czasem.wręcz.barierę..Praca.gru-
powa,.przebywanie.w.pomieszczeniu,.w.którym.panuje.hałas.i.tłok,.konieczność.na-
wiązywania.kontaktów.zawodowych.(networking),.rozmowy.o.pracę,.radzenie.sobie.
z.nieprzewidywalnymi.czy.nieoczekiwanymi.sytuacjami.charakterystycznymi.dla.dane-
go.zawodu.itd..–.nie.są.to.w.żadnym.wypadku.oczywiste.umiejętności,.jakich.można.
by.oczekiwać.od.osób.z.ASD,.i.nie.są.one.dla.nich.łatwe.do.wyuczenia..Bez.dodatkowe-
go.wsparcia.nie.potrafią.oni.tych.umiejętności.wykazać,.w.każdym.razie.nie.są.w.stanie.
tego.zrobić.nagle,.na.zawołanie..W.związku.z.tym.osoby.z.tej.grupy.docelowej.często.
napotykają.niemożliwe.do.przezwyciężenia.bariery..

Istnieje.wiele.dowodów.na.to,.że.młodzi.wysoko.funkcjonujący.dorośli.z.autyzmem.
są.w.niedostatecznym.stopniu.reprezentowani.na.rynku.pracy:.tylko.od.11.do.14%.
pracuje.na.otwartym.rynku.pracy.(w.warunkach.normalnej.konkurencji.zawodowej),.
od.11.do.18%*.podejmuje.pracę.w.charakterze.wolontariusza.lub.na.stanowiskach.
najniżej.opłacanych. (na.przykład.w.warsztatach.pracy.chronionej)..Oznacza. to,. że.
nasze.społeczeństwo.nie.radzi.sobie.ze.skutecznym.angażowaniem.i.wykorzystaniem.
potencjału.tej.stosunkowo.dużej.grupy.młodych.dorosłych.

*	 	W	warunkach	polskich	liczby	te	są	nieporównywalnie	niższe.
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Przykłady dobrych praktyk: 
pracodawcy, którzy dali szansę 
osobom z autyzmem

Poniżej. przedstawiamy. krótkie. informacje. o. firmach. i. instytu-
cjach,.dzięki.którym.dorosłe.osoby.z.autyzmem.miały.możliwość.
rozwoju.kompetencji.zawodowych.poprzez.uczestnictwo.w.sta-
żach,.pracach.zleconych,.a.wreszcie.poprzez. zatrudnienie..Wy-
różnione. organizacje. dały. świadectwo. społecznej. wrażliwości.
i.zaangażowania,.otwartości,.nieszablonowego.myślenia. i. tole-
rancji.. To. społecznie. odpowiedzialni. pracodawcy,. którzy. stwo-
rzyli.osobom.z.autyzmem.szansę.wejścia.na.rynek.pracy..Dla.sta-
żystów. i. pracowników. z. autyzmem. to. niezmiernie. ważny. krok.
w.kierunku.większej.samodzielności.i.pełniejszego.uczestniczenia.
w.życiu.społecznym..

Treko Laser

Treko.Laser.Spółka.z.o.o...
ul..Hałacińskiego.10,.32-050.Skawina.koło.Krakowa..
www.treko-laser.pl

Spółka.Treko.Laser.od.1992.roku.świadczy.usługi.z.zakresu.lase-
rowego.wycinania,.gięcia.i.spawania.blach..W.firmie.funkcjonuje.
Zintegrowany.System.Zarządzania.Jakością.i.Środowiskiem..

Treko.Laser.to.laureat.„Gazeli.Biznesu”.oraz.wyróżnienia.„Dzien-
nika. Polskiego”. –. „Lider. inwestycji. w. Małopolsce”.. Już. po. raz.
dziesiąty. z. rzędu. Spółka. została. uhonorowana. Certyfikatem.
„Przedsiębiorstwo.Fair.Play”.

Treko.Laser.to.firma.przede.wszystkim.odpowiedzialna.społecz-
nie..Stanowi.ona.przykład.dobrej.praktyki.w.dziedzinie.aktywizo-
wania.zawodowego.osób.dorosłych.z.autyzmem..

Organizacja.staży.zawodowych,.zlecanie.prac.zarówno.porządko-
wych,.ogrodniczych,.jak.i.archiwizacyjnych,.a.wreszcie.zatrudnia-
nie.osób.niepełnosprawnych.z.autyzmem,.otwartość.kierownic-
twa.i.pracowników.Spółki,.a.także.wspaniała.atmosfera.w.trakcie.
pracy.–.to.przykład.godny.propagowania.i.naśladowania.
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ATTIC Sp. z o.o.

ATTIC.Spółka.z.o.o.,.ul..Zawiła.50,.30-390.Kraków.
www.attic.pl

Grupa.ATTIC.to.firma.działająca.głównie.w.branży.budowlanej..
Pomoc.osobom.niepełnosprawnym.jest.istotnym.elementem.bu-
dowania.wizerunku.firmy,.dla.której.pierwszą.wartością.jest.roz-
wój.firmy.poprzez.rozwój.ludzi..Staże.zawodowe,.możliwe.dzięki.
współpracy.firmy.ATTIC.i.Fundacji.Wspólnota.Nadziei,.dotyczyły.
przede.wszystkim.prac.związanych.z.pielęgnacją.terenów.zielo-
nych,. prac. porządkowych. oraz. malowania. pomieszczeń. biuro-
wych.

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy „Korzkiew”

Harcerski.Ośrodek.Wypoczynkowy.„Korzkiew”.
32-088.Przybysławice-Korzkiew.
www.korzkiew.zhp.pl

Harcerski. Ośrodek. Wypoczynkowy. „Korzkiew”. położony. jest.
w.odległości.15.km.na.północny.zachód.od.Krakowa..Graniczy.
bezpośrednio. ze. starym. parkiem,. a. zlokalizowany. jest. u. stóp.
wzgórza.z.ruinami.XIV-wiecznego.zamku.(obecnie.w.trakcie.od-
budowy)..Ośrodek.prowadzony.jest.przez.Fundację.Kształcenia,.
Wypoczynku. i. Rekreacji,. powołaną.przez.Komendę.ZHP.Chorą-
gwi.Krakowskiej.w.2008.roku.

W.ramach.staży.osoby.z.autyzmem.wykonywały.prace.porządko-
we.w.budynkach.ośrodka,.a.także.porządkowały.tereny.zielone.
i.rekreacyjne.

Stowarzyszenie Sportowe LKS Potok

Stowarzyszenie.Sportowe.LKS.Potok..
32-082.Więckowice.49,.gmina.Zabierzów.
www.wieckowice.org

Stowarzyszenie.działa.na.terenie.Więckowic,.a.więc.jest.bliskim.
i.dobrym.sąsiadem.Farmy.Życia..Celem.Klubu.jest.między.innymi:.
integracja. ze. środowiskiem. lokalnym. poprzez. współorganizo-
wanie. zajęć. terapeutycznych,. kulturalnych,. oświatowych,. spor-
towych. i. turystycznych,. dostosowanych. również. do. możliwo-
ści. osób.niepełnosprawnych..W. ramach. realizacji. tego. zadania.
w.świetlicy.środowiskowej.w.Więckowicach.odbyły.się.staże.za-
wodowe.dla.osób.z.autyzmem..Uczestnicy.wykonywali.prace.po-
rządkowe,.działając.tym.samym.na.rzecz.społeczności.lokalnej.
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Samorządowe Przedszkole Nr 122 w Krakowie

Samorządowe.Przedszkole.Nr.122.w.Krakowie.
ul..Fiołkowa.13,.31-478.Kraków

Przedszkole.działa.od.września.1968.roku..Od.1990.roku.otwar-
te.jest.również.dla.dzieci.niepełnosprawnych.z.zaburzeniami.ze.
spektrum. autyzmu.. W. placówce. funkcjonują. grupy. dla. dzieci.
o.prawidłowym.rozwoju,.grupy.integracyjne.oraz.oddziały.spe-
cjalne.

Przedszkole.mieści. się.w.parterowym.budynku,.w.malowniczej.
okolicy,.z.dala.od.głównych.ulic..Dzieci.mają.do.dyspozycji.sie-
dem. sal,. gabinet. psychologiczno-logopedyczny,. salę. integracji.
sensorycznej. oraz. salę. doświadczania. świata.. Plac. zabaw. dla.
dzieci.urządzony.jest.w.dużym,.pełnym.zieleni.ogrodzie..Ten.właś-.
nie. ogród. był. miejscem. realizacji. stażu. zawodowego. dla. osób.
z.autyzmem..Do.ich.zadań.należały:.prace.porządkowe,.pielęgna-
cyjne,. wyrywanie. chwastów,. karczowanie. zbędnych. (chorych).
drzew.

* * *

Integracja.społeczna.i.aktywizacja.zawodowa.osób.z.autyzmem.
to.bardzo.rozległe.pojęcie..Zatrudnienie.na.otwartym.rynku.pracy.
nie.w.każdym.przypadku.jest.możliwe..Zwykle.wiedzie.do.niego.
daleka,.często.nieoczywista.droga..Do.pracy.można.się.wdrażać.
i.dojrzewać.na.wiele.różnych.sposobów..Na.kolejnych.stronach.
opowiemy.o.trzech.doświadczeniach.z.szeroko.rozumianej.dzie-
dziny.aktywizacji.społecznej.i.zawodowej:.o.wolontariacie,.o.par-
tycypacji.w.międzynarodowych.projektach.mobilności,.wreszcie.
o.osobach.z.autyzmem.w.teatrze..Wszystkie.te.działania.noszą.
znamiona.dobrych.praktyk,.które.warto.upowszechniać..Nieza-
leżnie.od.tego,.że.mają.one.same.w.sobie.wielką.wartość,.każde.
z.opisanych.tu.doświadczeń.przybliża.ich.uczestników.do.samo-
dzielności.i.zwiększa.szansę,.że.w.przyszłości.poradzą.sobie.jako.
pracownicy..W.roli.wolontariuszy.osoby.z.niepełnosprawnością.
wychodzą. z. roli. odbiorców. pomocy,. sami. pomagając. innym..
W.roli.podróżników.sprawdzają.się.w.zupełnie.nowych.dla.sie-
bie.sytuacjach,.stają.się.bardziej.samodzielni,.dostrzegają.nowe.
możliwości. życiowe.. Wreszcie. w. roli. aktorów. i. współtwórców.
sztuki.„Paradiso”.odważnie.stają.na.scenie.profesjonalnego.tea-.
tru.i.zapraszają.nas.do.swojego.świata.
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Wolontariat w Banku Żywności

Od.2009.roku.osoby.z.autyzmem,.wraz.z.opiekunami,.pomagają.
jako.wolontariusze.w.Banku.Żywności.w.Krakowie..

Misją.Banku.Żywności. jest.przeciwdziałanie.marnowaniu. jedze-
nia.oraz.zmniejszanie.obszarów.niedożywienia.w.regionie..Bank.
systematycznie. pozyskuje. żywność. z. różnych. źródeł. –. przede.
wszystkim. taką,. która.może.ulec. zepsuciu. lub. zniszczeniu..Na-
stępnie,. przed. upływem. terminu.przydatności. do. spożycia,. ze-
brana.żywność.zostaje. rozdzielona.wśród. lokalnych.organizacji.
dobroczynnych.i.placówek.pomocy.społecznej,.walczących.z.gło-
dem.i.niedożywieniem..Szczególnym.i.bardzo.ważnym.źródłem.
zaopatrzenia. Banku. Żywności. są. akcje. społeczne. pod. nazwą.
„Świąteczne.Zbiórki.Żywności”..Akcje.te.adresowane.są.do.osób.
prywatnych,.a.organizowane.w.wybranych.placówkach.handlo-
wych.–.supermarketach.i.centrach.handlowych..Akcje.odbywają.
się.dwa.razy.do.roku:.przed.Bożym.Narodzeniem.i.przed.Wielka-
nocą.

Zebrana.żywność.trafia.do.magazynu.przy.ulicy.Zabłocie.22..To.
tam.właśnie.pracują.nasi.wolontariusze,.w.kilkuosobowych.gru-
pach.złożonych.z.osób.z.autyzmem.i.opiekunów.lub.terapeutów..
Niektórzy.pracują.samodzielnie,.mając.przydzielone.zadania,.inni.
w.parze.z.trenerem-terapeutą..Wolontariusze.segregują.artykuły.
spożywcze.według.wielkości.opakowań.i.asortymentu,.na.przy-
kład.makaron,.olej,.kasza,.ryż,.mąka,.cukier,.słoiki.z.żywnością,.
konserwy,.słodycze,.napoje..Ważą.produkty.z.danego.asortymen-
tu.w.paczki.po.10.kilogramów,.pakują.je.i.układają.w.odpowied-
nie.miejsca..Posługują.się.wózkiem.towarowym,.a.także.sprzątają.
miejsce. pracy. (składają. i. usuwają. puste. kartony).. Jednocześnie.
nabywają.umiejętności.związane.z.pracą.zespołową,.porozumie-
waniem.się,.a.także.zagospodarowaniem.wolnego.czasu.między.
kolejnymi.dostawami..Ćwiczą.samodzielność.w.pracy.i.w.podej-
mowaniu.decyzji.oraz.komunikowaniu.własnych.potrzeb.

Zebrane.artykuły.spożywcze. trafiają.do.najuboższych. rodzin.za.
pośrednictwem.ponad.trzystu.organizacji. społecznych.zajmują-
cych. się. wsparciem. ludzi. potrzebujących.. Pomoc. żywnościowa.
jest.kierowana.do.placówek.działających.na.rzecz.dzieci,.rodzin.
wielodzietnych,. osób. bezdomnych,. chorych. i. samotnych.. Każ-
dego.miesiąca.z.pomocy.Banku.Żywności.korzysta.kilkadziesiąt.
tysięcy. osób.. Wolontariusze. z. autyzmem. czerpią. satysfakcję.
z.udziału.w.akcjach.Banku.Żywności.–.czują.się.potrzebni.i.uży-
teczni..
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Podróże z autyzmem

Od.2009. roku. Fundacja.Wspólnota.Nadziei. uczestniczy.w.mię-
dzynarodowych.projektach.partnerskich.Grundtviga,.współfinan-
sowanych.przez.Unię.Europejską.w.ramach.programu.„Uczenie.
się.przez. całe. życie”..Grundtvig. to.program.umożliwiający.wy-
mianę.doświadczeń.i.transfer.dobrych.praktyk.w.dziedzinie.tzw..
edukacji.nieformalnej.osób.dorosłych,.w.kontekście.europejskim..
Ważnym. elementem. projektu. są. spotkania. międzynarodowe. –.
kilkudniowe. wizyty. studyjne. (tzw.. mobilności). w. instytucjach.
partnerów.. Podczas. wizyt. poznajemy. kraj. i. kulturę. organizacji.
goszczącej,. bierzemy. udział. w. różnego. rodzaju. warsztatach,.
imprezach. integracyjnych. lub. innych. zorganizowanych. przez.
gospodarzy. akcjach.. Zaglądamy. do. zakładów. pracy. chronio-
nej,.i.nie.tylko,.do.przedsiębiorstw.społecznych.zatrudniających.
osoby.niepełnosprawne,.uczestniczymy.w.akcjach.wolontariatu..
W.„mobilnościach”.biorą.udział.osoby.z.autyzmem.oraz.ich.opie-
kunowie.(pracownicy.Fundacji,.czasem.również.rodzice)..

Pierwszy. projekt,. zatytułowany. „Education through Serious 
Fun”.(„Uczenie.się.przez.poważną.zabawę”,.2009–2011),.zreali-
zowaliśmy.wspólnie. z. F+U.Sachsen.GmbH.z.Niemiec,.Wexford.
Local.Development.z.Irlandii.oraz.Dimotikos.Organismos.Ygeias.
Pronoias.z.Grecji.–.organizacjami.nienastawionymi.na.zysk,.dzia-
łającymi.na.rzecz.osób.zagrożonych.wykluczeniem.społecznym..
Odwiedziliśmy.między.innymi.warsztaty.przygotowujące.do.wy-
konywania. zawodu,. prowadzone. przez. niemieckiego. partnera.
w.Chemnitz,.uczestniczyliśmy.w.przedstawieniu.teatralnym.przy-
gotowanym.przez.osoby.niepełnosprawne.w.mieście.Patras,.a.tak-
że.zwiedziliśmy.ekologiczne.gospodarstwo.socjalne.oraz.inicjaty-
wę.sąsiedzką.„Circle.of.Friends”.w.hrabstwie.Wexford..Spotkania.
międzynarodowe.poprzedzone.były.działaniami.lokalnymi,.mię-
dzy.innymi.przygotowaniem.osób.z.autyzmem.do.podróży.–.dla.
wielu.z.nich.był.to.pierwszy.w.życiu.wyjazd.za.granicę.i.pierwszy.
lot.samolotem..Fundacja.nawiązała.współpracę.z.Portem.Lotni-
czym.w.Balicach,.który.umożliwił.nam.przeprowadzenie.„próby.
generalnej”.przed.podróżą..W.wyniku.współpracy.powstała. in-
strukcja.dla.pracowników.lotniska.„Podstawowe.wskazówki.po-
stępowania.podczas.odprawy.pasażersko-biletowej.oraz.kontroli.
bezpieczeństwa.podróżujących.osób.z.autyzmem”.

Fundacja.Wspólnota.Nadziei.była.koordynatorem.projektu.part-
nerskiego.Grundtviga.„Learning Groups: We Can Do It!”.(„Uczy-
my. się. w. grupie:. Damy. radę!”,. 2012–2014).. Wśród. partnerów.
znalazły.się:.Espace.Associatif.Quimper.z.Francji,.Szorgoskert.Non-
profit.Kft.z.Węgier,.TEDAY.Tüm.Engelliler.ve.Aileleri.Yardımlașma.
Derneği.z.Turcji.oraz.ponownie.F+U.Sachsen.GmbH..W.projekcie.
„We.Can.Do.It”.położyliśmy.nacisk.na.rozwój.nowych.umiejętności,..
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integrację. społeczną. i. wyjście. „na. zewnątrz”,. do. społeczności.
lokalnej..Podczas.wizyty.w.Turcji.uczyliśmy.się.tradycyjnej.tech-
niki. zdobienia.papieru. –. „Ebru”,. którą.nasi. partnerzy.wykorzy-
stują.jako.terapię.poprzez.sztukę..Podczas.wizyty.u.francuskiego.
partnera.wzięliśmy.udział.w.akcji.wolontariatu.na.wielką.skalę:.
sprzątaniu.plaż.w.regionie.Bretanii..Zwiedziliśmy.też.Cuisine.Cen-
trale,.kuchnię.zaopatrującą.stołówki.w.domach.opieki.społecznej.
i.innych.organizacjach..Większość.pracowników.Cuisine.Centrale.
to.osoby.z.niepełnosprawnością.intelektualną.lub.autyzmem..Za-
kład.pracy.jest.przystosowany.do.ich.potrzeb.i.preferencji,.także.
komunikacyjnych.–.profesjonalne.maszyny.i.urządzenia.kuchen-
ne.zostały.zaopatrzone.w.przyciski.i.instrukcje.opisane.za.pomo-
cą. piktogramów.. Na. Węgrzech. zwiedzaliśmy. farmę. Baráthegyi.
pod.Miszkolcem.–.miejsce,.gdzie.osoby. z. autyzmem.mieszkają.
i.pracują.przy.hodowli.zwierząt.i.produkcji.kozich.serów.(z.mleka.
kóz.przez.siebie.chowanych)..

W.latach.2013–2015.Fundacja.realizuje.kolejny,.dwuletni.projekt.
zatytułowany.„L’Europe – c’est nous!”.(„Europa.to.my”)..Naszy-
mi.partnerami.są:.Association.Les.Genêts.d’Or.z.Francji,.Service.
de.Logements.Supervisés.ASBL.ACIS.à.Casteau.z.Belgii.oraz.Co-
operativa.Attività. Sociali. z.Włoch..Głównym. tematem.projektu.
jest. tożsamość:. jednostkowa,. lokalna,. narodowa,. europejska,.
a.także.porównanie.doświadczeń,.systemów.wsparcia.oraz.wa-
runków.życia. i.pracy.osób.z.niepełnosprawnością. intelektualną..
i/lub.psychiczną.w.różnych.krajach.Europy..Podczas.cyklu.comie-
sięcznych.warsztatów.odbywających. się.w.Krakowie.uczestnicy.
projektu. próbują. się. zmierzyć. z. trudnym. tematem. tożsamości,.
poszerzają.wiedzę.na.temat.Europy.i.krajów.partnerskich,.oma-
wiają.doświadczenia.z.wizyt.studyjnych..Za.nami.są.już.trzy.takie.
wizyty.–.bardzo.interesujące.i.pełne.wrażeń..Ważnym.elementem.
pracy.wszystkich.ośrodków,.które.odwiedziliśmy,. jest.aktywiza-
cja. zawodowa.. We. Włoszech. zwiedzaliśmy. gospodarstwo. eko-
logiczne.i.różnego.rodzaju.warsztaty,.między.innymi.rękodzieła.
artystycznego. i. recyclingu,.które.działają.na.zasadzie.spółdziel-
ni.socjalnych.zatrudniających.osoby.z.niepełnosprawnością..We.
Francji.uczestniczyliśmy.w.pracach.przedsiębiorstwa.społecznego.
Les.Genêts.d’Or,.które.świadczy.między.innymi.usługi.segregacji.
makulatury. i.utrzymania. terenów.zielonych..W.Belgii.obserwo-
waliśmy.pracę.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną,.zatrud-
nionych.w.minibrowarze.lub.przy.produkcji.podpałki.do.komin-
ka.. Odwiedziliśmy. też. stołówkę. na. kampusie. uniwersyteckim,.
prowadzoną.niemal.w.całości.przez.osoby.z.niepełnosprawnoś-.
cią.intelektualną.–.imponujący.przykład.dobrej.praktyki.integra-
cji.i.zatrudnienia.tej.grupy.obywateli..Wspólną.cechą.wszystkich.
ośrodków,.które.odwiedziliśmy.w.Belgii,.Francji.i.Włoszech,.były.
radość.i.duma.z.wykonywanej.pracy..
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We. wszystkich. projektach. partnerskich. Grundtviga. pracujemy.
nad. rozwijaniem. umiejętności. społecznych. i. komunikacyjnych,.
radzimy. sobie. w. nowych. sytuacjach,. wchodzimy. w. nowe. role.
społeczne..Poznajemy.inne.kraje.i.kultury,.nowe.narzędzia.i.me-
tody.pracy..Nawiązujemy.międzynarodowe.przyjaźnie. i. uczymy.
się.od.siebie.nawzajem..Znajdujemy.inspirację.w.odwiedzanych.
ośrodkach,. również. w. sferze. kariery. i. aktywności. zawodowej.
osób.z.autyzmem.czy.szerzej.–.osób.z.niepełnosprawnością..

Na.podstawie.dotychczasowych.doświadczeń.możemy.stwierdzić,.
że.udział.w.tego.rodzaju.projektach.w.sposób.widoczny.zwiększa.
samodzielność.i.poczucie.własnej.wartości.uczestników..Eduka-
cyjna.przygoda.stała.się.udziałem.kilkudziesięciu.osób,.które.już.
skorzystały.z.„mobilności.europejskiej”.w.ramach.realizowanych.
przez.Fundację.Wspólnota.Nadziei.projektów.Grundtviga..Udział.
w.projekcie.w.praktyce.realizuje.ideę.integracji.społecznej.osób.
z.autyzmem,.zwiększając. ich.obecność.często.w.sytuacjach.dla.
nich.zupełnie.nowych,.a.więc.w.podróży,.na.lotnisku,.w.samolo-
cie,.w.obcym.kraju,.na.warsztatach,.konferencjach,.ale.też.pod-
czas. spotkań. towarzyskich. i. nieformalnych. interakcji,. które.dla.
osób.z.autyzmem.stanowić.mogą.duże.wyzwanie..

Edukacyjna.„podróż.z.autyzmem”.przyczynia.się.do.rozwoju.oso-
bistego,. społecznego. i. zawodowego. wszystkich. uczestników..
Jednocześnie. tego. rodzaju. projekty. wzbogacają. metody. pracy.
Fundacji.w.ramach.oferowanego.na.Farmie.Życia.całościowego.
systemu.wsparcia.dla.osób.dorosłych.z.autyzmem.i.ich.rodzin..

Wyjazd.do.Francji.odbył.się.trzema.samolotami..[…].Podróż.
mi. się. bardzo. podobała,. gdyż. widoki. z. latającego. samo-
lotu.były.piękne. i. rozmaite.na.pola.uprawne. i.domki,.uli-
ce,.chmury,.łąki..W.trakcie.pobytu.we.Francji.mieszkaliśmy.
w.hotelu.„Vieux.Bourg”.w.Châteaulin.w.zachodniej.części.
kraju.. Warsztaty. były. na. temat. kwiaciarstwa,. prac. zleco-
nych,.segregacji.makulatury,.pielęgnacji.terenów.zielonych,.
metalurgii. i. materiałów. biurowych.. Wkładałem. śrubki. do.
folii,. sortowałem. gazety,. papiery,. kartony.. Wyżywienie.
francuskie.było.pyszne. i.obfite..Byliśmy.w.takich.miejsco-
wościach,.jak.Quimper,.Concarneau,.Brest,.Briec,.gdzie.od-
bywały.się.warsztaty.w.grupach.z.Francuzami,.byli.również.
goście.z.Włoch.i.Belgii..

Michał, uczestnik wyjazdu do Francji



26

Ciekawe.były.instytucje,.w.których.mieliśmy.warsztaty:.Ma-
rakanda,. Montebello,. Maieutica.. Najfajniejsze. w. warszta-
tach.było:.wyklejanie.kapsli.na.lustrach,.przygotowanie.lasa-
gni,.spacer.z.osłami,.drukowanie.obrazów.na.podkoszulce,.
lepienie.z.gliny..Lubiłem.robić.podczas.wyjazdu.dużo.zdjęć..
Poznaliśmy.uczestników.z.Francji,.Belgii,.Włoch,.byli.bardzo.
sympatyczni.i.uczynni..Smakowała.mi.też.włoska.kuchnia..
Interesowała. mnie. konferencja,. w. której. uczestniczyliśmy.
na.scenie..

Mariusz, uczestnik wyjazdu do Włoch

Warsztaty.trwały.trzy.dni..Widziałem,.jak.robili.segregato-
ry.biurowe,.prace.stolarskie,.zajęcia.plastyczne,.pamiętam.
salę. rehabilitacyjną,. salę. gimnastyczną.. Na. warsztatach.
myłem.brudne.butelki,.układałem.je.do.skrzynek,.robiłem.
wzór.z.kamieniami.na.glinie,.robiłem.podpałkę..Poznałem.
różne.osoby.niepełnosprawne.na.warsztatach..I.tam.się.coś.
nauczyłem.i.teraz.mam.więcej.zainteresowań..I.cieszy.mnie.
to.bardzo,.że.byłem.na.warsztatach.robienia.piwa,.bo.moja.
mama.jest.barmanką,.prowadzi.kawiarnię..Na.warsztatach.
widziałem. starodawne.kino.. […].Byłem.w.muzeum.obra-
zów.w.Brukseli.i.w.Parlamentarium.i.tam.widziałem,.jakie.
państwa.weszły.do.Schengen..Jechałem.nowoczesnym.po-
ciągiem. do. Brugii.. […]. Widziałem. turystów. i. różnych. lu-
dzi.w.mojej.grupie.i.rozmawiałem.z.nimi..Na.wyjeździe.się.
bawiłem,. chodziłem. na. konferencje. i. słuchałem. rozmów.
o.tym,.jak.pomóc.światu,.oraz.widziałem.przyrodę.i.parki,.
i.najwyższe.wieżowce.świata..

Kamil, uczestnik wyjazdu do Belgii

Grzesiek. często. opowiada. o. wyjeździe.. Stał. się. bardziej.
pewny.siebie..Często.się.uśmiecha.i.na.pytanie,.o.czym.my-
śli,.mówi.o.pobycie.w.Grecji..Ma.plany,.aby.zwiedzać.i.po-
znawać.świat..Nie.boi.się.o.tym.rozmawiać,.przekonał.się,.
że. z. tak. dalekiej. podróży.wraca. się. do.domu.. Po.powro-
cie.do.Polski.Grzegorz.bardziej. zainteresował. się.historią,.
kulturą,.gospodarką.i.polityką.Grecji..Mówi,.które.miejsca.
widział,.i.sam.często.przegląda.album,.który.jest.pamiątką.
z.pobytu.w.Grecji..[…].Jesteśmy.bardzo.dumni.z.Grześka,.
że.sprawdził.się.w.tej.nowej.dla.siebie.sytuacji..Stał.się.bar-
dziej.otwarty.i.samodzielny..

Rodzice Grzegorza, uczestnika wyjazdu do Grecji 
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Mój. syn. Rafał. jest. podróżnikiem. z. zamiłowania.. Pasjonu-
je.się.też.od.dzieciństwa.środkami.transportu,.od.kolei.do.
autobusów. i. tramwajów.. Jednak.z.obawy.przed.pierwszą.
w. życiu.podróżą. samolotem.był.bliski. rezygnacji. z. udzia-
łu.w.projekcie..Ale.potem.okazało.się,.że.ma.być.zorgani-
zowany.wcześniej.specjalny.wyjazd.na.lotnisko.po.to,.aby.
oswoić.się.z.prawie.wszystkim,.co.mogłoby.budzić.strach.
przed.nieznanym..Dało.to.nadzwyczajne.efekty.–.przeszko-
da.w.postaci.strachu.została.nadspodziewanie.łatwo.usu-
nięta.. […].Po.powrocie. z.wyjazdu.mój. syn.był. zmęczony,.
ale.pełen.wrażeń..Mówi.z.dumą,.że.już.się.nie.boi.latać.sa-
molotem..Stał.się.taki.doroślejszy,.bardzo.często.powtarza,.
że.sam.będzie.coś.robił,.da.sobie.radę.i,.co.ciekawe,.coraz.
częściej.daje.sobie.rzeczywiście.radę..Do.tej.pory.go.to.nie.
cieszyło,.raczej.wolał.być.wyręczany.

Mama Rafała, uczestnika wyjazdu do Niemiec

Ogromnie. chciałbym. w. przyszłości. jeszcze. wziąć. udział.
w.wyjazdach,.które.pomogą.mi.poznać.i.zrozumieć.świat..

Piotr, uczestnik wyjazdu do Francji
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„Paradiso”,  
czyli inny wymiar wyobraźni

W.grudniu.2014.roku.w.Krakowie.odbyła.się.siódma.edycja.Festi-
walu.Teatralnego.Boska.Komedia..To.ważna.dla.miasta.impreza.
kulturalna,. na. którą. co. roku. czekają. miłośnicy. teatru,. aktorzy,.
reżyserzy..Festiwal.odbył.się.pod.patronatem.Prezydenta.Miasta.
Krakowa. i.stanowił.przegląd.najważniejszych.wydarzeń.teatral-
nych.mijającego.roku.

Wśród.zgłoszonych.do.konkursu.przedstawień.znalazło.się.„Pa-
radiso”,. sztuka. oparta. na. motywach. „Boskiej. Komedii”. Dante-
go,.a.dokładnie.jej.ostatniej.części.zatytułowanej.„Raj”..W.sztuce.
tej.oprócz.profesjonalnych.aktorów.uczestniczyły.osoby.z.auty-
zmem..Premiera.odbyła. się.w. teatrze.Łaźnia.Nowa.22.czerwca.
2014.roku..Reżyserem.przedstawienia.jest.Michał.Borczuch,.uwa-
żany.za. jednego.z.najzdolniejszych.reżyserów.młodego.pokole-
nia,. doceniany. zwłaszcza. za. wrażliwość,. bezkompromisowość,.
a.także.za.nieszablonowe.metody.pracy.z.aktorem.oraz.kreowa-
nie.niezwykłych,.zaskakujących.uniwersów.teatralnych.

Spektakl. „Paradiso”. jest. wizją. raju,. ale. ten. raj. jest. specyficzny,.
ponieważ.został.oparty.na.odmiennej,.alternatywnej.logice.i.wy-
obraźni,.na.innych.zasadach.–.zbudowały.go.i.nadały.mu.kształt.
osoby.z.autyzmem..To.one.są.przewodnikami.po.świecie,.który.
na.potrzeby.teatru.powołały,.uwiarygodniły.i.wykreowały..

Przygotowania.do.spektaklu.trwały.od.grudnia.2013.roku.i.były.
podzielone. na. kilka. etapów.. Pierwszy. etap. został. zakończony.
pokazem.przedpremierowym,.który.odbył. się.26. stycznia.2014.
roku.. Na. nim. zostały. zaprezentowane. efekty. spotkań. warszta-
towych,.przygotowujących.do.wejścia.w.rolę.aktora:.do.posłu-
giwania.się.metodami.pracy.aktorskiej,.budowania.scenicznego.
napięcia,. rozumienia. tekstu. dramatycznego,. poruszania. się. po.
scenie.i.budowania.artystycznego.wizerunku..

W.trakcie.tych.przygotowań.zarysowały.się.preferencje,.umiejęt-
ności.i.talenty.osób.z.autyzmem.oraz.wyraźne.skojarzenia.doty-
czące.swojego.miejsca.na.scenie,.własnych.oczekiwań. i. intuicji.
twórczych,.które.na.dalszych.etapach.pracy.były.wyraźną.wska-
zówką.dla.profesjonalnej.części.zespołu,.jaki.kształt.w.przyszło-
ści. powinno. przyjąć. „Paradiso”.. Warsztaty. nie. tylko. pomagały.
osobom.z.autyzmem.zapoznać.się.z.tematyką.zadań.teatralnych,.
ale. również. pozwoliły. profesjonalnej. części. zespołu. zrozumieć.
specyficzny,. tajemniczy,. fascynujący. świat. autyzmu.. Przedsta-
wienie.spotkało.się.z.dużym.zainteresowaniem.i.bardzo.ciepłym.
przyjęciem.ze.strony.publiczności..
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Drugi.etap.prac.nad.„Paradiso”.został.zakończony.dwoma.poka-
zami.dla.publiczności:.prapremierą.(21.czerwca.2014).i.premierą.
(22. czerwca. 2014).. Te. przedstawienia. zaprezentowały. gotowe.
spektakle..Specyfiką.tych.i.zapewne.przyszłych.spotkań.scenicz-
nych. z. widzami. jest. to,. że. każde. spotkanie. jest. inne,. indywi-.
dualne,.niepowtarzalne..Wypracowany.podczas.przygotowań.do.
tego. etapu. scenariusz. określa. dokładnie. liczbę. scen,. ich. kolej-
ność,.a.także.zarysowuje.wyraźne.ramy.dramaturgiczne,.jednak.
w.ramach. tych.sekwencji.aktorzy.mają.pewną.swobodę,.mogą.
zmieniać.wypowiadane.kwestie,.kontekst.wypowiedzi,.dodawać.
nowe.wątki,.co.może.skutkować.nawet.zmianą.nastroju.i.atmos-
fery.wystawianej.sztuki..Oczywiście,.nie.wszystkie.osoby.biorące.
udział.w.przedstawieniu.wykazują.te.same.umiejętności,.predys-
pozycje,.nie.wszystkie.mają.niesamowitą,.imponującą.wyobraź-
nię,.sceniczną.charyzmę..Nie.wszystkie.również.w. jednakowym.
stopniu.zyskały.zdolność.rozumienia.uczestnictwa.w.przestrzeni.
symbolicznej..Niektóre.osoby.wolą.odtwarzać.wyznaczone,.jasno.
określone.role,. inne.realizują.się.muzycznie.czy.dźwiękowo..Je-
den.z.aktorów-amatorów.odgrywa.postać.śpiącego.gościa.hote-
lowego,.ponieważ.doskonale.śpi.mu.się.na.scenie,.gdy.dobiega.
do.niego.sceniczny.gwar..

Ostatni,.trzeci.etap.prac.–.przygotowanie.do.Festiwalu.Boska.Ko-
media.–.zaowocował.dojrzałą.grą.aktorów-amatorów,.obyciem.
scenicznym,.dopracowaniem.własnych.ról.oraz.spójnością.pracy.
całej.ekipy..Zespół.zmierzył.się.z.zasłużonymi,.sławnymi.osobami.
polskiej.sceny.teatralnej,.z.wybitnymi.aktorami,.reżyserami,.z.krea-.
cjami.scenicznymi,.które.weszły.do.repertuaru.teatrów.polskich,.
a.które.na.długo.zapadną.w.pamięć.widowni.i.krytyków..Spek-
takl.po.raz.kolejny.spotkał.się.z.bardzo.przychylnym.przyjęciem.
widowni.i.bardzo.dobrymi.recenzjami,.a.przez.gazetę.„Dziennik.
Polski”.został.uznany.za.jeden.z.dziesięciu.najciekawszych.spek-
takli.mijającego.roku.

Realizacja.projektu.„Paradiso”.to.przykład.zaangażowania.insty-
tucji. kultury. w. proces. twórczego. włączania. osób. z. autyzmem.
i. ich. społecznej. oraz. artystycznej. obecności.. W. przedstawieniu.
bierze. udział. troje. profesjonalnych. aktorów. i. sześciu. aktorów-
-amatorów.. Osoby. z. autyzmem,. aktorzy-amatorzy,. którzy. wy-
stępują.w.spektaklu,.są.uczestnikami.zajęć.Dziennego.Centrum.
Aktywności. na. Farmie. Życia. w. Więckowicach. koło. Krakowa,.
prowadzonej. przez. Fundację. Wspólnota. Nadziei.. Farma. Życia.
w.Więckowicach.jest. jedynym.w.Polsce.specjalistycznym.ośrod-
kiem,.w.którym.mieszkają.osoby. z. autyzmem. (ośrodek.pobytu.
stałego)..Wiele.innych.dorosłych.osób.z.autyzmem.mieszkających.
w.swoich.domach.rodzinnych.przyjeżdża.tu.na.zajęcia.(w.ramach.
Dziennego.Centrum)..Wszystkie.te.osoby.mogą.się.tu.uczyć,.pra-
cować.i.realizować..
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O czym jest sztuka „Paradiso”? 
Kamil: Sztuka.„Paradiso”..Jest.to.opowieścią.o.historii.całym.hote-
lu,.na.którym.się.przedstawienie.odbyło..I.tam.są.różni.bohatero-
wie.w.podobnych.postaciach.komiksowych.i.zmyślonych.i.stwo-
rzonych.dla.widzów.teatralnych.oraz.dla.gościnnych..W.sztuka.
została. stworzona. tylko. dla. pokazów. filmowych. i. teatralnych.
oraz.jak.my,.aktorzy,.pokazujemy.różne.sceny.na.widowni.sztu-
kowych,.o.czym.wszystko.jest..„Paradiso”.jest.to.legendą.praw-
dziwą.i.stworzoną.do.opowiadania.baśń.i.książkowych..

Grzegorz: Sztuka.„Paradiso”.to.powieść.o.niezwyczajnym.hotelu,.
lub.przedstawione.są.wydarzenia.i.bohaterowie.są.wyczerpnięte.
według.„Boskiej.Komedii”.powieści.Dantego.Alighieri..Uczestni-
czymy.we.wędrówce.po.9.planetach,.ale.także.planeta.ma.do.sie-
bie,.że.jest.inna.i.ma.inną.atmosferę..Postawiamy.bohaterów.we.
współczesnej.cywilizacji.i.zadajemy.sobie.pytania.w.codzienności...
I. jeszcze.to.nie. tylko.ogląda.się. jako.widz..Mamy.kilka.niezwy-
kłych. osób:. Dyrektor,. Kierownik. Filip,. Beatrycze,. Bartosz. Allon,.
Joanna.Wilowska,.pianista.Michał.i.największy.śpiący.statysta..

Mariusz: Sztuka.„Hotel.Paradiso”.opowiada.o.pewnym.hotelu,.
w. którym. pracuje. pewien. pracownik. Bartosz. Allon,. który. jest.
nielubiany. i. poniżany.przez. kierownika. Filipa.oraz.wychwalany.
i.lubiany.przez.dyrektora.hotelu.oraz.namawiany.do.szpiegowa-
nia.pokoju.105..Podczas.akcji.szpiegowania.pokoju.Bartosz.Allon.
ma.kryptonim.śledczy.„Niebieski.Laluś”.albo.pieszczotliwie.„La-
luś”..Kiedy.gaśnie.światło.i.słychać.cykady,.wtedy.niektóre.osoby.
włączają.latarki.i.próbują.się.wydostać..Wtedy.na.scenie.zostaje.
słynna.aktorka.Joanna.Wilowska.i.słynny.pianista.Michał..Wtedy.
aktorka,.kiedy.pyta.się,.za.ile.minut.jej.zagra,.wtedy.Michał.od-
powiada:.o.tej.godzinie.zagra..Jak.już.jest.ta.godzina,.to.Michał.
wtedy.zaczyna.grać..Kiedy.są.oklaski,.wtedy.wchodzi.kierownik.
Filip,. kontroler. BHP. i. technik. od. spraw. głośności. kopuły.. Wte-
dy.kierownik. Filip.opowiada.kontrolerowi.BHP.o. stanie.hotelu,.
a.kontroler.głośności.kopuły.sprawdza.głośność,.machając.tycz-
ką. z. mikrofonem.. Wtedy. kierownik. Filip. bierze. mikrofon. z. mi-
nigłośniczkiem.i.każdy.po.kolei.wydaje.z.siebie.jakiś.dźwięk.lub.
chce.coś.powiedzieć. (z.wyjątkiem.technika.do.spraw.głośności.
kopuły).. Potem. kierownik. Filip. chce. wejść. do. pokoju. dyrekto-
ra,.ale.nadal.stoi.pod.drzwiami,.mówiąc,.że.chce.wejść..Wtedy.
dyrektor.hotelu.mówi:.drzwi.są.otwarte.Filip..Ale.kierownik.na-
dal.uparcie.mówi,.że.są.te.drzwi.zamknięte,.to.dyrektor.otwiera.
drzwi.kierownikowi.i.teraz.obaj.wtedy.siadają.przy.biurku..Wtedy.
wyjaśniają.sobie.kilka.spraw,.między.innymi.sprawa.Bartosza.Al-
lona.i.pokój.105..Kiedy.dyrektor.trzyma.kierownika.za.ręce,.wte-
dy.go.hipnotyzuje.i.mówi.o.dziewięciu.piętrach..Wtedy.na.kopule.
pojawiają. się. pszczoły.. Wtedy. Bartosz. Allon. liczy. do. 50. i. idzie.
wtedy.do.pokoju.105,.by.posprzątać..Wtedy.sprzątaczka.Beatry-
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cze.zaczepia.Bartosza.Allona..Wtedy.Bartosz,.niewiedzący,.skąd.
się.ona.kładzie.się.spać,.a.Bartosz.Allon.próbuje.obudzić,.ponie-
waż.nie.zapłaciła.za.pokój,.uparcie.się.kładzie.spać..Zaniepoko-
jony.Bartosz.Allon.chce.się.pozbyć.Beatrycze.z.pokoju,.Beatrycze.
się.wścieka.na.Bartosza.Allona. i.chce.wtedy.alkohol.z.minibar-
ku. i. chce. zapalić. papierosa.. Wściekły. Bartosz. Allon. prosi,. żeby.
przestała,.to.wtedy.rozgrywa.się.awantura..Beatrycze.demoluje.
pokój,.a.Bartosz.Allon,.kiedy.próbuje.się.uspokoić,.wtedy.Beatry-
cze.popełnia.samobójstwo,.strzelając.sobie.w.głowę.i.wtedy.za-
panowuje. totalna. ciemność. i. jest. pełno. dymu.. Wtedy. wszyscy.
wpadają.z.paniką.do.pokoju.i.wtedy.jest.próba.ocucenia.Barto-
sza.Allona..Później.kierownik.i.dyrektor.hotelu.wyprasza.wszyst-
kich.z.pokoju.(z.wyjątkiem.Bartosza.Allona)..Na.kopule.pojawia.
się.postać.kobiety. i.głos,.a.w.pokoju.105. jest.krótkie.śledztwo.
i. przesłuchanie. Bartosza. Allona.. W. późniejszym. czasie. Bartosz.
Allon. jest.wypuszczony.z.pokoju,.w.którym.było.samobójstwo,.
i. ogląda. ze.wszystkimi. kopułę,.na.której. jest.projekcja.. Później.
kierownik. Filip. bierze. Alberta. do. krzeseł,. a. w. pokoju. dyrektor.
hotelu.budzi.Beatrycze.i.przywraca.do.życia..Wtedy.wszyscy.idą.
do.każdego.instrumentu.lub.urządzenia. i.próbują.na.nim.grać..
I.wtedy.wszyscy.się.wyciszają.i.spokojnym.krokiem.podchodzą.do.
publiczności.i.się.kłaniają,.i.są.oklaski.i.brawa..

* * *

Na. koniec,. zamiast. posłowia,. proponujemy. lekturę. artykułu.
opublikowanego.na.stronie.www.KrainaOZA.pl..Strona,.z.któ-
rej.cytujemy,.została.opracowana,.pod.względem.treści.i.formy,.
specjalnie.dla.osób.z.autyzmem.. Jest.ona.częścią. innowacyjnej.
platformy.internetowej.Kraina.OZA..Druga.część.platformy,.stro-
na. www.KrainaOZA.org,. ma. bardziej. tradycyjną. formę. i. jest.
przeznaczona. dla. otoczenia. osób. z. autyzmem. (między. innymi.
dla.rodziców,.terapeutów.i.potencjalnych.pracodawców)..Na.niej.
również.publikowane. są.opracowania. i. artykuły.na. tematy.po-
dejmowane. w. niniejszej. broszurze.. Na. portal. Kraina. OZA. war-
to.regularnie.zaglądać,.bo.wciąż.pojawiają.się.tam.nowe.treści.
związane.z.integracją.społeczną.i.aktywizacją.zawodową..Zawie-
ra.on.szkolenia.i.narzędzia.ułatwiające.realizację.hasła.„integracji.
i.aktywizacji”.w.praktyce.

Tymczasem.historia.Temple.Grandin.i.jej.sukces.zawodowy.stano-
wią.inspirację.dla.wielu.osób.z.autyzmem.i.ich.otoczenia..Temple.
Grandin.przekonuje,.że.każda.osoba.z.autyzmem.może.wykony-
wać.odpowiednią.dla.siebie.pracę.i.czerpać.z.niej.satysfakcję..Po-
wtarza,.że.„świat.potrzebuje.różnych.umysłów”,.a.więc.również.
umysłów.„autystycznych”,.które.ten.świat.wzbogacają.
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Temple Grandin  
o pracy osób z autyzmem

Temple.Grandin.jest.jedną.z.najbardziej.znanych.osób.z.au-
tyzmem.na.świecie..

.........

Urodziła. się. w. 1947. roku. w. Bostonie,. w. USA.. Kiedy. mia-
ła.dwa. lata,. lekarze.zdiagnozowali.u.niej.autyzm..Pomimo.
trudności.komunikacyjnych.związanych.z.autyzmem,.rozwi-
jała.swoje.umiejętności.i.talenty..Trafiła.do.szkoły.dla.uzdol-
nionych.dzieci,.a.potem.na.studia..

Dzisiaj.Temple.Grandin.jest.naukowcem z tytułem doktora..
Jest.psychologiem i zoologiem..Specjalizuje.się.w.badaniu.
zachowania.zwierząt..

Dr. Grandin. angażuje się też w propagowanie wiedzy 
o autyzmie..Opublikowała.wiele.książek.na.ten.temat..Nie-
które.zostały.przetłumaczone.na.język.polski..Tytuły.książek.
to:. „Byłam. dzieckiem. autystycznym”,. „Zrozumieć. zwierzę-
ta.. Wykorzystywanie. tajemnic. autyzmu. do. rozszyfrowania.
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zachowań. zwierząt”,. „Myślenie. obrazami. oraz. inne. relacje.
z.życia.z.autyzmem”.

Dr.Grandin.uważa,.że.praca jest ważna dla osób z auty-
zmem..Twierdzi,.że.dla.większości.z.nich.można znaleźć od-
powiedni zawód. Praca powinna być dobrze dopasowa-
na do umiejętności danej.osoby..

W.artykule.opublikowanym.na.stronie.Uniwersytetu.Indiana.
Temple.Grandin.pisze:.„Należy wybrać pracę, która wyko-
rzystuje mocne strony osób z autyzmem.czy.syndromem.
Aspergera..Zarówno.osoby.wysoko,.jak.i.nisko.funkcjonujące.
mają.słabą.pamięć.krótkotrwałą..Jednocześnie,.często.cieszą.
się.lepszą.pamięcią.długotrwałą.niż.większość.osób.neuroty-
powych..Wielką.trudność.sprawiają.mi.zadania,.które.wyma-
gają.użycia.pamięci.krótkotrwałej..Nie.jestem.w.stanie.robić.
kilku.rzeczy.jednocześnie”.

Temple.Grandin.podaje.przykłady.pracy,.która.byłaby.dla.niej.
bardzo.trudna.lub.niemożliwa.do.wykonania..To.między.in-
nymi:.praca.kasjerki,.kelnerki.lub.recepcjonistki..Takiej.pracy.
nie.poleca.osobom.z.autyzmem..

.........
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Następnie. wylicza. prace,. które. będą. łatwe. i.odpowiednie 
dla niej.i.wszystkich.innych.osób, które „myślą obrazami”..

To.na.przykład:.programowanie.komputerowe,.rysunek.tech-
niczny,.praca.ze.zwierzętami..

Jako.odpowiednie.wymienia. też. takie. zawody,. jak:. technik.
laboratoryjny,.statystyk,.mechanik.czy.fotograf.

.........

Jeszcze. inne. zawody. będą. odpowiednie. dla. osób. z. auty-
zmem,.które.nie.myślą.obrazami,.ale.mają zdolności mate-
matyczne lub muzyczne..

Dla.tych.osób.odpowiedni.może.okazać.się.na.przykład.za-
wód:.statystyka,.księgowego,.bibliotekarza,.taksówkarza.lub.
inżyniera..

.........

W. opinii. Temple. Grandin. osoby niewerbalne lub mające 
trudności z komunikacją werbalną także mogą znaleźć 
odpowiednią pracę.. Może. to. być. na. przykład. praca:. ma-
gazyniera,.montażysty,.ogrodnika,.wprowadzanie.danych.do.
komputera.lub.praca.pomocnika.bibliotekarza.

.........
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Temple. Grandin. zwraca. uwagę. na. to,. że. ważne jest, aby 
pamięć krótkotrwała nie była przeciążona..Żeby.to.wyja-
śnić,.używa.następującego.porównania:.„Gdybym.była.kom-
puterem,.miałabym.olbrzymi.twardy.dysk,.który.jest.w.stanie.
przechować.10.razy.więcej.informacji.niż.zwykły.komputer,.
ale.miałabym.słaby.procesor..Używając.terminologii.kompu-
terowej.z.1999.roku,.mam.twardy.dysk.o.pojemności.1000.
gigabajtów. i.mały.procesor.286.. Ludzie.neurotypowi.mają.
tylko.10.gigabajtów.na.twardym.dysku,.za.to.procesor.Pen-
tium”..

.........

Temple. Grandin. podkreśla,. że. „świat potrzebuje różnych 
umysłów”,.nie.tylko.„neurotypowych”..

.........
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