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Streszczenie 

W niniejszym dokumencie przedstawione zostały najważniejsze wnioski z Rozszerzonego badania 

potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz 

rekomendacje opracowane na jego podstawie. 

Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem 

i zespołem Aspergera zrealizowane zostało w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w ramach 

Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach 

działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, typ operacji: 

„Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych 

rozwiązań i współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

W ramach projektu opracowany zostanie jeden model/standard mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera (uwzględniający 

specyficzne potrzeby i możliwości tych osób), który następnie zostanie wdrożony i przetestowany w 6 

gminach na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Docelowo, 

model może być wdrażany także w innych gminach w całej Polsce, przy wykorzystaniu zasobów 

własnych gminy i/lub wsparciu zewnętrznym, wówczas już poza ramami projektu „Azymut-

Samodzielność”. 

Głównym celem badania było stworzenie kompleksowego katalogu potrzeb osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i ich rodzin w zakresie 

instytucjonalnego wsparcia społecznego (w szczególności świadczonego w mieszkaniach 

wspomaganych) na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. 

Badanie zostało zrealizowane w terminie lipiec – wrzesień 2018 roku na zlecenie Województwa 

Wielkopolskiego/ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Główną metodą badawczą 

był zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Badanie terenowe objęło swoim zasięgiem województwo 

lubuskie (2 subregiony), wielkopolskie (5 subregionów) i zachodniopomorskie (3 subregiony). W sumie 

przeprowadzono 20 wywiadów, 10 wywiadów z rodzicami/ opiekunami prawnymi osób z ASD i 10 

wywiadów z organizatorami systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin tj. OPS, PCPR, PUP oraz 

przedstawicielami organizacji pozarządowych i otoczenia instytucjonalnego (np. warsztat terapii 

zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej), a także specjalistami 

w zakresie całościowego zaburzenia rozwoju (terapeutami, psychologami, pedagogami specjalnymi). 

Badanie w terenie przeprowadzono w terminie 20 – 31 sierpnia (19 wywiadów) i  w dniu 10 września 

(1 wywiad). Dodatkowo wywiady FGI zróżnicowano ze względu na ich funkcję: design thinking 

i diagnostyczną. W przypadku wywiadów pierwszego typu dążono przede wszystkim do 

zidentyfikowania użytkowników projektowanego modelu mieszkalnictwa wspomaganego oraz 

określenia ich potrzeb a także generowano pomysły, jak odpowiedzieć na zidentyfikowane wcześniej 

problemy i potrzeby oraz tworzono założenia do modelu wsparcia osób z całościowym zaburzeniem 

rozwoju i ich rodzin/opiekunów. Równocześnie, jako że wypracowywany model wsparcia osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz ich rodzin/opiekunów nie będzie funkcjonować w próżni, 

lecz musi zostać osadzony w lokalnych systemach pomocy społecznej (charakteryzujących się 

ograniczeniami w zakresie świadczenia różnego typu wsparcia), przeprowadzono również wywiady 

poświęcone diagnozie barier utrudniających wdrożenie modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla 
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osób z ASD. W rezultacie możliwe było zaproponowanie optymalnego kompromisu pomiędzy 

trafnością modelu wsparcia (dopasowaniem go do potrzeb użytkowników) oraz jego użytecznością/ 

„wdrażalnością” (dopasowaniem modelu do możliwości gmin).  

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z badania: 

Sposób funkcjonowania osób z ASD, wyrażający się między innymi w stopniu ich życiowej 

samodzielności, jest ogromnie zróżnicowany. Wynika on ze stopnia nasilenia zaburzenia, 

współwystępowania niepełnosprawności sprzężonych, w tym niepełnosprawności intelektualnej 

a także , co naturalne, wieku osoby z ASD. Zdarza się w związku z tym, że osoby z ASD wymagają stałego 

nadzoru i opieki. Równocześnie niekiedy stopień samodzielności osób z ASD pozwala im na 

zamieszkiwanie poza domem rodzinnym: czasowe (np. w internacie) lub stałe (w samodzielnym 

mieszkaniu). Jak wynika z różnych doświadczeń uczestników FGI spora przynajmniej część osób z ASD 

mogłaby pracować zawodowo przy zapewnieniu im odpowiednich warunków pracy (np. w zakładach 

aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej, spółdzielniach socjalnych itd.).  

Osoby z ASD napotykają na istotne trudności związane z funkcjonowaniem w kręgu koleżeńskim, ale 

też w bardziej ogólnie pojętym otoczeniu społecznym (na ulicy, placu zabaw, w sklepie itp.). Wynika 

to z trudności w funkcjonowaniu społecznym (zwłaszcza w obszarze komunikacji), które są istotą 

omawianego zaburzenia. Równocześnie przyczyną jest również niewystarczająca wiedza na temat 

omawianego zaburzenia wśród ogółu społeczeństwa, co wywołuje lęk i niechęć wobec tych osób 

(wiedza na temat przyczyn zachowań uznawanych za dziwaczne lub niegrzeczne, które występują 

u osób z ASD powinna wpłynąć na wzrost tolerancji czy akceptacji tych osób).  

Nabywanie umiejętności społecznych (w tym w zakresie inicjowania i podtrzymywania relacji 

społecznych), a także umiejętności przekładających się bezpośrednio na sposób funkcjonowania  

i samodzielności osób z ASD (związanych z wykonywaniem podstawowych czynności 

samoobsługowych, jak higiena osobista, zakładanie ubrań, poruszaniem się środkami transportu 

publicznego czy robieniem zakupów) musi w przypadku wielu osób z ASD podlegać specjalnemu 

oddziaływaniu terapeutycznemu i zazwyczaj długotrwałemu treningowi. W proces uczenia włączeni 

powinni być bezwzględnie rodzice/opiekunowie osób z ASD. W tym celu powinni oni mieć dostęp do 

szkoleń, obejmujących między innymi tematykę kształtowania samodzielności życiowej 

podopiecznych, żywieniową i dietetyczną oraz seksualności osób z niepełnosprawnościami.  

Brakuje spójnego systemu informacji na temat wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin. System taki 

powinien gromadzić i udostępniać informacje o instytucjach, które zajmują się diagnostyką autyzmu, 

informować rodziców, co powinni i co mogą zrobić po uzyskaniu diagnozy, gdzie i na jakich warunkach 

mogą uzyskać wsparcie (terapeutyczne, finansowe itp. i  w jaki sposób uzyskać orzeczenia 

umożliwiające im skorzystanie z form wsparcia). Niekiedy jedynym źródłem informacji dla rodziców 

bywa tzw. poczta pantoflowa, czyli informacje wymieniane bezpośrednio między sobą przez rodziców. 

Specjaliści zobowiązani do świadczenia także osobom z ASD i ich rodzinom usług w ramach pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, edukacji czy rynku pracy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat 

ASD, co znacząco utrudnia rehabilitację społeczną i zawodową osób z ASD oraz nie pozwala 

przedstawicielom tych instytucji na wspieranie ich zgodnie z potrzebami i możliwościami. 
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Grupą potrzebującą wsparcia instytucjonalnego są także rodzice/opiekunowie osób z autyzmem. 

Oprócz opieki wytchnieniowej potrzebują także wsparcia terapeutycznego (szkolenia, konsultacje 

psychologa, grupy terapeutyczne złożone z rodziców). Tam, gdzie środowisko rodziców dzieci z ASD 

jest w miarę zintegrowane (skupione wokół przedszkola lub organizacji pozarządowej specjalizujących 

się we wspieraniu osób z ASD) tam mogą oni korzystać ze wsparcia psychologicznego (skierowanego 

do rodziców) i merytorycznego (dotyczącego metod pracy z dzieckiem). W innych miejscach, zwłaszcza 

tam, gdzie instytucji wspierających osoby z ASD jest najmniej, rodzice pozostają zdani na siebie 

nawzajem i poza spotkaniami we własnym gronie nie mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. 

Osoby z ASD i ich rodziny napotykają na duże trudności w zakresie pozyskiwania wsparcia w ramach 

funkcjonujących systemów społecznych: w obszarze edukacji, pomocy społecznej, aktywizacji 

zawodowej. Głównymi (często jedynymi) instytucjami, które wspierają osoby z ASD i ich rodziny są 

organizacje pozarządowe. Niektóre z nich prowadzą szeroką działalność nakierowaną na wspieranie 

osób z ASD i ich rodzin, od diagnostyki po terapię, niekiedy prowadzenie przedszkoli i szkół. Wsparcie 

oferowane przez organizacje pozarządowe jest zazwyczaj wysoko oceniane przez rodziny osób z ASD 

(przede wszystkim organizacje skupiają specjalistów wykwalifikowanych w zakresie terapii osób z ASD, 

często kompleksową pomocą obejmujące również rodziny osób z ASD). Należy podkreślić, że niektóre 

organizacje pozarządowe działające na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego 

i lubuskiego planują utworzenie mieszkań wspomaganych pod warunkiem dotarcia do źródeł 

finansowania działalności wspomnianych mieszkań. 

Wiele ośrodków pomocy społecznej w zbyt ograniczonym zakresie wspiera osoby z ASD i ich rodziny 

zamieszkujące na terenie gminy. Występują duże trudności w zakresie korzystania ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych przez osoby z ASD i ich rodziny. Brakuje strategicznych działań podejmowanych na 

poziomie lokalnym (gminnym) w zakresie wspierania osób z ASD i ich rodzin: władze gmin zazwyczaj 

nie dokonują rozeznania w zakresie liczby osób z ASD i ich rodzin funkcjonujących na terenie gminy, 

zbyt mała jest wiedza przynajmniej części pracowników OPS na temat ASD i potrzeb osób z ASD oraz ich 

rodzin w obszarze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 

Osoby z ASD i ich rodziny napotykają na bardzo duże trudności na etapie diagnozowania ASD, które 

wynikają między innymi z ograniczonego dostępu do placówek diagnostycznych i lekarzy specjalistów 

oraz niewystarczającej wiedzy lekarzy pierwszego kontaktu na temat diagnozowania ASD we wczesnej 

fazie rozwoju dziecka.  

Osoby z ASD i ich rodziny mają bardzo ograniczoną możliwość korzystania z jakichkolwiek form 

terapii, również w ramach usług oferowanych na rynku prywatnym. Liczba placówek prowadzących 

terapię dla osób z ASD i ich rodzin jest zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania. Korzystanie z usług 

placówek prywatnych wiążę się z koniecznością ponoszenia znacznych (w opinii rodziców) kosztów. 

Zakres terapii (wymiar godzinowy) dostępny w przedszkolach i szkołach masowych jest w odniesieniu 

do dużej części dzieci z ASD zbyt mały, by mógł efektywnie przyczyniać się do niwelowania trudności, 

z którymi się zmagają.  

Niewielka liczba badanych dorosłych osób z ASD, których sytuacja była omawiana w trakcie wywiadów 

FGI podlegała rehabilitacji zawodowej prowadzonej w ramach WTZ  i ZAZ. Sytuację taką należy uznać 

za niekorzystną gdyż należy zauważyć, że uczestnictwo w WTZ-cie stanowić może i powinno jedną  

z podstawowych form terapii dostępnych dla wielu dorosłych osób z ASD. W opinii niektórych 
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specjalistów biorących udział w FGI zdarza się, że instytucje tego typu wzbraniają się przed 

przyjmowaniem osób z ASD z uwagi na to, że instytucje te nie są do tego przygotowane - problemem 

bywa przede wszystkim brak personelu posiadającego kwalifikacje do pracy z osobami z ASD.  

Dorosłe osoby z ASD są w minimalnym stopniu obecne na rynku pracy, choć istnieją przykłady 

świadczące o tym, że profesjonalnie przeprowadzony proces wsparcia na rynku pracy, obejmujący 

m.in. doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie dla pracodawcy etc., może 

doprowadzić do znalezienia przez osoby z ASD zatrudnienia na chronionym, a nawet otwartym rynku 

pracy. Zdaniem przedstawicieli powiatowych urzędów pracy i rodziców biorących udział w wywiadach 

FGI, pracodawcy są w bardzo niewielkim stopniu zainteresowani zatrudnianiem osób  

z niepełnosprawnościami, w tym również osób z ASD (mimo obiektywnego zapotrzebowania na 

nowych pracowników na rynku pracy). Przyczyną jest zazwyczaj niewiedza na temat ASD i zaburzeń 

neurologicznych, lęk przed zatrudnianiem osób z ASD ale też zapewne niewiedza na temat potencjału 

tych osób, jaki mogą wykorzystać pracując zawodowo.  

Istnieje obiektywna potrzeba wdrażania mieszkalnictwa wspomaganego jako formy wsparcia dla osób 

z ASD i ich rodzin. Stopień gotowości osób z ASD i ich rodzin do skorzystania z tej formy wsparcia jest 

zróżnicowany. Wielu rodziców, zwłaszcza osób z ASD w niewielkim stopniu samodzielnych życiowo, 

może nie być gotowych do skorzystania z formy wsparcia, jaką jest mieszkalnictwo wspomagane. 

Obawiają się o bezpieczeństwo dzieci, o to, czy sobie poradzą w samodzielnym życiu, niekiedy wreszcie 

może to wynikać ze skomplikowanej sytuacji finansowej rodzin, w której środki finansowe 

otrzymywane przez osobę z ASD stanowią znaczną część budżetu rodziny, a rodzic bywa pozbawiony 

stałego źródła dochodu związanego z wykonywaniem pracy zawodowej i/lub nie ma możliwości 

otrzymywania renty).  

Rodzice dzieci i osób dorosłych z ASD deklarują bardzo duże zapotrzebowanie na wsparcie 

wchodzące w obszar tzw. opieki wytchnieniowej (która ma polegać na zapewnieniu opieki dziecku  

z niepełnosprawnością lub niesamodzielnej osobie dorosłej, na czas, gdy nie może jej sprawować 

opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku itp.), a także wsparcie w opiece nad 

dziećmi w okresie wakacyjnym (zapewnienie dziecku opieki na czas pobytu rodziców w pracy, np. 

w postaci organizacji półkolonii czy innych zajęć zorganizowanych dla dzieci). Należy przy tym 

zauważyć, że możliwość czasowego oddania osoby z ASD pod opiekę instytucjonalną (np. w ramach 

opieki wytchnieniowej czy zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci w okresie letnim) może 

w istotny sposób przyczynić się do budowania gotowości osób z ASD i ich rodzin do samodzielności  

(w tym do usamodzielnienia w ramach mieszkań wspomaganych).  

Większość gmin nie jest gotowa do udzielania osobom z ASD i ich rodzinom wsparcia w zakresie 

mieszkalnictwa wspomaganego. Głównymi przyczynami są: brak ustawowej definicji mieszkania 

wspomaganego, brak możliwości zapewnienia środków finansowych na wdrożenie tej formy wsparcia, 

brak kadry wykwalifikowanej do pracy z osobami z ASD w ramach mieszkań wspomaganych. 

Barierą uniemożliwiającą rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, jako formy wsparcia dla osób 

z ASD (po uregulowaniu kwestii formalno – prawnych i zapewnieniu odpowiednich źródeł 

finansowania tej formy wsparcia przez rząd) może być w przyszłości niedobór specjalistów 

wykwalifikowanych do pracy z osobami z ASD. Już teraz brak dostępu do odpowiednich specjalistów 

stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczonego dostępu osób z ASD i ich rodzin do usług 
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specjalistycznych (opiekuńczych, terapeutycznych, medycznych etc.). Stosunkowo dużą liczbę 

specjalistów skupiają wokół siebie organizacje pozarządowe. Należy jednak pamiętać, że liczba tych 

organizacji nie jest z jednej strony tak duża, by zabezpieczyć potrzeby wszystkich osób z ASD i ich 

rodzin, z drugiej strony są one nierównomiernie rozmieszczone terytorialnie, w ujęciu zarówno 

wojewódzkim, jak i powiatowym.  

Na podstawie badania sformułowano następujące rekomendacje: 

 Kontynuowanie realizacji projektów nakierowanych na aktywizację zawodową osób z ASD (w tym 

na bazie dobrych praktyk z Programów Wsparcie dla Osób z Autyzmem i Wsparcie dla Osób 

z Autyzmem II), 

 Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie wiedzy pracodawców na temat zasad 

zatrudniania osób z ASD, w tym możliwości uzyskania refundacji kosztów zatrudnienia pracownika 

ze środków PFRON. Rekomendowane są działania obejmujące indywidualne doradztwo dla 

pracodawców (np. „Jak zatrudnić osobę z niepełnosprawnością w tym z ASD krok po kroku?”), 

 Prowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa dla przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia 

(zwłaszcza pracownikom PUP) prowadzących do podniesienia ich wiedzy w zakresie ASD 

i kompetencji w zakresie efektywnego prowadzenia doradztwa zawodowego dla osób z ASD 

i skutecznego wprowadzania ich na rynek pracy, 

 Prowadzenie bazy danych instytucji wspierających osoby z ASD i ich rodziny, w formie 

elektronicznej bazy dostępnej na stronie internetowej i/lub w formie informatorów wydawanych 

cyklicznie (na bieżąco uaktualnianych) i rozprowadzanych w instytucjach do których osoby z ASD 

i ich rodziny mogą zgłaszać się po uzyskanie wsparcia. Opracowanie poradnika dotyczącego zasad 

„poruszania się” po systemie wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin, 

 Prowadzenie działań (szkoleń, warsztatów, akcji informacyjnych) ukierunkowanych na zwiększenie 

możliwości wczesnego diagnozowania zaburzeń ASD, w tym działań mających na celu zwiększenie 

wiedzy i umiejętności w tym zakresie pediatrów i innych lekarzy pierwszego kontaktu, akcji 

informacyjnych dla rodziców (ukierunkowanych na wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą 

symptomów ASD u dzieci w różnym wieku, możliwości terapii, uświadamianie im wagi 

przeprowadzania wczesnej diagnostyki w kierunku ASD), 

 Prowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa umożliwiających pracownikom służb pomocy 

społecznej zatrudnionych w OPS (w tym asystentom rodziny i pracownikom socjalnym) i PCPR-ach 

podniesienie swojej wiedzy w zakresie ASD i kompetencji w zakresie wspierania osób z ASD i ich 

rodzin, 

 Prowadzenie działań nakierowanych na sieciowanie już działających organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów zajmujących się wspieraniem osób z ASD i ich rodzin (by organizacje te mogły 

wymieniać się doświadczeniami, dobrymi praktykami itd.). Instytucjonalne animowanie (w skali 

powiatowej) powstawania organizacji pozarządowych, wokół których integrować mogłoby się 

środowisko osób z ASD i ich rodzin (zwłaszcza w powiatach, gdzie aktywność pozarządowa na tym 

polu jest najmniejsza). Podstawowym celem tego działania powinno być zorganizowanie lokalnego 

środowiska osób z ASD i ich rodzin tak, by mogli wspierać się wzajemnie, wymieniać informacje, 

prowadzić działania lobbingowe dotyczące osób z ASD i ich rodzin wśród władz lokalnych itd. Po 

osiągnięciu odpowiedniego potencjału organizacyjnego wspomniane organizacje mogłyby tworzyć 
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np. przedszkola czy szkoły niepubliczne wyspecjalizowane w kształceniu osób z ASD, co - jak wynika 

z badania - zapewnia wysoką jakość kształcenia i rehabilitacji dla osób z ASD, 

 Wdrożenie rozwiązań systemowych zwiększających podaż specjalistów wykwalifikowanych do 

pracy z dorosłymi osobami z ASD (w tym uzupełnienie programów nauczania np. na pedagogice 

specjalnej, o zagadnienia związane z prowadzeniem terapii dorosłych osób z ASD dorosłymi), 

 Dofinansowywanie w ramach otwartych konkursów ofert prowadzenia działań/ projektów 

nakierowanych na integrację społeczną osób z ASD i ich rodzin, 

 Rodzice osób z ASD powinni mieć dostęp do szkoleń obejmujących tematykę: 

- kształtowania samodzielności u osób z ASD, 

- spędzania czasu tzw. wolnego z dziećmi z ASD,  

- żywieniową i dietetyczną dla osób z ASD, 

- dojrzewania seksualnego i seksualności osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z ASD. 

 Mieszkania wspomagane są rekomendowaną forma wsparcia dla osób z ASD.  W przypadku 

wysoko funkcjonujących osób z ASD pobyt w mieszkaniu wspomaganym powinien pełnić wyłącznie 

funkcję treningową - przygotowywać ich do zamieszkania w pełni samodzielnego (poza domem 

rodzinnym i poza mieszkaniem wspomaganym). W przypadku średnio funkcjonujących osób z ASD 

mieszkanie wspomagane powinno pełnić funkcję mieszkania treningowego lub docelowego 

(miejsca ich stałego zamieszkania) natomiast dla nisko funkcjonujących osób z ASD mieszkanie 

wspomagane powinno pełnić funkcję mieszkania docelowego, w którym zapewniona zostanie 

specjalistyczna opieka. 
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Spis skrótów  

ASD, osoba 

z ASD 

spektrum zaburzeń autystycznych, osoba ze spektrum zaburzeń autystycznych.  

Dla określenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem 

i zespołem Aspergera użyto w Raporcie terminu osoby z ASD. Dzięki temu, że 

jest to krótkie wyrażenie, tekst jest łatwiejszy w odbiorze. Z drugiej użycie 

takiego pojemnego terminu podkreśla, że autyzm i pokrewne mu zaburzenia 

(takie jak zespół Aspergera) obejmuje zarówno osoby z bardzo głębokim 

poziomem zaburzeń i  w związku z tym w dużym stopniu niesamodzielne, jak 

też osoby, które choć doświadczają trudności w funkcjonowaniu (zwłaszcza 

w sferze kontaktów społecznych), mogą żyć stosunkowo samodzielnie.  

DPS Dom Pomocy Społecznej 

FGI Wywiad grupowy zogniskowany (Focus group interview - FGI) tj. dyskusja 

prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie 

opracowanych wcześniej wytycznych do dyskusji. 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MRPiPS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

OPS Ośrodek pomocy społecznej 

OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

ŚDS Środowiskowy dom samopomocy 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej 
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WWRD Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej 

F1.1 – F10.1 

F1.2 – F10.2 

Symbole wykorzystane do oznaczenia cytatów zamieszczonych w Raporcie, 

które wskazują, z jakim typem respondentów i w jakiej lokalizacji został 

przeprowadzony wywiad FGI. Zastosowano następujący schemat oznaczania: 

Cyfra 1 umieszczona po kropce wskazuje, że cytat pochodzi z FGI pierwszego 

typu: z przedstawicielami rodzin osób z ASD, opcjonalnie osób z ASD (FGI 

z potencjalnymi użytkownikami modelu). 

Cyfra 2 umieszczona po kropce wskazuje, że cytat pochodzi z FGI drugiego typu: 

z organizatorami systemu wsparcia osób z ASD, tj. JST, OPS, PCPR, PUP oraz 

przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiska naukowego 

i otoczenia instytucjonalnego (np. warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy 

dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej, klub integracji społecznej, 

centrum integracji społecznej) oraz specjalistami w zakresie całościowego 

zaburzenia rozwoju (terapeutami, psychologami, pedagogami specjalnymi).  

Cyfry od 1 do 10 umieszczone przed kropką wskazują lokalizację, w jakiej 

przeprowadzony był wywiad.  

1. Wprowadzenie 

Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera zostało przeprowadzone w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność realizowanego 

w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, typ operacji: 

„Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych 

rozwiązań i współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

W ramach projektu „Azymut – Samodzielność” opracowany zostanie jeden model/standard 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem 

i zespołem Aspergera (uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości tych osób), który następnie 

zostanie wdrożony i przetestowany w 6 gminach na terenie województw: zachodniopomorskiego, 

lubuskiego i wielkopolskiego. Docelowo, model będzie mógł być wdrażany także w innych gminach 

w całej Polsce, przy wykorzystaniu zasobów własnych gminy i/lub wsparciu zewnętrznym, wówczas już 

poza ramami projektu „Azymut-Samodzielność”. 

Głównym celem Rozszerzonego badania potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym 

z autyzmem i zespołem Aspergera było stworzenie kompleksowego katalogu potrzeb osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i ich rodzin w zakresie 

instytucjonalnego wsparcia społecznego (w szczególności świadczonego w mieszkaniach 

wspomaganych) na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. 
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Badanie zostało zrealizowane w terminie lipiec – wrzesień 2018 roku na zlecenie Województwa 

Wielkopolskiego/ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Główną metodą badawczą 

był zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Badanie terenowe objęło swoim zasięgiem województwo 

lubuskie (2 subregiony), wielkopolskie (5 subregionów) i zachodniopomorskie (3 subregiony). W sumie 

przeprowadzono 20 wywiadów, 10 wywiadów z rodzicami/ opiekunami prawnymi osób z ASD i 10 

wywiadów z organizatorami systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin tj. OPS, PCPR, PUP oraz 

przedstawicielami organizacji pozarządowych i otoczenia instytucjonalnego (np. warsztat terapii 

zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej), a także specjalistami 

w zakresie całościowego zaburzenia rozwoju (terapeutami, psychologami, pedagogami specjalnymi). 

Badanie w terenie przeprowadzono w terminie 20 – 31 sierpnia (19 wywiadów) i  w dniu 10 września 

(1 wywiad).  

Grupa docelowa tj. rodziny i opiekunowie osób z ASD oraz osoby/ instytucje tworzące system wsparcia 

zaangażowały się w proces budowania modelu mieszkalnictwa wspomaganego, okazały się zasadniczo 

chętne do udziału w badaniu i bardzo zaangażowane w dyskusję prowadzoną podczas wywiadów 

fokusowych (łącznie w wywiadach wzięło udział 181 uczestników, w tym 101 rodziców/ opiekunów 

prawnych osób z ASD). Tym niemniej należy zauważyć, że realizacja badania w okresie wakacyjnym/ 

urlopowym, powodowała znaczne utrudnienia w zakresie rekrutacji respondentów – kontakt 

z wieloma potencjalnymi uczestnikami FGI był utrudniony lub wręcz niemożliwy, dodatkowo niektórzy 

rodzice/ opiekunowie osób z ASD mimo deklarowanej chęci udziału w wywiadach, nie mieli takiej 

możliwości ze względu na konieczność pełnienia opieki nad dziećmi, które również w tym okresie 

korzystały z wakacji. W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące liczebności respondentów, którzy 

wzięli udział w poszczególnych wywiadach z podziałem na subregiony: 

Tabela 1. Lokalizacja ze względu na subregion i liczebność uczestników poszczególnych wywiadów.  

Subregion Liczba uczestników - wywiady 

z osobami z ASD i ich rodzicami/ 

opiekunami prawnymi 

Liczba uczestników - wywiady 

z przedstawicielami systemu wsparcia 

osób z ASD i ich rodzin (specjalistami/ 

urzędnikami) 

zielonogórski 3 3 

gorzowski 11 10 

szczeciński 11 11 

stargardzki 16 7 

koszaliński 3 5 

pilski 8 8 

kaliski 6 8 

koniński 12 11 

poznański 15 9 

leszczyński 16 8 
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Źródło: opracowane własne na podstawie danych sprawozdawczych z realizacji badania.  

Na prośbę Zamawiającego, w dwóch subregionach, w których w wywiadach wzięła udział najmniejsza 

liczba uczestników, przeprowadzono dodatkowo indywidualne wywiady pogłębione – 4 wywiady 

w subregionie zielonogórskim i 4 wywiady w subregionie koszalińskim.  

Dodatkowo wywiady FGI zróżnicowano ze względu na ich funkcję: design thinking i diagnostyczną. 

W przypadku wywiadów pierwszego typu dążono przede wszystkim do zidentyfikowania 

użytkowników projektowanego modelu mieszkalnictwa wspomaganego oraz określenia ich potrzeb 

a także generowano pomysły, jak odpowiedzieć na zidentyfikowane wcześniej problemy i potrzeby 

oraz tworzono założenia do modelu wsparcia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju i ich 

rodzin/opiekunów. Równocześnie, jako że wypracowywany model wsparcia osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju oraz ich rodzin/opiekunów nie będzie funkcjonować w próżni, lecz musi zostać 

osadzony w lokalnych systemach pomocy społecznej (charakteryzujących się ograniczeniami 

w zakresie świadczenia różnego typu wsparcia), przeprowadzono również wywiady poświęcone 

diagnozie barier utrudniających wdrożenie modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD. 

W rezultacie możliwe było zaproponowanie optymalnego kompromisu pomiędzy trafnością modelu 

wsparcia (dopasowaniem go do potrzeb użytkowników) oraz jego użytecznością/„wdrażalnością” 

(dopasowaniem modelu do możliwości gmin). Pomysły generowane przez oba typy grup FGI 

(rodziców i przedstawicieli systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin) były zbieżne, przedstawiciele obu 

grup kładli nacisk na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników mieszkania wspomaganego 

oraz rozwój ich samodzielności i aktywizację zawodową. Uczestniczący w wywiadach FGI specjaliści, 

terapeuci formułowali bardziej konkretne wytyczne dotyczące sposobu zorganizowania pracy 

opiekuna/ trenera samodzielności (co jest zrozumiałe, gdyż osoby te w ramach swojej pracy 

zawodowej również pełnią często rolę opiekunów czy trenerów osób z ASD).  

 

2. Wyniki badania 

2.1. Poziom funkcjonowania codziennego i społecznego osób z ASD 

Sposób funkcjonowania osób z ASD, z którymi uczestnicy wywiadów FGI stykają się w pracy 

zawodowej czy też zajmują się jako rodzice/ prawni opiekunowie, wyrażający się między innymi 

w stopniu ich życiowej samodzielności, jest ogromnie zróżnicowany. Mimo pewnych wspólnych cech 

czy trudności wynikających z posiadanego zaburzenia, ostatecznie każda z osób z ASD, której stan 

i sytuacja były omawiane podczas wywiadów FGI, miała inne deficyty, potrzeby i inne mocne strony. 

Niekiedy poziom niesamodzielności osób z ASD jest tak duży, że w zasadzie nie mogą oni zostać 

pozostawieni sami bez opieki czy nadzoru, gdyż nie są w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo, 

wykonać podstawowych czynności związanych z zadbaniem o higienę osobistą itd. Pewna grupa osób 

z ASD podstawowe czynności składające się na tzw. życie codzienne wykonuje w zasadzie samodzielnie, 

jednak potrzebuje wsparcia innych osób, gdyż na przykład wymaga (stałego) przypominania 

o konieczności wykonania określonych czynności (np. mycia się, ubierania) i/lub wskazania momentu, 

w którym osoba z ASD powinna dane działanie zacząć lub skończyć wykonywać.  
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Równocześnie w przypadku niektórych osób z ASD (również niepełnoletnich), ich poziom 

samodzielności był na tyle wysoki, że pozwalał im na zamieszkiwanie poza domem rodzinnym: czasowe 

(np. w internacie) lub stałe. 

R: Znaczy ja mam w klasie tego Jakuba, który ma 16 lat i on mieszka w internacie od poniedziałku do 

piątku, na weekendy zawsze jeździ do domu. I  z tego co mama mówi i  z tego co ja wiem, bo tak się 

zachowuje też w klasie, to jest bardzo samodzielny w zakresie samoobsługi, wszystko wokół siebie zrobi 

i bardzo też jest pomocny w domu, szczególnie w takich zajęciach w kuchni: pokroi, obierze, ugotuje, 

naleje wody, posprząta po sobie. Także jest bardzo pomocny. W klasie też pomaga posprzątać, 

pozamiatać. Często jest dyżurnym, właściwie przez większość roku szkolnego to on jest dyżurnym 

i bardzo sobie dobrze radzi. W internacie też sobie dobrze radzi. F6.1 

R: Znaczy ja z tymi dwoma panami, z którymi współpracuję, to jeden i drugi oczywiście takie czynności 

samoobsługowe to jak najbardziej [potrafią wykonać]. Jeden pan mieszka sam, no ale jednak ma za 

niskie środki finansowe, żeby opłacać to mieszkanie, więc dyskretnie robią to rodzice. On nie dokonuje 

żadnych opłat. Wie, że coś takiego w ogóle jest, że trzeba płacić za to mieszkanie. Zakupy robi 

samodzielnie, tak samo samodzielnie układa tą aktywność poza pracą, czy jakieś wycieczki rowerowe, 

wyjścia do kina, on sobie to organizuje. Z kolei drugi pan mieszka z mamą i  w ogóle mama jest 

nadopiekuńcza, właściwie wyręcza go we wszystkim. F6.1 

Należy zauważyć, że mimo samodzielnego zamieszkiwania, osoby z ASD mogą być wciąż uzależnione 

od rodziców w sensie finansowym z uwagi na osiąganie dochodów nie pozwalających na pokrycie 

wszystkich wydatków, w tym związanych z użytkowaniem mieszkania. O pełnym usamodzielnieniu 

się osób z ASD można mówić dopiero wtedy, gdy nie tylko będą one w stanie zamieszkać poza domem 

rodzinnym (z uwagi na swoją kondycję psycho – fizyczną), lecz również będą dysponowały środkami 

finansowymi na pokrycie wydatków związanych z życiem codziennym, w tym opłat związanych 

z utrzymaniem mieszkania, stąd w systemie usamodzielniania tych osób duży nacisk kładziony 

powinien być nie tylko na rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego, lecz również na aktywizację 

zawodową i tworzenie miejsc pracy dla osób z ASD.  

Zaburzenia w obszarze podejmowania kontaktów społecznych są immanentnie związane z ASD, stąd 

osoby te bardzo często napotykają na istotne trudności związane z funkcjonowaniem społecznym, 

również w kręgu koleżeńskim. Należy wyjść z założenia, że generalnie potrzeby w zakresie 

nawiązywania relacji społecznych (zawierania znajomości czy prowadzenia rozmowy), osoby z ASD 

mają podobne, co osoby neurotypowe (bez zaburzeń charakterystycznych dla autyzmu). Równocześnie 

sposób, w jaki osoby te „odbierają świat” i jak w nim funkcjonują powoduje, że doświadczają często 

bardzo dużych trudności w funkcjonowaniu społecznym. Również charakter relacji społecznych 

podejmowanych przez te osoby może być inny niż w przypadku osób neurotypowych (np. relacje 

społeczne mogą być podejmowane z mniejszą liczbą osób lub być mniej „intensywne”, np. skupione 

na wspólnym przebywaniu w jakimś miejscu czy sytuacji, ale już nie skoncentrowane na rozmowie).  

Na przykład na podstawie lat doświadczeń widzę, że te dzieciaki wobec siebie, one tutaj, w takich 

specjalistycznych placówkach nawiązują przyjaźnie, nawiązują koleżeństwo, oni się z siebie śmieją 

nawzajem, oni sobie robią różne kawały fajne i nie fajne, tak, jak to się dzieje w nowej grupie, jakby tu 

mają szansę tego doświadczyć. Jak jest chłopiec z autyzmem, który się uderza w głowę, bo ma takie 

zachowanie trudne, to mu kolega z zespołem Downa przyjdzie, podłoży poduszkę, tak myślę sobie „bez 

niczego”, bo dla nich to są pewne zachowania normalne, tu nikt się już nie dziwi, że ktoś na stołówce 
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dostaje jakiegoś ataku złego zachowania, ale jakby jeżeli chodzi o taki właśnie społeczny, koleżeński 

rozwój, to takie relacje mają miejsce, przynajmniej ja to widzę. F2.1 

R: Ale [Pola] przyjaźni się z dziewczynką też z autyzmem, z jedenastoletnią i chodzą do kina – „na 

randki”, tak to nazywamy. One się bardzo umawiają, czekają na to cały miesiąc, po czym wchodzą do 

kina, nie odzywają się do siebie, siedzą obok siebie i im to wystarcza. Mają poczucie, że były tam razem. 

Tak samo chodzą razem na integrację sensoryczną, specjalnie po to, by współpracowały. To, że one 

siedzą razem na huśtawce i się pokołyszą przez te 45 minut, czy coś, to jest dla nich bardzo ważne, one 

cały tydzień na to czekają, mimo że ze sobą zupełnie nie rozmawiają, bo Pola słabo mówi, a Alicja z kolei 

zadaje cały czas pytania takie natrętne (…), po prostu takie totalnie nie na temat. Ale gdzieś tam 

w domu jedna i druga mówi: Pola mówi, że chce do Ali, a Ala mówi, że chce do Poli i to, że przebywają 

w jednym pomieszczeniu im wystarcza, jako super kontakt. One nie muszą się bawić, mogą siedzieć 

plecami do siebie, ale to, że one były razem, to jest dla nich bardzo ważne. F6.2 

Przyczyną dużych trudności w utrzymywaniu relacji społecznych przez osoby z ASD bywa również 

niechętna postawa w stosunku do nich osób neurotypowych, w tym ich rówieśników. 

R: Ja się starałam, żeby ona się zaprzyjaźniła z normalnymi dziećmi, to od razu odpada, bo gnębią 

i przezywają właśnie od autystów i nie ma szans. F6.2 

Niechętna postawa wobec osób z ASD wynika często z braku otwartości na osoby zachowujące się 

odmiennie. Niekiedy jednak, co warto zauważyć, nawet mimo otwartości i chęci nawiązania relacji 

z rówieśnikami z ASD, młodzież neurotypowa może po prostu nie potrafić funkcjonować w relacji 

z osobą z ASD (nie posiadać potrzebnych umiejętności), o czym świadczą doświadczenia jednego 

z uczestników FGI, który organizował wolontariat koleżeński ukierunkowany na pomoc osobom z ASD. 

W tym przypadku trudności w nawiązywaniu relacji z osobami z ASD były niejako obiektywne i wynikały 

z charakteru samego zaburzenia, w tym jego złożoności i skali problemów, które może generować 

w kontekście funkcjonowania społecznego: 

R: Myśmy też próbowali na zasadzie takiego wolontariatu, gdzie młodzież zdrowa z tym wysoko 

funkcjonującym z Zespołem Aspergera, to też nie wychodzi. Młodzież nie jest gotowa na to, żeby pełnić 

funkcję terapeuty poniekąd. Mimo że jakieś tam szkolenia były i tak dalej, to trudne jest, bo to cały czas 

musi być osoba, która jakby ten proces, nie nadzoruje, ale chociaż towarzyszy, żeby brać jeszcze i służyć, 

czy pomocą, czy jakiś tam pomysł podsunąć, co by mogli robić. To znaczy, chęć, chęci są, tylko że nie 

ma ... nie ma umiejętności. Chęć a umiejętność, to są dwie różne rzeczy. F2.1 

Ostatecznie, poziom funkcjonowania społecznego osób z ASD, których sytuacja życiowa była 

omawiana podczas wywiadów fokusowych, należy ocenić, jako bardzo zróżnicowany, od minimalnej 

aktywności (praktyczne zamknięcie w domu rodzinnym, ograniczenie się do kontaktów z rodzicami, 

rodzeństwem lub „zamknięcie w swoim świecie” mimo przebywania wśród innych osób, np. 

w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) po stosunkowo aktywne uczestniczenie w życiu 

społecznym: nawiązywanie relacji koleżeńskich, wspólne realizowanie aktywności, rozwijanie 

zainteresowań itp.  

R: U mnie na przykład jest o tyle dobrze, że dziewczyny jak mają czas wolny to i tak są razem w grupie, 

więc tam cały czas coś w tej świetlicy, gdzie siedzą, się dzieje, tak? Ktoś włączył piosenkę, no to może 

się podłączyć pod to, że tam próbuje coś zaśpiewać albo sobie tańczy. Zobaczy jakieś gry albo zobaczy, 

że dziewczyny coś tam robią, to wyjmie sobie puzzle i próbuje je ułożyć. Jedna dziewczynka uwielbia 
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katalogi z Avonu, więc cały czas namiętnie kosmetyki ogląda i wtedy nam opowiada i pokazuje, co jej 

się tam podoba, co pachnie, co nie pachnie. Także na tyle, co potrafią, to sobie organizują ten czas. Ale 

jak są tak razem w grupie. Natomiast gdyby zostały same, to raczej właśnie by się gdzieś zagapiły albo 

stymulowały. F6.1 

Od wielu lat prowadzę też działania kulturalne, między innymi w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, jestem dyrygentem orkiestry „Gamelan”, gdzie są różne 

niepełnosprawności, przede wszystkim intelektualne. Mamy tam [w orkiestrze] osobę z autyzmem 

między innymi, a także sprzężone niepełnosprawności. F3.1 

R: No on na pewno siedziałby wtedy przed komputerem [w swoim czasie wolnym]. Oprócz tego też 

bierze udział w zajęciach z nurkowania. Widzę, że na razie bardzo go to wciąga. F6.1 

Dzieci z ASD próbują realizować swoje potrzeby społeczne w środowisku rówieśniczym, szkolnym lub 

przedszkolnym. W przypadku dorosłych osób z ASD ważną rolę w procesie rehabilitacji społecznej 

pełnić powinny placówki typu warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy. 

Choć realizacja badania jakościowego nie pozwala na precyzyjne oszacowanie odsetka dorosłych osób 

z ASD korzystających ze wsparcia placówek tego typu, to na podstawie zrealizowanych FGI stwierdzić 

można, iż jest on minimalny. Sytuacja taka wynikać może z niechęci samych osób z ASD i/lub ich 

rodziców/ opiekunów prawnych do uczestnictwa w warsztatach, równocześnie jednak zdaniem 

przedstawicieli różnych instytucji, którzy wzięli udział w FGI, placówki te mogą nie być przygotowane 

na przyjęcie osób z ASD z uwagi na brak wystarczającej liczby specjalistów posiadających kwalifikacje 

do pracy z takimi osobami lub też z uwagi na procedurę przyjmowania osób do wspomnianych 

placówek (np. w przypadku ŚDS obowiązuje 3-miesięczny tzw. okres próbny, który zdaniem 

specjalistów uczestniczących w wywiadach FGI może być zdecydowanie zbyt krótki w przypadku 

wielu osób z ASD, które z uwagi właśnie na charakter posiadanego zaburzenia mają często szczególną 

trudność do adaptowania się do nowych miejsc czy sytuacji).  

R2: Jeśli mówimy o funkcjonowaniu osoby z autyzmem, jeśli chodzi o dzieci z naszego ośrodka, powiem 

tak, ja to widzę bardzo źle. Bardzo często dzieci, które wyjdą z naszego ośrodka rzeczywiście nie są 

w stanie odnaleźć się w innym punkcie i przejście nawet do dziennego ośrodka na kilka godzin jest 

problemem i te dzieci, ci nasi absolwenci zostają zamykani w czterech ścianach i nie jest to wybór 

rodzica, jest to wybór, znaczy jest to podyktowane tym, że placówki ŚDS, terapii zajęciowej, tu 

dziewczyny nie mówię o was jako o terapeutach, tylko o instytucji, nasze dzieci po prostu nie zdają tych 

egzaminów. Wy tam macie bodajże trzy miesiące tego okresu próbnego... 

R3: Tak, okresu próbnego, przystosowawczego. 

R2: No i niestety okres trzech miesięcy przystosowawczy dla autysty to jest tak jakbyśmy powiedzieli 

pięciolatkowi, przyzwyczajcie się w jeden dzień, że dzisiaj rodzica nie ma i koniec i mieszkacie w tej 

chwili z babcią czy z ciocią. Ja wiem, że to jest dla was trudne, ale byłby przykładowo rok czasu, to 

jestem w stanie powiedzieć, że może odsetek jakiś by się przystosował. F4.1 

Warto podkreślić, że podobna sytuacja związana z brakiem specjalistów, ma również miejsce zdaniem 

uczestników FGI w przypadku domów pomocy społecznej.  

R3: Pytałam w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tam są 

przyjmowane takie osoby dorosłe, dlaczego nie chcą przyjąć? Więc po prostu jest brak specjalistów, 
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tak? Nie mają odpowiednich terapeutów przygotowanych do pracy z takimi ludźmi. I to było jedyne 

wyjaśnienie, że po prostu nie są w stanie a nie będą faszerować lekami. F4.1 

Sposób funkcjonowania osób z ASD w placówkach takich, jak ŚDS, WTZ czy ZAZ, jak wynika z relacji 

uczestników wywiadów FGI, jest również bardzo zróżnicowany: od braku jakiejkolwiek aktywności 

w inicjowaniu relacji społecznych (po prostu trwanie w grupie), przez bardzo ograniczony kontakt, aż 

po stosunkowo aktywne uczestniczenie w życiu grupy wyrażające się udziałem we wspólnych 

uroczystościach, wycieczkach itp.  

R: Są to, że tak powiem, osoby odosobnione, w swoim świecie. Jeden uczestnik zupełnie nie ma kontaktu 

z innymi, drugi czuje więź ale zawsze jest z boku. [w ŚDS] F3.1 

R: Jego właśnie relacje na WTZ-cie to były takie, że on po prostu siedział. On miał swoje miejsce i były 

osoby, które miały swoje miejsce obok niego przy stole. I to było wszystko. Co najwyżej one pilnowały, 

żeby się za mocno nie bujał, bo jak się za mocno bujał, to mógł się „wywalić” i uderzyć głową. To te 

osoby, które były obok. To było wszystko. F6.1  

To była jego chyba jedyna możliwość jakby uczestniczenia w życiu społecznym, czyli rano był 

przyprowadzany na WTZ-y i odprowadzany do domu. Kontakt z nim był ograniczony, bo przeważnie 

odpowiadał tylko tak albo nie, jeśli zadawało mu się pytanie. F6.1 

R: Zajmujemy się tym [organizacją czasu wolnego pracowników zakładu aktywności zawodowej], jeśli 

na przykład jakieś imprezy takie organizujemy. To wtedy te osoby akurat chętnie biorą udział. Takie 

wigilie, różne takie spotkania integracyjne. Ale wśród pracowników zakładu tylko i wyłącznie. Czy 

wycieczki. F6.1 

Osoby z ASD mają zróżnicowany potencjał do uczestniczenia w życiu społecznym wynikający ze stopnia 

nasilenia zaburzeń czy sprzężonej niepełnosprawności umysłowej. Niemniej niesłychanie istotna jest 

obiektywna możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, jaką stwarza im przebywanie wśród innych 

ludzi. Niewątpliwie więcej możliwości podejmowania interakcji społecznych mają osoby z ASD, które 

uczęszczają do jakiegokolwiek typu placówek, czy to edukacyjnych (niezależnie od typu tych placówek, 

czy są one ukierunkowane wyłącznie na wspieranie osób z niepełnosprawnościami np. specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, czy też są to szkoły powszechne) czy rehabilitacyjnych (typu WTZ). 

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się w związku z tym dorosłe osoby z ASD, które po ukończeniu 

edukacji (często na poziomie gimnazjum czy szkoły przyspasabiającej do pracy), mają zazwyczaj 

najbardziej ograniczoną możliwość rozwijania swoich kompetencji społecznych (zwłaszcza w sytuacji 

zazwyczaj w ogóle ograniczonej dostępności miejsc w placówkach dla dorosłych typu ŚDS, WTZ czy 

ZAZ, która wynika z tego, że placówek tego typu funkcjonuje w Polsce mniej w stosunku do potrzeb 

i/lub w związku z tym, że mogą one być w różnym stopniu przygotowane do przyjęcia osób z ASD).  

R1: Mama Michała, 18 lat. W tym roku zacznie edukację w nowo otwartej szkole przysposabiającej do 

zawodu, tak w cudzysłowie mówiąc, też ma niepełnosprawność umysłową, stopień umiarkowany. Od 

9 roku życia trafiliśmy tutaj do ośrodka autystycznego i trwamy. Cieszę się, że w ogóle jakaś 

alternatywa, bo skończył gimnazjum i tak naprawdę tutaj byliśmy zawieszeni w próżni, a tutaj się 

jednak coś stało i dobrze, będziemy jeszcze cztery lata, jakichś tam, chociaż spotkań z rówieśnikami. 

F2.2 
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W kontekście funkcjonowania społecznego należy podkreślić, że rodziny osób z ASD uczestniczące 

w wywiadach FGI deklarowały, że bardzo często spotykają się z niechętną postawą społeczeństwa 

wobec siebie i swoich dzieci, które zazwyczaj uchodzą w oczach innych ludzi za niegrzeczne, źle 

wychowane, uciążliwe dla sąsiadów czy dziwacznie zachowujące się.  

R1: W mieszkaniu w bloku też „poezja”, bo to wiadomo, że te dzieci hałasują. Problemy ze snem … 

W końcu można usłyszeć nawet taką informację od sąsiadki, że jej mąż umarł przez moje dziecko 

[śmiech], więc to jest naprawdę… To są poważne słowa i ja rozumiem, że nikt za hałasem nie przepada, 

no ale gdzieś ci autyści mieszkać muszą. Więc nie każdego stać na domek, dwa kilometry przestrzeni 

tu, w prawo, w lewo i możemy sobie krzyczeć. F1.2 

Mimo tego, że spektrum zaburzeń autyzmu jest niezwykle szerokie, specyficzne dla tego zaburzenia 

jest występowanie trudności w określonych obszarach, w tym tzw. zachowań trudnych. Nie muszą one 

wystąpić u każdej osoby z ASD, również poziom ich nasilenia, jeśli występują, bywa zróżnicowany. 

Niemniej przekładają się one w bardzo dużym stopniu z jednej strony na poziom samodzielności 

w funkcjonowaniu osób z ASD, a  z drugiej również – na sposób w jaki są odbierani przez otoczenie 

społeczne. W sytuacji, gdy określone zachowania, takie jak autoagresja są częste lub bardzo nasilone, 

może nie być możliwości pozostawienia osób je przejawiających bez opieki innych osób nawet przez 

krótki czas. Z kolei występowanie różnych stereotypii w zachowaniu czy trudność w podporządkowaniu 

się regułom społecznym budzi zainteresowanie, a często również niechęć ludzi stykających się 

z osobami z ASD w przestrzeni publicznej.  

Występowanie zachowań trudnych stanowi duże wyzwanie zarówno w kontekście opieki nad osobami 

z ASD, jak też w obszarze edukacji dzieci z ASD i rehabilitacji osób dorosłych w placówkach typu WTZ. 

Zachowania te opisywali najczęściej rodzice i specjaliści zapytani o sposób funkcjonowania osób z ASD 

oraz trudności związane z opieką i wychowaniem lub pracą terapeutyczną. Także przedstawiciele 

placówek wsparcia, występowanie tego typu zachowań u osób z ASD wskazywali jako przyczynę 

niechęci do przyjmowania ich do placówek (w sytuacji braku wystarczających środków finansowych na 

wynagrodzenia dla specjalistów przygotowanych do pracy z nimi). Są to też zachowania, których 

możliwe występowanie było brane pod uwagę przez uczestników FGI przy projektowaniu mieszkania 

wspomaganego dla osób z ASD. W związku z tym warto przytoczyć, jakie zachowania czy cechy 

charakterystyczne postepowania osób z ASD wskazywali najczęściej uczestnicy wywiadów fokusowych. 

Najczęściej wskazywano na: 

 Trudności w komunikacji werbalnej, w tym konieczność stosowania alternatywnych metod 

komunikacji, występowanie bardzo uproszczonego systemu komunikacji (tak/nie, pojedyncze 

słowa), zawężenie zakresu tematów, na które osoba z ASD chce rozmawiać. 

Pola generalnie jest w normie intelektualnej, ale ma niskofunkcjonujący autyzm. Też mało mówi, też 

mówi pojedyncze wyrazy, wszystko rozumie, ale generalnie ma to „w nosie”, po polsku to używa 

właśnie kilka wyrazów, jak bardzo jej zależy, to też jest, „mamo, poproszę komórkę”, ale to musi 

naprawdę jej na czymś zależeć. Ogólnie jest bardzo mądrą dziewczynką, bardzo fajną, ale 

komunikatywną bardzo słabo. F6.2 

R: Ja mogę dodać też o tej komunikacji, bo to jest rzeczywiście taki istotny problem. Akurat te dwie 

osoby, z którymi ja mam styczność, są to osoby, które posiadają obszerną wiedzę, nawet taką 

specjalistyczną na jakieś takie interesujące te osoby tematy – tutaj akurat jest geografia i historia. 
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I rzeczywiście najlepiej rozmowa jest prowadzona wtedy kiedy rozmawiamy tylko i wyłącznie na te 

tematy. Jeżeli już odbiegamy od tego tematu, przechodzimy do takiego życia codziennego nawet, to już 

pojawiają się problemy, te osoby się wycofują. F6.1 

R1: Ten chłopak z Aspergerem właśnie ma ten problem, że on by chciał [nawiązywać relacje społeczne, 

rozmowę], tylko że on uwielbia kamienie i jest w stanie mówić o kamieniach, skałach i wszystkim, a… 

R2: I nie rozumie dlaczego inni nie podzielają, powiedzmy, tego? 

R1: Tak, że inni się na tym nie znają. Brakuje mu odbiorców. To że to, że on tak chętnie przychodził na 

spotkania i jakby wykonywał swoje prace domowe, to była tylko czysta umowa między mną a nim, że 

jak będzie i to zrobi, to na każdym spotkaniu dostanie jakąś ciekawostkę. Zawsze musiała być jakaś 

ciekawostka. Każde spotkanie zaczynało się od tego, że on mówił: Ja zrobiłem to, to i to i teraz jaka jest 

ciekawostka? Na temat kamieni. F6.1 

 Zachowania agresywne i autoagresywne 

Kolejną trudnością bywają zachowania agresywne i autoagresywne występujące u niektórych osób 

z ASD. Niekiedy mogą one wypływać z problemów z komunikacją (stanowią formę rozładowania 

frustracji czy zakomunikowania swoich potrzeb jednak w sposób, który nie jest społecznie 

akceptowalny).  

R3: Jeśli mówimy o osobie z autyzmem z zachowaniami niepożądanymi, a najczęściej, bo nawet te 

osoby wysoko funkcjonujące, to przez to że ten kontakt społeczny, ta komunikacja językowa jest w jakiś 

sposób zaburzona, one no niestety uciekają się do ... do najprostszych środków, czyli agresji 

i autoagresji, tak. My ogólnie boimy się tego. To jest często tak, że osoba która ma dziecko z innym 

rodzajem zaburzenia w naszym ośrodku, to nie chce konkretnie z tym dzieckiem posadzić, bo ono jest 

trudne, bo ono krzyczy, bo ono bije, bo ono gryzie. I nie wiem jakby uważał terapeuta, nie wiem jakby 

uważał rodzic czy osoba, która w tym momencie za to dziecko jest odpowiedzialna, to dziecko jest 

w stanie naprawdę zrobić krzywdę innej osobie, ta młodzież jest w stanie zrobić krzywdę innej osobie 

i  w tym momencie, jak te placówki dla dorosłych osób, oni też tego się boją. F4.1 

R: Olgierd, od trzeciego roku jest zdiagnozowany jako autyzm, ma w tej chwili 10 lat. Problem jest taki, 

że wzięliśmy go teraz na wakacje, miał wcześniej jeszcze autoagresję bardzo intensywną, nosił 

specjalny kask, później to przeszło troszeczkę, a na wakacje żeśmy go wzięli, tydzień był spokoju 

i później ta autoagresja totalnie się wzmogła i agresja, nie mogliśmy tego w ogóle opanować (…). 

Byliśmy na turnusie, to terapeuci siniaki aż mieli. Po prostu nie dało się … Wszystkie terapie, które 

próbowałam gdzieś na nim [prowadzić], masaże, hydromasaże, basen, takie, nie dało się nic po prostu 

zrobić. Tu jest właśnie problem i jest niemówiący, więc ta komunikacja, czasami nie umie się 

wypowiedzieć, więc wtedy jest agresywny i tutaj jest problem też. F6.2 

Mam jednego takiego ucznia, ma na imię Natan, ma 12 lat i on bardzo dużą krzywdę sobie wyrządza – 

uderza głową w podłogę, w ściany, w drzwi. Dwukrotnie mamie w samochodzie wybił przednią szybę 

głową. Także to jest też taki duży problem. F6.1 

 Zaburzone poczucie zagrożenia, odczuwania bólu, brak przewidywania skutków 

podejmowanych działań 

Kolejną trudnością związaną z opieką nad osobami z ASD bywa zaburzone poczucie zagrożenia oraz 

brak przewidywania skutków podejmowanych działań.  
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R2: Specyfiką niektórych osób z autyzmem jest na przykład, nie mają poczucia bezpieczeństwa, 

zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Otwiera okno w momencie, kiedy jest niezabezpieczone 

odpowiednio, tak? Bywa, że chodzą po parapetach, to tak też bywa, więc … No to są zachowania 

czasami niewyobrażalne. F4.1 

R: Często zachowania są nieadekwatne do sytuacji. Typu na przykład mój syn drzwiami przytrzasnął 

kuzynce swojej rączkę i miał po prostu ubaw po pachy, gdzie ona była cała spłakana i cała ręka jej 

spuchła. I no nie wiedziałam jak mu wytłumaczyć, że… Bo mój syn ma 6 lat, ale nie wie, co to znaczy 

boli, nie wie, co to znaczy skaleczenie, upadek. Jeżeli ja się go zapytam kiedykolwiek: Czy boli cię głowa? 

On nie rozumie, co to znaczy boli. On po prostu płacze, bo coś go boli, ale nie wie … co to znaczy boli. 

Ja wiem, że to dziwnie brzmi [śmiech]. F9.2 

 Tendencja do zamykania w niezmienny schemat sposobów postepowania, zachowywania 

się w określonych sytuacjach 

Osoby z ASD przejawiają tendencję do silnego schematyzowania sposobów działania, postępowania 

w określonych sytuacjach (np. dotyczącego sposobu dojścia do jakiegoś miejsca). Próba modyfikacji raz 

przyjętego wzorca zachowania napotyka zazwyczaj na bardzo silny opór osoby z ASD. 

A co do schematu, to taki prosty przykład: musimy codziennie jechać windą, tak, to jest tylko piętro 

jedno, ale musimy jechać windą, no bo oczywiście jest rytuał: pierwsze półpiętro po schodkach, winda 

i jesteśmy. Ale niosę rower. Wnoszę ten rower do mieszkania, tak, no to nie pojedziemy tą windą, więc 

oczywiście za każdym razem był płacz, że nie jedziemy windą, bo wnosimy rower, ale co! Był raz płacz, 

drugi raz płacz, trzeci raz… Nauczył się i teraz wchodzimy po schodkach bez roweru, z rowerem.. Znaczy 

tak. Wnosimy rower, idziemy po schodach, nie mamy roweru - jedziemy windą. Niby na początku był 

problem, ale nauczył się? No nauczył się! Długo to trwało, ale nauczył się. Jednak ten schemat się 

złamał. Dwa razy jest tak, raz jest tak. F1.2 

Autoagresywnych zachowań u niego nie było, chyba że zaburzyło mu się cały rytuał przed wejściem 

i wyjściem, czyli sprawdzenia wszystkich kranów w budynku, wszystkich drzwi i zagrożeniem też może 

była droga na warsztaty i  z warsztatów, bo była ona dokładnie ustalona. F6.1 

 Trudność w podporządkowaniu się regułom, zasadom, normom społecznym 

Jako kolejną, wskazywano dużą trudność, jaką dla osób z ASD stanowi wymóg podporządkowania się 

przyjętym regułom i zasadom postępowania. 

Ale tak, ludzie nie rozumieją i te trudne zachowania naszych dzieci tak naprawdę rzucają się w oczy 

dlatego, że teoretycznie one nie różnią się czasami od dzieci neurotypowych, bo dzieci neurotypowe też 

się rzucają na podłogi, krzyczą i  w ogóle. Z tym że tym dzieciom jest jakoś łatwiej niestety wytłumaczyć, 

natomiast naszym dzieciom wytłumaczy się za piątym, za dziesiątym, czasami za dwudziestym razem. 

I tak jak tutaj koleżanka powiedziała: pójdzie się do tego sklepu 20 razy i 20 razy będzie się działo to 

samo, a u dziecka neurotypowego zdarzy się to może raz, dwa, jeżeli rodzic dobrze pokieruje. Niestety 

te zachowania się powielają i dopóki się nie wypracuje modelu zapanowania nad tym, no to niestety 

zwracamy na siebie świetnie uwagę. F9.2 

 Tendencja do uciekania, oddalania się np. z miejsca zamieszkania 

Za specyficzny przejaw zaburzeń związanych z brakiem poczucia zagrożenia uznać można tendencję do 

uciekania (częstego, natrętnego oddalania się z miejsca zamieszkania czy od opiekuna). 
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R1: No u mnie na przykład są ciągłe ucieczki. Gdziekolwiek wyjdziemy, to ona ciągle ucieka. Nie ma 

jakiegoś celu konkretnego, tylko celem jest, żeby uciec. Ją nie interesuje czy jedzie samochód, czy ktoś 

ją może wziąć, tylko po prostu ucieczka. Czy to jest na zakupach, na spacerze, gdziekolwiek. I nie ma 

czegoś takiego, jak ja jej powiem: Czekaj, na przykład, albo: Stój. Nie, w ogóle to jest brak reakcji 

zupełnie. Słowo to może nie istnieć. Powiedzmy czerwone światło, itd. ona musi iść i celem jest to tylko, 

żeby iść. F9.2 

Jakub ma 16 lat, chodzi do siódmej klasy, nie umie ani czytać, ani pisać i tak samo, że ucieka, muszę go 

cały czas pilnować, ucieka z domu przez okno, śpię z kluczami pod poduchą, bo po prostu … F6.2 

Zdaniem specjalistów uczestniczących w wywiadach FGI proces nawiązywania relacji społecznych 

nie zachodzi u osób z ASD w sposób naturalny i wymaga odpowiedniego treningu i terapii. Podkreślali 

oni konieczność rozwijania u osób z ASD umiejętności wchodzenia w relacje społeczne.  

Najczęstszą przyczyną trudności, jakie osoby z ASD napotykają w życiu społecznym, jest brak 

umiejętności inicjowania i utrzymywania relacji społecznych (w tym trudności w obszarze komunikacji, 

porozumiewania się).  

I jeśli chodzi o naszego takiego małego klienta z Aspergerem, to on by chciał mieć [znajomych, 

przyjaciół]. Jemu podoba się dziewczyna w klasie, jest tam chłopak, z którym chciałby się bawić, ale na 

tym się kończy. Jego możliwości komunikacyjne i społeczne uniemożliwiają jakiekolwiek nawiązanie 

relacji z tymi osobami w klasie. FGI 6.1 

R: Potrzeba jest, tylko umiejętności nie ma, więc to znowu wszystko się opiera o to, że trzeba nauczyć 

dziecko, czy inicjowania, czy odpowiadania na kontakty społeczne, bo to jest jakby rzecz, która nie 

przychodzi dziecku z autyzmem sama z siebie, w warunkach rozwoju naturalnego, tylko to jest coś, 

czego trzeba wyuczyć i to jest bardzo trudne. To jeszcze zależy od poziomu funkcjonowania takiego 

młodego człowieka. F2.1 

R10: Ja jestem takim przekaźnikiem między synem a innymi dziećmi. Podejdzie dziecko do mojego syna 

i mówi: Cześć, jak masz na imię? A on patrzy tam gdzieś w niebo. Ja mówię: Szymon, dziewczynka pyta 

się ciebie, jak masz na imię. A on: Cześć, Szymon. I obcy ludzie czegokolwiek by się chcieli od niego 

dowiedzieć, to on po prostu tak jakby nie słyszał. Wtedy ja podchodzę: Szymon, pani się ciebie pyta. 

I jak ja mu powiem, że pani się pyta, to on odpowie. Ale tak [sam], to nie. F9.2 

Problematycznym obszarem w codziennym funkcjonowaniu osób z ASD jest również ich tzw. czas 

wolny (np. czas nie poświęcany na pobyt w placówce edukacyjnej czy placówce wsparcia). Wskazany 

problem może mieć różne oblicza - osoby z ASD mogą odczuwać potrzebę ciągłego „bycia w działaniu” 

lub też mogą nie być zainteresowani żadnym działaniem. Osoby z ASD miewają często trudność, aby 

w niejako naturalny sposób, znaleźć i zaangażować się w działanie, które ich zainteresuje lub wymagają 

kierownictwa i stałego towarzyszenia im w tym przez inne osoby.  

I musi mieć zorganizowany czas po przedszkolu, bo on „nie odnajduje się”. On w ogóle ma problem 

z tym, że chciałby być wiecznie „w zadaniu”. Żeby dawać mu rzeczy do robienia i on to będzie robił. Ale 

jak mówię mu: Przerwa czy pobaw się sam, nie ma takiej opcji, bo on po prostu nie potrafi wymyśleć 

sobie zabawy dla siebie. Czasem się zdarzy, ale ja muszę siedzieć obok i nadzorować. F9.2 
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Uczestniczący w FGI specjaliści podkreślali konieczność prowadzenia oddziaływania edukacyjnego, 

terapeutycznego w zakresie spędzania czasu wolnego przez osoby z ASD. Może zachodzić potrzeba, 

aby osoby z ASD zostały wyuczone sposobów spędzania czasu wolnego.  

R1: Bo to jest jakby całe złożenie zagadnienie, co znaczy czas wolny dla osoby z autyzmem, bo osoba 

wysoko funkcjonująca z autyzmem tak, osoba z Zespołem Aspergera, tak, jest w stanie sobie, myślę 

sobie, znam takie osoby, które mają swoje wąskie, bo wąskie, stereotypowe, bo stereotypowe, ale mają 

zainteresowania, gdzie mogą sobie ten czas wolny spędzać. Natomiast osoby z umiarkowanym 

poziomem nasilania objawów i wysokim, to jest w ogóle pojęcie abstrakcyjne. Spędzanie czasu 

wolnego, to jest coś, czego trzeba dziecko wyuczyć, dać mu pakiet czynności, które w czasie wolnym 

należy, można do wyboru wykonywać, czasami są to czynności bardzo rutynowe, tak, żeby zapobiec 

zachowaniom trudnym, żeby się w tym czasie nie pojawiły. F2.1 

R: Bo dzieci z autyzmem uczą się bawić, po kolei. Na przykład jak zbudować domek z klocków, sekwencja 

po sekwencji, tak? No i widziałam, że jak już się tego nauczą, no to po prostu robią to, czego się nauczą. 

W sposób nie tylko odtwórczy, ale twórczy też. Kwestia pokazania, że ja nie muszę się bujać na krześle, 

bo ja mogę w tym czasie robić na przykład coś innego, tak? F6.1  

Uczestniczący w spotkaniach fokusowych specjaliści podkreślali również znaczenie, jakie ma 

odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego w przypadku osób z autyzmem – może zapobiegać 

tzw. zachowaniom rutynowym (podskakiwanie, kręcenie się itp.) i/lub zachowaniom trudnym (np. 

autoagresywnym).  

Znaczy ja mam takie obserwacje, że jak się nie zapewni zajęcia, to się po prostu stymulują w sposób 

taki, jak lubią, tak? Jeden będzie się kręcił, drugi bujał, trzeci podskakiwał, czwarty coś tam. Sposoby 

stymulacji są różne. F6.1 

W celu zwiększenia efektywności jakiegokolwiek działania terapeutycznego prowadzonego przez 

specjalistów wobec osób z ASD, konieczne jest włączenie w dany proces jego rodziców i/lub 

opiekunów. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wnioski badawcze dotyczące konieczności 

i znaczenia zagospodarowywania czasu wolnego u osób z ASD, zidentyfikowano potrzebę 

prowadzenia szkoleń dla rodziców obejmujących tematykę czasu wolnego w terapii osób z ASD. 

W ramach szkolenia rodzice osób z ASD powinni zostać poinformowani o znaczeniu, jakie ma 

odpowiednio zagospodarowany czas wolny w terapii osób z ASD, jakie działania osoby z ASD mogą 

(powinny) w tym czasie podejmować, jak mogą być zachęcani do aktywności oraz uczeni określonych 

umiejętności itp.  

Przedstawione powyżej wnioski dotyczące poziomu funkcjonowania osób z ASD w życiu społecznym 

i codziennym (w tym w zakresie tzw. samoobsługi) są istotne w kontekście opracowywania modelu 

mieszkalnictwa wspomaganego. Ogromne zróżnicowanie potrzeb i potencjału osób z ASD powoduje, 

że bardzo dużym wyzwaniem, które stanie przed organizatorami mieszkań wspomaganych dla osób 

z ASD będzie miedzy innymi dobór osób, które będą mogły i powinny zamieszkać wspólnie. Możliwość 

występowania różnorakich tzw. trudnych zachowań u osób z ASD powinno zostać uwzględnione na 

etapie projektowania mieszkań wspomaganych. Zarysowane najczęstsze deficyty, jakie mają osoby 

z ASD: w obszarze funkcjonowania społecznego czy spędzania czasu wolnego, powinny zostać 

uwzględnione przy projektowaniu funkcji, jakie pobyt w mieszkaniu wspomaganym powinien pełnić 

w odniesieniu do osób z ASD i zakresu wsparcia, jakie powinni otrzymywać użytkownicy mieszkania 
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wspomaganego (wsparcia właśnie w zakresie kształtowania kompetencji społecznych, animowania ich 

działań podejmowanych w czasie wolnym itd.). 

2.2. Gotowość do usamodzielnienia osób z ASD oraz ich rodzin 

2.2.1. Konieczność przygotowywania osób z ASD i ich rodzin do procesu 

usamodzielniania tych osób w ramach mieszkań wspomaganych 

Rodzice osób z ASD chętnie skorzystali z zaproszenia do udziału w wywiadach fokusowych i wzięli 

w nich liczny udział, przede wszystkim dlatego, że jak sami przyznawali, obawiają się o przyszłość 

swoich dzieci (zwłaszcza rodzice dorosłych osób z ASD). W trakcie wywiadów grupowych brali aktywnie 

udział w dyskusjach ukierunkowanych na zaprojektowanie mieszkania wspomaganego 

odpowiadającego na potrzeby osób z ASD w zależności od ich potrzeb i możliwości, a na bazie ich opinii 

wyłonił się dość spójny obraz takiego mieszkania zarówno w kontekście jego lokalizacji i wyposażenia, 

jak też usług dodatkowych: konieczność wsparcia udzielanego przez opiekuna – specjalistę, 

odpowiedzialnego między innymi za animację czasu wolnego użytkowników mieszkania 

wspomaganego oraz podejmowanie działań nakierowanych na ich aktywizację zawodową. 

Równocześnie przeprowadzone wywiady grupowe ujawniły, że rodzice osób z ASD mają szereg obaw 

i wątpliwości dotyczących kwestii usamodzielniania swoich dzieci w mieszkaniach wspomaganych. 

Z jednej strony część rodziców sceptycznie podchodziła do tego, czy takie mieszkania faktycznie 

powstaną i będą dostępne dla większej liczby osób z ASD, co jest to o tyle zrozumiałe, że takie wsparcie, 

w formie mieszkań dedykowanych osobom z ASD rzeczywiście nie jest aktualnie dostępne. Z drugiej 

strony, co jest niezwykle istotne, duża część rodziców obawiała się, czy ich dzieci byłyby w stanie 

w takim mieszkaniu zamieszkać, w tym sensie, że dałyby radę w nim w miarę samodzielnie 

funkcjonować (nawet przy zapewnieniu wsparcia opiekuna itd.). W kontekście rozwoju i wdrażania 

koncepcji mieszkalnictwa wspomaganego bardzo ważne jest dostrzeżenie i uwzględnienie faktu, że 

jakkolwiek z pewnością istnieje obiektywna potrzeba tworzenia tego typu mieszkań, to wielu rodziców 

czy prawnych opiekunów osób z ASD może obawiać się sytuacji, w której ich dziecko (nawet 

pełnoletnie) zaczyna funkcjonować samodzielnie, poza domem rodzinnym, a oni przekazują opiekę nad 

nim innym osobom. Wdrażając koncepcję mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD należy 

generalnie uwzględniać fakt, że osoby te, również dorosłe, są w ogromnym stopniu zależne od 

swoich rodziców (przyczyną mogą być bardzo silne związki emocjonalne, ale też zależności 

finansowe, o czym będzie jeszcze mowa nieco dalej) i od postawy rodziców częstokroć w dużym 

stopniu będzie zależało, czy osoby te będą miały szansę skorzystać ze wsparcia w ramach mieszkań 

wspomaganych. Na konieczność prowadzenia pracy z rodziną ukierunkowanej na usamodzielnianie 

osób z ASD zwracali mocno uwagę specjaliści uczestniczący w wywiadach FGI. 

R29: No żeby taka osoba zamieszkała to raczej musi być prowadzona tutaj praca z rodziną. Tutaj rola 

rodziców jest ogromna. Także też musieliby przejść jakiś taki system edukacji, żeby mieli poczucie 

sprawstwa i bezpieczeństwa, że to dziecko poradzi sobie. Żeby pozwolili w ogóle „zaistnieć”. F8.1  

 R: Za osoby mniej samodzielne decydują rodzice i  w zależności od tego czego chce rodzic, to tak będzie. 

Mamy z Pleszewa podopiecznego który przez 15 lat dojeżdża tutaj. Mama autobusem najpierw do 

Krosna, później się przesiadała … Teraz też był 5 dni u nas na tej „nocce” [w mieszkaniu wspomaganym]. 

A więc to wszystko zależy od rodzica, czy sobie sami przepracowali, czy chcą sobie dać tą przestrzeń. 

F1.2  
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Rodzice byli pewni tego, że nie chcieliby, aby ich dziecko musiało zamieszkać w domu pomocy 

społecznej. Wizerunek DPS-ów w świadomości rodziców uczestniczących w spotkaniach fokusowych 

był, co również należy podkreślić, bardzo niekorzystny (zgodny ze stereotypem, w którym 

pensjonariusz takiego domu spędza cały dzień leżąc w łóżku, otępiały po otrzymaniu silnej dawki leków 

uspokajających). Podejście do możliwości zamieszkania przez dziecko w mieszkaniu wspomaganym 

było już bardziej zróżnicowane, przy czym w zasadzie pojedynczy z rodziców obecni na wywiadach 

fokusowych deklarowali wprost i zdecydowanie, że chcieliby i widzą możliwość, aby ich dziecko 

w takim mieszkaniu zamieszkało (byli to najczęściej rodzice dzieci tzw. wysoko funkcjonujących osób 

z autyzmem, które radziły sobie dość dobrze, uczestniczyły w WTZ-cie, podejmowały choćby sezonową 

pracę zarobkową, miały doświadczenia związane z pobytem w mieszkaniu np. chronionym). Pewna 

część rodziców możliwość zamieszkania przez dziecko w mieszkaniu wspomaganym widziała jako 

rozwiązanie dobre, ale zarazem takie, które powinno zostać zastosowane dopiero po śmierci rodziców. 

Taka postawa rodziców wobec mieszkalnictwa wspomaganego nie jest korzystana zdaniem 

specjalistów uczestniczących w wywiadach FGI, gdyż może nie generować odpowiednio dużej 

motywacji w rodzicach, aby przygotowywać dzieci do samodzielnego życia poza domem rodzinnym. 

Sceptyczna postawa rodziców wobec usamodzielniania dziecka i/lub zamieszkania dziecka 

w mieszkaniu wspomaganym wynikać może niekiedy, zdaniem specjalistów, z przekonania, że zarówno 

te osoby, jak i rodziny nie mogą liczyć na efektywne wsparcie systemowe w zasadzie na żadnym etapie 

swojego życia, i  w związku z tym wyłącznie rodzice i ewentualnie najbliższa rodzina stanowi dla osoby 

z ASD jedyną możliwą formę wsparcia. 

R: Właśnie dlatego, że te przepisy prawa właśnie takie są, że nic tym ludziom się nie należy od początku, 

więc rodzice też nad nimi trzymają jakby taki parasol. Dopóki żyją, no, to będą im pomagać a później, 

no, to nie wiadomo. F9.1 

Poza barierami mentalnymi, takimi jak obawa, że w mieszkaniu wspomaganym dziecko sobie nie 

poradzi lub nie będzie bezpieczne, realną przeszkodę w procesie wdrażania na szerszą skalę 

koncepcji mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD może stanowić również skomplikowana 

sytuacja finansowa części rodzin osób z ASD. Przynajmniej niektórzy z nich na skutek niemożności 

pogodzenia pracy zawodowej z opieką i wychowywaniem dziecka z ASD, nie pracowali zawodowo 

i aktualnie utrzymują się całkowicie lub częściowo ze świadczeń przysługujących osobie z ASD z uwagi 

na jej niepełnosprawność (część z rodziców mogła nie wypracować sobie w tej sytuacji prawa do 

emerytury).  

R: Chciałabym też popatrzeć na taki aspekt finansowy tej sprawy. Z doświadczenia wiem, że część 

rodzin osób niepełnosprawnych żyje z zasiłków i  w momencie, gdy oni się pozbędą tej osoby 

niepełnosprawnej do mieszkania [wspomaganego], to stracą też zasiłek. F3.1 

R10: Ja mam na imię (…), jestem mamą dwudziestojednoletniej dziewczynki też z zespołem Aspergera 

zdiagnozowanym w stopniu umiarkowanym, a moje dziecko trzeci rok studiów zacznie w tym roku. 

[gwizd podziwu z sali] Tak, w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, na kierunku informatyka, grafik 

komputerowy, radzi sobie. Zwolniłam się z pracy wiele lat temu, w tej chwili jestem bez jakichkolwiek 

środków do życia, utrzymuję już tylko z rent, ale nie żałuję tego, ponieważ mój czas poświęcony skutkuje 

tym, że moje dziecko uczy się. F3.2 
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Mieszkalnictwo wspomagane stanowić powinno element, niejako zwieńczenie, całego systemu 

wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin, przy czym zdaniem specjalistów biorących udział w wywiadach 

FGI, w system ten od samego początku wpisane powinny być działania ukierunkowane na 

usamodzielnianie osób z autyzmem realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami osoby z ASD. Ponadto 

osoby z ASD powinny mieć możliwość korzystania ze wsparcia w placówkach odpowiednich dla nich 

każdym etapie ich życia (przedszkola, szkoły, WTZ-tu itp.) co z jednej strony sprzyjać powinno osiąganiu 

przez nich samodzielności, a  z drugiej strony nie powinno zmuszać żadnego z rodziców osoby z ASD 

do rezygnacji z aktywności zawodowej. Pojawienie się mieszkań wspomaganych oraz domów pomocy 

społecznej dostosowanych do możliwości i potrzeb osób z ASD w systemie pomocy osobom z ASD 

stanowić powinno punkt odniesienia dla rodziców osób z ASD, który z jednej strony powinien 

minimalizować ich aktualnie ogromną obawę o przyszłość swoich dzieci, a  z drugiej strony powinien 

odpowiednio ukierunkowywać ich postawę wobec usamodzielniania swoich dzieci.  

Myślę, że każdy się z tym zgodzi, że idealny świat to jest taki, gdzie każdy umie przewidzieć swoją 

przyszłość. Tak jak my, mamy swoje dzieci i generalnie potrafimy przewidzieć, co nas spotka. Że pójdzie 

do przedszkola jak jest zdrowe, bo raczej myślę o zdrowych dzieciach, że później pójdzie do szkoły i nie 

trzeba niczego szukać, ani diagnozować, tylko wiemy, że pod domem jest nasza szkoła. Potem pójdzie 

do jakiejś tam szkoły ponadpodstawowej, a potem pójdzie albo do pracy, bo ją znajdzie na pewno albo 

pójdzie jeszcze tam wyżej. I na koniec się ożeni, czy wyjdzie za mąż i wyjdzie z domu i to jest 

przewidywalne, prawda. Natomiast w przypadku rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne od 

bardzo malusińskiego dziecka, nie ma pojęcia co go czeka. I myślę, że ideałem byłoby systemowe 

rozwiązanie. Tak jak my wiemy, co się będzie działo z naszym dzieckiem zdrowym, to też rodzice 

wychowujące dziecko niepełnosprawne muszą wiedzieć, co ich czeka od momentu, kiedy takie dziecko 

już mają. Co dalej? F3.1 

Zdaniem specjalistów biorących udział w FGI, zarówno rodzice osób z ASD, jak i same te osoby 

powinny być systemowo przygotowywane do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym. Dzięki 

pojawieniu się w systemie wsparcia osób z ASD mieszkań wspomaganych i perspektywy samodzielnego 

zamieszkania dla osób z ASD, dla rodziny tej osoby, a także instytucji, w których ona przebywa, 

odpowiedni priorytet uzyskać powinno dążenie do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego 

poziomu samodzielności. W chwili obecnej, w opinii niektórych specjalistów uczestniczących 

w fokusach, wielu rodziców osób z ASD niekoniecznie samodzielność osób z ASD stawia na 

odpowiednio wysokiej pozycji. Podobnie, nie w każdej placówce pracującej z osobami z ASD, dążenie 

do usamodzielnienia osób z ASD ma prymat, częściej zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiane są 

umiejętności typowo szkolne, takie jak pisanie, czytanie czy liczenie. Tymczasem w opinii przynajmniej 

części specjalistów, którzy wzięli udział w wywiadach FGI, istotne jest, by w procesie terapii i edukacji 

osoby z ASD duży nacisk był kładziony właśnie na opanowanie przez te osoby umiejętności 

pozwalających im na jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie (w tym również w zakresie czynności 

najbardziej podstawowych takich, jak ubieranie się, mycie, przygotowywanie posiłków czy dbanie 

o porządek). Co więcej, zdaniem specjalistów, w przypadku osoby z ASD, i ogółem osób  

z niepełnosprawnością, zakres takich podstawowych umiejętności, które potrafi wykonać 

samodzielnie, silniej nawet, niż w przypadku osób bez niepełnosprawności wpływa na to, jak jest 

odbierana przez społeczeństwo (czy pozytywnie, bo jest samodzielna i zaradna czy właśnie jako osoba 

całkowicie zależna od innych, bezradna itp.). 
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Wielu specjalistów pracujących na co dzień z osobami z ASD, którzy wzięli udział w wywiadach FGI 

podkreślało, że rodzice tych osób nie zawsze trafnie oceniają możliwości swoich dzieci, nie zawsze 

w odpowiednim stopniu wspierają ich rozwój do samodzielności, nie zawsze zdają sobie też sprawę, 

jak istotne jest osiągnięcie możliwie najwyższego stopnia samodzielności właśnie przez osobę z ASD. 

W trakcie pobytu osób z ASD w różnego typu placówkach, zwłaszcza edukacyjnych, nabywają one wielu 

umiejętności, których nie były w stanie lub nie miały możliwości wyćwiczyć w domu. Zdaniem 

specjalistów, często zdarza się, że rozwój samodzielności u osób z ASD hamować może postawa 

rodziców, przy czym przyczyną może być nadopiekuńczość rodziców, „wyręczanie” dzieci w wielu 

sytuacjach, w których być może mogłyby jakąś czynność wykonać samodzielnie, jak również brak 

wiedzy i praktycznych umiejętności, jak ćwiczyć z dzieckiem umiejętności wspierające jego 

samodzielność lub brak świadomości, jak potrzebne są takie ćwiczenia. 

Wielu specjalistów uczestniczących w fokusach zwracało uwagę na rozbieżność między sposobem 

funkcjonowania osoby z ASD w placówce, np. w szkole oraz w domu rodzinnym. 

R: Ja mam też innego chłopca w klasie, on dodatkowo oprócz autyzmu ma mózgowe porażenie 

dziecięce, ale sobie dobrze radzi. Utyka na jedną nogę, czasami się potyka. To on jak przyszedł do mojej 

klasy te 6 lat temu to zupełnie nic samodzielnie nie robił, zupełnie. Nie korzystał samodzielnie z toalety, 

nie ubierał się, nie zjadał posiłków sam, zjadał jakieś tam batoniki śmieszne, które bardzo szybko 

wycofałam, obiadów odmawiał jedzenia. I teraz je samodzielnie, wszystko robi: zakłada buty, zdejmuje 

buty, ubiera się, rozbiera i mama zawsze jest w szoku, jak przychodzi tam chwilę przed zajęciami i widzi 

to, co on robi, bo mówi, że on w domu tych zachowań nie prezentuje. Ja mówię: a może pani go po 

prostu uprzedza? Zanim on zdąży cokolwiek zrobić, to pani to przed nim robi? Ona mówi: chyba ma 

pani rację, pani Aneto, bo tak jest. F6.1 

Równocześnie zdaniem specjalistów uczestniczących w wywiadach FGI tylko włączenie rodziców osób 

z ASD w systematyczny trening osób z ASD do samodzielności może przynieść widoczne i długotrwałe 

efekty i  w rezultacie odpowiednio przygotować osobę z ASD do zamieszkania w mieszkaniu 

wspomaganym. W tym celu rodzice osób z ASD powinni zostać wyposażani w wiedzę i umiejętność 

kształtowania samodzielności swoich dzieci, która nie rozwija się u osób z ASD w sposób naturalny, 

a opanowanie określonych umiejętności osobom z ASD może zajmować dużo więcej czasu niż osobom 

neurotypowym.  

R: To są rodziny, które wymagają od samego początku profesjonalnego wsparcia i bardzo często rodzice 

mimo wielkiej miłości i zaangażowania nie są w stanie nauczyć tego dziecka samodzielności, bo 

procedury uczenia są bardzo złożone, skomplikowane, odmienne od standardowych, to nie jest typ 

uczenia się charakterystyczny dla wszystkich dzieci i jakby ta opieka systemowa powinna funkcjonować, 

jakby diagnoza powinna paść jak najwcześniej i pomoc powinna iść dla dzieci jakby dwutorowo. Z jednej 

strony pomoc terapeutyczna dla dziecka, taka systemowa, a  z drugiej strony pomoc terapeutyczna dla 

rodziców, organizowanie różnego rodzaju warsztatów, spotkań, czy stacjonarnych, czy wyjazdowych, 

takich, żeby zaopatrzyć, żeby dać rodzicowi narzędzia do tego, jak to dziecko uczyć samodzielności. F2.1 

R1: W tym momencie mogę powiedzieć, że brakuje mi wsparcia rodzica, który pomoże, bo dziecko 

w placówce uczy się funkcjonować poprzez odpowiednie zadania, a  w domu często wchodzi w zupełnie 

inny świat, na zewnątrz chodzi ubrany, wszystko robi tak jest samodzielne, przychodzi do domu rozbiera 

się do golasa, nie wiem, ma jakieś tam swoje schematy rytualne, w które wchodzi i on później nawet 
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jak miałby zamieszkać w tym mieszkaniu mając te 25 lat, będzie miał nawarstwione te zachowania 

z domu. F3.1 

W trakcie badania zidentyfikowano potrzebę organizowania dla rodziców osób z ASD szkoleń, 

warsztatów oraz poradnictwa, dzięki którym rodzice osób z ASD mogliby przede wszystkim 

uświadomić sobie potrzebę trenowania swoich dzieci do samodzielności, ale też nabyć konkretną 

wiedzę, jakie czynności, umiejętności powinny podlegać treningowi i  w jaki sposób. 

Pojawienie się w systemie wsparcia dla osób z ASD mieszkań wspomaganych może i powinno wpłynąć 

na zmianę postawy przynajmniej niektórych rodziców wobec usamodzielniania swoich dzieci – 

możliwość samodzielnego zamieszkania osoby z ASD w mieszkaniu wspomaganym może i powinna 

stanowić horyzont, ukierunkowywać myślenie rodziców na temat przyszłości swoich dzieci, 

motywować ich do podejmowania działań nakierowanych na zwiększanie samodzielności dzieci, które 

kiedyś posiadane umiejętności będą mogli wykorzystać, by móc zamieszkać poza domem rodziców.  

R2: Rodzic powinien wiedzieć, teraz robi to, żeby w tym mieszkaniu robił to i ktoś, żeby tam przyszedł 

i skoordynował tego rodzica, żeby on wiedział, co ma robić, żeby dziecko nadal tak fajnie 

funkcjonowało. F3.1 

Warto przy tym zauważyć, że pojawienie się mieszkań wspomaganych jest potrzebne również z uwagi 

na to, by poziom rozwoju osób z ASD, który osiągną dzięki odziaływaniom terapeutycznym, 

edukacyjnym czy wychowawczym którym podlegają w dzieciństwie, nie ulegał regresowi w ich 

dorosłym życiu.  

Natomiast widzę bardzo jednak smutną rzecz, że jak się kończy edukacja dziecka, kończy się taka 

systemowa opieka, to bardzo często jest regres i jak one są zamykane na powrót w domu, jakby to 

wszystko, co się przez lata udało wypracować i utrzymać na pewnym poziomie, bo tutaj w pewnych 

sytuacjach ten autyzm będzie towarzyszył osobie jakby do śmierci, to szkoda mi, bo się zaprzepaszcza 

też ogromne pieniądze systemowe, które idą za dzieckiem, jak się mu ucina tą drogę, zamyka się drzwi 

w pewnym momencie, to jest niestety, tak brzydko mówiąc, „zjazd w dół”. F2.1 

Brak gotowości wielu rodziców do usamodzielnienia osób z ASD może utrudnić proces wdrażania 

koncepcji mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD (zwłaszcza na etapie rekrutowania 

użytkowników mieszkań). Zasadne jest w związku z tym podejmowanie działań, które przygotują 

rodziców osób z ASD do usamodzielnienia się dzieci. Pozytywną rolę pełnić mogą zwłaszcza 

krótkoterminowe pobyty osób z ASD poza domem rodzinnym możliwe dzięki wdrożeniu w życie 

zapisów dających rodzicom osób z niepełnosprawnościami możliwość skorzystania z tzw. opieki 

wytchnieniowej. Po zakwalifikowaniu dziecka do pobytu w mieszkaniu wspomaganym rodzice powinni 

zostać objęci wsparciem psychologicznym zapewnianym między innymi w ramach grup wsparcia dla 

rodziców usamodzielnianych osób z ASD, by mogli skutecznie wspierać swoje dzieci w procesie 

usamodzielniania oraz aby ich wątpliwości i obawy go nie hamowały.  

2.2.2. Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach opieki wytchnieniowej 

W trakcie badania zidentyfikowano bardzo duże zapotrzebowanie rodziców osób z ASD na wsparcie 

polegające na czasowym zapewnieniu opieki nad dziećmi, przede wszystkim w sytuacjach nagłych 

awaryjnych (np. nagłe zachorowanie), ale też we wszystkich tych sytuacjach, do których odnosi się 

termin opieka wytchnieniowa, która co do zasady powinna polegać na zapewnieniu opieki 
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niepełnosprawnemu dziecku lub osobie dorosłej na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. 

z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw. Taka forma 

wsparcia została przewidziana w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za Życiem”1. Zarówno rodzice, jak i specjaliści uczestniczący w fokusach podkreślali potrzebę 

umożliwienia rodzicom czy prawnym opiekunom osób z ASD czasowego zapewnienia swoim 

podopiecznym opieki poza domem rodzinnym i czasowe wyłączenie z opieki nad nimi rodziców po to, 

by ci ostatni mogli przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie fizyczne (w tym mieć możliwość poddania 

się koniecznym zabiegom medycznym czy operacjom), ale też odpocząć psychicznie dzięki zwolnieniu 

z obowiązku całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.  

Rodzice osób z ASD sygnalizowali przede wszystkim potrzebę stworzenia możliwości zapewniania 

doraźnej opieki nad osobami z ASD w różnych sytuacjach kryzysowych, takich jak nagłe zachorowanie 

jedynego opiekuna. 

R1: Mało tego, chciałabym podkreślić, że w takiej sytuacji, no powiedzmy, jak nasza tutaj wszystkich, 

warto było też pomyśleć o takich domach tymczasowych, które zagwarantowały by opiekę dzieciom 

w przypadku wyczerpania lub wręcz choroby jedynego opiekuna. I no, takiego miejsca nie ma, w tej 

chwili próbowałam …  

R2: Czasami wakacje dla mamy. 

R1: No też, ale ja już mówię o takich sytuacjach, no tak by było idealnie, natomiast chodzi mi o takie 

sytuacje, jak pobyt w szpitalu, czy planowane to wtedy można się do tego przygotować, ale są sytuację, 

które są nie planowe. Nie wyobrażam sobie, żeby dziecko miało trafić do jakiejś izby na przechowanie 

i tak dalej. F7.2 

W opinii wielu specjalistów, którzy wzięli udział w fokusach, stworzenie rodzicom/ opiekunom osób 

z ASD możliwości odpoczynku i wykonania zadań, których nie mogą wykonać z uwagi na sprawowanie 

opieki nad dzieckiem, jest potrzebne i bardzo pozytywnie wpływa na dobrostan psychiczny opiekunów 

osób z ASD, mogłoby też przyczynić się do polepszenia jakości relacji rodziców osób z ASD ze swoimi 

dziećmi.  

R: Myślę, że to jest istotne, ponieważ nawet taki błahy przykład: jak wyjeżdżają rodzice na turnus 

rehabilitacyjny i mam okazję później z nimi porozmawiać, to że na przykład ta małżonka jak jedzie, 

która się zajmuje tym dzieckiem, to że ona nie musi już na przykład gotować, że na tą określoną godzinę 

nie musi zawieźć. Po prostu idzie dziecko na zajęcia ze specjalistami i ona ma chwilę dla siebie. To już 

jest dla niej niesamowicie fajne, że ona może na przykład pospacerować nad morzem sama, zebrać 

myśli, że przyjeżdża na przykład ta kobieta bardziej uśmiechnięta i zadowolona akurat. Że turnus 

rehabilitacyjny daje dużo dziecku przykładowo przez te 2 tygodnie, jak znajdzie odpowiedni, ale i też 

dla niej, że nie musi po prostu podstawowych czynności domowych wykonywać, plus jeszcze mąż 

i pozostałe na przykład dzieci. F6.1 

R: Z mojego własnego punktu widzenia, z własnych doświadczeń, generalnie według mnie rodziny dzieci 

niepełnosprawnych potrzebują takiego wsparcia, żeby miały chociaż jeden dzień wolny od wszystkiego. 

Żeby mogły spokojnie zaprowadzić swoje dziecko do odpowiedniej placówki, gdzie byłoby wsparcie 

                                                           
1 Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860) oraz na podstawie 
uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. 2016 poz. 1250) w sprawie programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
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i żeby mogły się wtedy zająć same sobą. Czyli zabezpieczyć także potrzeby rodzeństwa, żeby ktoś miał 

taką zwykłą chwilę wytchnienia. Jak ja to zawsze mówię: na fryzjera, na zrobienie smacznego ciasta, 

na przeczytanie artykułu, bo im bardziej te nasze dzieciaki są zaburzone, tym bardziej potrzebują uwagi, 

opieki. Mamy są najzwyczajniej w świecie fizycznie zmęczone, ale także psychicznie, ponieważ muszą 

z tym dzieckiem być cały czas. 24 godziny na dobę. Także żeby miały taką możliwość, nie chodzi 

o wyjazdu na turnus.. bo wiem że to nie zawsze jest możliwe dla tych dzieci, ale żeby chociaż jeden, dwa 

dni. F3.1 

R13: Jak jestem jak najbardziej za, bo ja bym wypoczęła, bo ja na przykład jestem teraz zmęczona, bo 

jestem, mówię, prawie dwa lata jestem z nim i naprawdę jestem zmęczona. Mimo że jakoś fizycznie 

bardzo nie pracuję, bo on jest samodzielny, ja mu tam gotuję, dam mu śniadanie, on się sam ubierze, 

[niezrozumiałe 01:25:40] ewentualnie plecy mu umyje i pomogę wytrzeć plecy, ale mówię, samo to, że 

jestem z nim non stop, 24 na dobę, z wyjątkiem, że wyjdę z psem, bo on nawet nie chce ze mną 

wychodzić z psem, jestem po prostu zmęczona, potrzebuję wyjść do fryzjera, muszę prosić którąś siostrę 

mojego męża, bo ja mam tylko brata, który mieszka w ogóle jeszcze gdzieś daleko, więc żeby 

gdziekolwiek wyjść, ja muszę kogoś prosić, a też nie lubię prosić, bo nie lubię być zależna od kogoś 

i także ja bardzo chętnie bym chciała, żeby mój syn właśnie, jestem przerażona w ogóle jak to by 

wyglądało, ale poszłabym na to, wiem, że bym nie spała, stała pod blokiem i patrzała w okna, ale bym 

bardzo chętnie. F2.2 

W kontekście mieszkalnictwa wspomaganego, krótkoterminowe pobyty osób z ASD poza domem 

rodzinnym, w tym pobyty organizowane w ramach opieki wytchnieniowej, mogłyby stanowić 

sposobność, aby z jednej strony trenować samodzielność osób z ASD, a  z drugiej strony budować 

lub wzmacniać w rodzicach tych osób gotowość do usamodzielnienia ich podopiecznych, przede 

wszystkim wzmacniać ich przekonanie, że dziecko mogłoby sobie w takim mieszkaniu poradzić bez 

bezpośredniego wsparcia rodzica. Temu celowi służyłyby również inne działania, na jakie 

zapotrzebowanie zgłaszali rodzice, takie jak półkolonie dla dzieci organizowane w okresie wakacyjnym 

– konieczność zorganizowania opieki nad dziećmi w tym czasie stanowiła duży problem dla części 

rodziców uczestniczących w fokusach (organizowanych właśnie w okresie wakacyjnym).  

2.2.3. Poziom wsparcia nieformalnego udzielanego osobom z ASD oraz ich 

rodzinom 

Głównymi osobami wspierającymi osoby z ASD są zdecydowanie najczęściej ich rodzice oraz 

rodzeństwo. Poziom wsparcia nieformalnego udzielanego osobom z ASD i ich rodzinom przez członków 

dalszej rodziny czy środowisko sąsiedzkie jest sprawą bardzo indywidualną i trudno jest ocenić jego 

wysokość. Rodzice osób z ASD uczestniczący w spotkaniach fokusowych deklarowali niekiedy, że dalsza 

rodzina wspomaga ich w opiece nad osobami z ASD. Równocześnie często sygnalizowali, że rodzina 

(podobnie jak społeczność lokalna) nie zawsze akceptuje trudne zachowania występujące u ich dzieci 

z ASD, które w rezultacie spotykają się z ich niechęcią i odrzuceniem.  

R5: Jakby kiedy wprowadza się, że tak powiem, rodzinę … często gęsto jest tak, że sobie myślą, że 

dziecko po prostu jest rozpieszczone, nie do końca było dobrze wychowywane i to jest twój problem, bo 

ty go rozpieściłaś, spektrum autyzmu ma to bardzo często do siebie. F2.2 

Często zrozumienie i pomoc rodziny osób z ASD otrzymują ze strony osób niespokrewnionych, 

natomiast borykających się również z opieką nad dzieckiem z ASD. Najczęściej miejscem czy instytucją 
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wokół której rodzice osób z ASD się jednoczą czy gromadzą są organizacje pozarządowe oraz 

specjalistyczne przedszkola czy szkoły. Zdecydowanie najmniej możliwości uzyskania wsparcia 

nieformalnego (w postaci wsparcia emocjonalnego czy porady) mają rodziny osób, które zakończyły 

już etap edukacji oraz rodziny zamieszkujące na obszarach, gdzie nie funkcjonują organizacje 

pozarządowe ukierunkowane na wspieranie osób z ASD. Rodzice podejmują wówczas niekiedy próbę 

samodzielnego organizowania się i stworzenia dla siebie samych grupy wsparcia (jak ma to miejsce na 

przykład w subregionie pilskim).  

W związku z powyższym w ramach badania zidentyfikowano potrzebę prowadzenia działań 

nakierowanych na sieciowanie już działających organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

zajmujących się wspieraniem osób z ASD i ich rodzin (by organizacje te mogły wymieniać się 

doświadczeniami, dobrymi praktykami itd.) oraz instytucjonalne pobudzanie (w skali powiatowej) 

powstawania organizacji pozarządowych, wokół których integrować mogłoby się środowisko osób 

z ASD i ich rodzin (zwłaszcza w powiatach, gdzie aktywność pozarządowa na tym polu jest najmniejsza). 

Podstawowym celem tego działania powinno być zorganizowanie lokalnego środowiska osób z ASD 

i ich rodzin tak, by mogli wspierać się wzajemnie, wymieniać informacje, prowadzić działa lobbingowe 

nakierowane na uzyskanie większego wsparcia ze strony władz lokalnych itp. 

2.3. Poziom wsparcia instytucjonalnego osób z ASD oraz ich rodzin 

W ramach badania zidentyfikowano szereg barier w zakresie dostępu do wsparcia 

instytucjonalnego, na które napotykają osoby z ASD i ich rodziny. Specyfika badania jakościowego nie 

pozwala na oszacowanie skali występowania problemów w poszczególnych gminach czy 

województwach i dla uzyskania pełnego obrazu jakości funkcjonowania systemu wsparcia dla osób 

z ASD i ich rodzin przeprowadzone powinno zostać badanie ilościowe (skupione na obszarach 

problemowych zasygnalizowanych w fokusach). Niemniej biorąc pod uwagę sumarycznie dużą liczbę 

osób (rodziców i specjalistów), których opinie zostały wysłuchane w ramach fokusów, a także sposób 

wypowiadania się przez nich na temat możliwości korzystania z określonych form wsparcia, kiedy to 

często uczestnicy fokusów mówili o „walce” mającej na celu uzyskanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych możliwość uczęszczania dziecka do szkoły ogólnodostępnej, można przypuszczać, że 

występowanie wskazanych w tym podrozdziale problemów jest dość powszechne. Należy również 

zwrócić uwagę, że w ramach fokusów zasygnalizowane zostały problemy dotyczące w zasadzie 

wszystkich obszarów związanych z funkcjonowaniem osób z ASD: od etapu diagnozowania 

nieprawidłowości w rozwoju, przez dostęp do terapii, po możliwość aktywizacji zawodowej i społecznej 

osób z ASD, przez co z pewnością na podstawie wyników badania można postawić tezę 

o niedomaganiu, niesprawności całego systemu wspierania osób z ASD i ich rodzin (na wszystkich 

poszczególnych etapach) a także tezę o braku kompleksowego systemu wsparcia osób z ASD i ich 

rodzin. Ponadto z badania wyniknął istotny wniosek, że z uwagi na specyfikę zaburzenia, jakim jest 

ASD, w tym konieczność zaangażowania do opieki i terapii osób z ASD osób specjalizujących się 

konkretnie w obszarze autyzmu, istnieje potrzeba, aby osoby z ASD i ich rodziny miały możliwość 

korzystania z form wsparcia im dedykowanych, uwzględniających specyficzne potrzeby i deficyty osób 

z ASD, odmienne od potrzeb i deficytów innych grup osób z niepełnosprawnością.  

a) Informacje na temat wsparcia dostępnego osobom z ASD i ich rodzinom 

Podstawowym problemem, który został zdiagnozowany w ramach badania jest brak spójnego systemu 
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informacji na temat wsparcia dostępnego dla osób z ASD i ich rodzin. System taki powinien gromadzić 

i udostępniać informacje o instytucjach, które zajmują się diagnostyką autyzmu, informować rodziców, 

co powinni i co mogą zrobić po uzyskaniu diagnozy, gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać wsparcie 

(terapeutyczne, finansowe itp. i  w jaki sposób uzyskać orzeczenia umożliwiające im skorzystanie z form 

wsparcia). W obecnej sytuacji niekiedy jedynym źródłem informacji dla rodziców bywa tzw. poczta 

pantoflowa czyli informacje wymieniane bezpośrednio między sobą przez rodziców, a  w szczególnie 

trudnej sytuacji bywają rodzice, którzy mają ograniczony kontakt z innymi rodzicami gdyż np. ich dzieci 

nie uczęszczają do specjalistycznego przedszkola lub szkoły lub w miejscu zamieszkania rodziców nie 

funkcjonuje żadna prężnie działająca organizacja pozarządowa ukierunkowana na wspieranie osób 

z ASD i ich rodzin (taka sytuacja uwidoczniła się wyraźnie w subregionie pilskim). O potrzebie 

stworzenia wspomnianego systemu informacji świadczyły nie tylko bezpośrednie wypowiedzi 

uczestników wywiadów fokusowych na temat konieczności stworzenia takiego systemu, ale też fakt, 

że same wywiady fokusowe były wykorzystywane przez rodziców do wymieniania się praktycznymi 

informacjami związanymi z dostępem do określonych form wsparcia.  

R2: Znaczy, nie ma takiej instytucji, która by, rodzi się dziecko, idziemy tam, tam nam powiedzą, gdzie 

ja pójdę dalej, do kogo pójdę, kiedy pójdę, z czym mam pójść i co z sobą wziąć, taka jest prawda, że 

kiedy rodzi się dziecko i jakimś cudem rodzice zobaczą, że coś jest nie tak, albo ktoś im coś zasugeruje, 

że coś jest nie tak i trafia na specjalistów i trafią na przykład do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

to z poradni psychologiczno-pedagogicznej, to może otrzymają orzeczenie o kształceniu specjalnym, nie 

dowiedzą się, że mają iść do ZUS-u i wystąpić o orzeczenie o niepełnosprawności. Z kolei też nie 

dowiedzą się do jakiej instytucji, stowarzyszenia lub organizacji powinni się zgłosić, żeby ktokolwiek do 

nich przyszedł i żeby dostali jakakolwiek pomoc. To jest jakby wiedza, którą rodzice albo szukają 

w internecie, albo zaprzyjaźniona jakaś mama, albo ktoś, powie, gdzie ma dalej pójść. F2.1 

W tworzenie systemu informacji o dostępnych formach wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin włączyć 

mogłyby się na poziomie regionalnym ośrodki polityki społecznej a na poziomie gminnym – ośrodki 

pomocy społecznej. Regionalne ośrodki polityki społecznej w ramach dostępnych środków 

finansowych wziąć mogłyby na siebie zadanie stworzenia i administrowania internetową platformą 

agregującą i udostepniającą informacje na temat instytucji oferujących wsparcie dla tej grupy osób 

i/lub publikować je w formie drukowanego informatora/ broszury upowszechnianych również 

w innych instytucjach, z którymi kontaktują się osoby z ASD i ich rodziny. Z kolei gminne i miejskie 

ośrodki pomocy społecznej powinny zaangażować się mocniej w przekazywanie informacji na temat 

dostępnych form wsparcia (nie ograniczać się tylko do działania podejmowanego na wniosek osób 

zainteresowanych), np. poprzez wyznaczenie wydziału czy stanowiska, w ramach którego pracownicy 

mieliby w zakresie swoich kompetencji również zadanie informowania o formach wsparcia dla osób 

z ASD i ich rodzin dostępnych w ramach systemu pomocy społecznej. 

b) Opieka medyczna na podstawowym poziomie 

Osoby z ASD mają prawo korzystać z usług publicznej opieki zdrowotnej na równych prawach i zgodnie 

z zasadami obowiązującymi ogół społeczeństwa. Tymczasem w obszarze opieki medycznej 

zdiagnozowano bardzo duży problem w dostępie do pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy 

dysponowaliby wiedzą na temat ASD i posiadali umiejętność prawidłowego przeprowadzenia 

badania osoby z takim zaburzeniem. Problem ten sygnalizowany był w trakcie wielu fokusów 

z rodzicami. Problemy w zakresie diagnozowania chorób u osób z ASD wynikają zazwyczaj z faktu, że 
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osoby te często nie komunikują się werbalnie (nie jest zatem możliwe przeprowadzenie 

standardowego wywiadu medycznego), często też nie są świadome, czym jest choroba, nie zawsze 

potrafią zdać sobie sprawy z faktu, że coś je boli i że może to być symptomem choroby. Taki pacjent 

wymaga od lekarza wykazania się dużym wyczuciem oraz „odpowiedniego podejścia”, które 

pozwoliłoby na zniwelowanie obaw osoby z ASD czy przełamanie jej oporu wobec kontaktu z lekarzem 

a także postawienie prawidłowej diagnozy mimo ograniczonych możliwości przeprowadzenia wywiadu 

z pacjentem.  

R4: Przyjeżdżam z wysypką na pogotowie, nie mam prawa jazdy, jest to niedziela, przyjeżdżam jak 

mogę, tak, z tym dzieckiem, w tym wózku, a pan doktor się mnie pyta: „Po co pani przyjechała?”, 

„Wysypka”, „No, to pewnie alergia”. Za dwa dni - grypa bostońska. Czyli nie ma, naprawdę nie ma 

takiej wrażliwości … Tłumaczę: dziecko nie mówi, więc mi nie powie czy go boli brzuch, czy go boli 

głowa. Też nie pokaże, jedynie, jak ja uciskam brzuch, jak kładzie się na kanapy, na różne twarde rzeczy, 

nogi zarzuca do góry, tak kopie … Właśnie pokazuje jakoś, ale nie wiadomo gdzie dzwoni, nie wiadomo, 

o co chodzi do końca i przyjeżdżam, a lekarz mówi: „A po co pani przyjechała?”. I za dwa dni choroba. 

No to nie ma tej takiej… wyczulenia, że to jest dziecko, które nie mówi. A może ono ma zapalenie ucha? 

Ale mi ono tego nie pokaże, tak? F1.2 

Dodatkowo lekarze, również rodzinni, aby prawidłowo zdiagnozować i leczyć osoby z ASD powinni 

posiadać szerszą wiedzę na temat tego, na co szczególnie powinien zwracać uwagę w przypadku 

osoby z ASD i jakie czynniki mogą wpływać na stan zdrowia i samopoczucie szczególnie tej grupy 

pacjentów (alergie, niedobór żelaza, nieprawidłowa dieta itp.)  

R: Są takie współistniejące różne sytuacje medyczne, które trzeba faktycznie „przeleczyć”. I problem 

jakby też w przypadku naszych osób ze spektrum autyzmu jest taki, że często jak to nasze dziecko 

z rodzicem idzie do lekarza no i rodzic mówi, że ma biegunkę albo zatwardzenie – a bo z autyzmem, to 

tam. Jakby nie leczy się tego co powinno… a jakby ktoś z nas przyjdzie ze swoim zdrowym dzieckiem do 

lekarza, to okej, to biegunka, to pani weźmie, pani to zrobi badanie, tu zrobi badanie. A  w przypadku 

osób z autyzmem, to jest to zrzucane na kark jakby autyzmu a nie jakby, że jest to choroba, którą trzeba 

leczyć w organizmie. I też potem często jest też tak, pojawiają się zachowania różne, niepożądane i tak 

dalej, różnego rodzaju aspołeczne i też jest to wrzucane na kark „a, bo on taki jest - z autyzmem czy ma 

Zespół Aspergera”. A tak naprawdę na przykład jest źle dobrana dieta, która powinna wyeliminować 

pewne produkty, które jak dzieciak je zjada, skutkuje tym, że właśnie „siada” zachowanie, słaba jest 

koncentracja, są większe wyłączenia, jest więcej boleści. No to potem nie mamy tego obrazu, co jest 

autyzmem, a co wynika jakby z nieleczonych trudności medycznych organizmu. Więc to musi być takie 

dwutorowe patrzenie. F9.2 

Często dużym problemem dla osób z ASD jest korzystanie z opieki stomatologicznej, przede wszystkim 

z uwagi na bardzo duży lęk przed zabiegiem czy przed kontaktem ze stomatologiem. Z tego względu 

często osoby z ASD mogą być poddawane zabiegom stomatologicznym wyłącznie pod narkozą. Rodzice 

i opiekunowie osób z ASD sygnalizowali duży problem związany z dostępem do stomatologów, 

którzy oferują leczenie pod narkozą dostępnych w ramach publicznej służby zdrowia, duży koszt tego 

typu usług w lecznictwie prywatnym oraz bardziej ogólny problem z dostępem do lekarzy 

stomatologów, którzy posiadają umiejętność przyjęcia na wizytę osoby z ASD (która np. nie 

komunikuje się werbalnie, wydaje się nie rozumieć sytuacji, w której się znajduje itd.).  
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c) Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu 

W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu jak najwcześniejsze postawienie diagnozy i ustalenie oraz 

prowadzenie oddziaływania terapeutycznego ma zdaniem specjalistów bardzo duże znaczenie, 

gdyż zwiększa szansę osiągnięcia lepszych rezultatów prowadzonej terapii. Uzyskanie diagnozy 

warunkuje też możliwość skorzystania z różnych form wsparcia: otrzymania orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie nauczania indywidualnego, 

rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego czy opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju (WWR) wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Tymczasem na skutek barier w tym obszarze, które 

zostały wskazane poniżej, moment, w którym dziecko otrzymuje odpowiednią diagnozę może 

znacznie oddalić się w czasie, co z kolei może skutkować opóźnieniem momentu rozpoczęcia terapii 

i/lub obniżeniem stopnia jej skuteczności. Na podstawie badania wskazać można następujące 

problemy związane z możliwością diagnozowania ASD:  

 Niewiedza i brak umiejętności, przynajmniej części pediatrów i innych lekarzy pierwszego 

kontaktu dotyczących diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu  

Zidentyfikowany został w tym obszarze problem między innymi niewystarczającej wiedzy przynajmniej 

części pediatrów i innych lekarzy rodzinnych dotyczącej autyzmu, którego symptomy zauważyć można 

niekiedy już w trakcie obowiązkowego przesiewowego badaniu rozwoju psycho - ruchowego dziecka 

zwanego bilansem dwulatka. W sytuacji zauważenia niepokojących objawów lekarz pediatra czy lekarz 

rodzinny powinien skierować dziecko do odpowiedniej poradni specjalistycznej, tymczasem zdarza się, 

że sygnały te są bagatelizowane, niekiedy wbrew informacjom o zauważonych nieprawidłowościach, 

które wyraźnie sygnalizują rodzice dziecka. W trakcie fokusów pojawiały się sygnały, że również lekarze 

innych specjalizacji (psychiatrzy czy neurologowie, foniatrzy) nie zawsze potrafią prawidłowo 

przeprowadzić rozpoznanie zaburzenia ze spektrum ASD.  

R1: Mam na myśli lekarzy pierwszego kontaktu, takich lekarzy specjalistów niby dziecięcych, pediatrów 

prywatnych też, pani neurolog na przykład – wizyta prywatna i wizyta na NFZ. Ta diagnoza, że to my 

mamy się zgłosić, jako rodzice na terapię, bo dziecku wymyślamy, to była pani neurolog prywatnie 

zresztą. Na bilansie dwulatka były pytania czy dziecko robi to i to? – nie robi, czy dziecko robi to? – nie 

robi. No i to skończyło się na tym, tak? Gdzie już powinno być nie wiem, skierowanie do lekarza czy 

w ogóle zainteresowanie się, że dlaczego jest tak, że tego nie robi, a powinna? F9.2 

Rok i 3 miesiące to był moment, kiedy zauważyłam, że dziecko się wyłączyło. Tak po prostu: „o i nie było 

go”. Tak jakby odciął się od świata. Myśleliśmy, że stracił słuch. Pani pediatra: wszystko będzie dobrze, 

nie chciała dać skierowań, więc poszłam prywatnie, czekałam 3 miesiące na tą wizytę, weszłam do pani 

neurolog, pani powiedziała: To dziecko tak na co dzień się zachowuje? Ja mówię: Tak. No nie chcę pani 

straszyć, ale prawdopodobnie to będzie autyzm. Ona tylko na niego spojrzała, gdzie pani pediatra … 

No wiele razy, bo chodziłam i był jeden lekarz, druga lekarka i opisywałam zachowania, itd.: 

Poczekajmy, będzie dobrze, jest jeszcze mały, bla bla bla. Więc miał półtora roku, jak byliśmy u tej pani 

neurolog, pani neurolog wypisała nam wszystkie zalecenia, co powinniśmy zrobić, dałam to pani 

pediatrze, która wystawiła mi te skierowania, więc to wszystko ruszyło. Diagnozę mieliśmy jak syn miał 

2 lata i 2 miesiące. F9.2 
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Znaczy się u nas była taka sytuacja, że ponoć syn nie słyszał, przeszedł przez Owsiaka, powiedziano, że 

wszystko jest okay. Potem pan specjalista, pan foniatra powiedział, że on jest wręcz głuchy. „Wręcz 

głuchy” - powiedział. Wysłał nas do Poznania i dopiero na foniatrii stwierdzono, że on nie jest głuchy, 

że on jest autystą i pod tym kątem mamy przejść [diagnozę]. A co do psychiatry, to w Lesznie nie ma 

w ogóle, w Kościanie jest paru, do tej pani co myśmy chodzili teraz już jest w Poznaniu. F10.2 

 Ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów (psychiatrów dziecięcych, neurologów) 

i ośrodków diagnostycznych 

Bardzo dużą trudnością zdiagnozowaną w ramach badania jest ograniczony dostęp do lekarzy 

specjalistów, przede wszystkim psychiatrów dziecięcych, ale też neurologów, psychologów oraz do 

ośrodków diagnostycznych, zwłaszcza tych finansowanych z NFZ-tu. Lekarzy wspomnianych 

specjalności, zwłaszcza lekarzy doświadczonych w zakresie diagnozowania autyzmu i dostępnych 

w ramach publicznej służby zdrowia jest generalnie zbyt mało w stosunku do zapotrzebowania. Pewna 

liczba lekarzy specjalistów dostępna jest w ramach prywatnej służby zdrowia, jednak jest ona również 

zbyt mała, a skorzystanie z ich usług jest odpłatne (a przez to niedostępne dla niektórych rodzin). Zbyt 

mało jest też ośrodków wyspecjalizowanych w diagnozowaniu autyzmu. Biorąc pod uwagę trzy 

województwa, w których realizowane było badanie, ośrodki diagnostyczne zlokalizowane są 

w miastach wojewódzkich (Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski), ale już nie we 

wszystkich miastach powiatowych (ośrodka tego typu nie ma np. w liczącym ponad 70 tys. 

mieszkańców Koninie).  

Trzeba jechać kilkaset nieraz kilometrów, żeby w ogóle dostać się na przykład do lekarza, choćby 

psychiatry. F2.1 

Proces diagnostyczny jest w przypadku autyzmu złożony, wymaga zaangażowania kilkorga lekarzy – 

specjalistów, odbycia kilku wizyt. Jest również często kosztowny z uwagi na fakt, że ośrodków 

diagnostycznych dostępnych w ramach publicznej służby zdrowia jest zbyt mało, natomiast koszty 

związane z korzystaniem z usług prywatnych są w opinii rodziców wysokie. Gdy rodzice z małym 

dzieckiem, z uwagi na brak dostępu do usług świadczonych w ramach publicznej służby zdrowia, 

zmuszeni są prowadzić zarówno diagnozę, jak i terapię w ośrodkach prywatnych, stanowi to duże 

obciążenie dla budżetu rodzinnego.  

Rodziców zwyczajnie po prostu na to nie stać, dzwonią do nas, są totalnie sami w tym chaosie i nie 

wiedzą, co mają zrobić. Często więc jest tak, że robimy to charytatywnie. Przyjmujemy takie dziecko na 

diagnostykę, a taki cykl diagnostyczny to nie jest jedno spotkanie. Naprawdę trzeba się parę razy 

spotkać, najpierw trzeba z tym rodzicem porozmawiać, w ogóle ogarnąć całość, później badać dziecko, 

obserwować, później wyciągnąć z tego wnioski, porozmawiać znów z rodzicem, jeśli faktycznie coś tam 

się dzieje, trzeba pokazać, jak z tym dzieckiem pracować. Także to się rozciąga w czasie i też jest bardzo 

drogie. I tutaj upatruję ten problem finansowy, on zawsze był i zawsze będzie. Nie widzę tutaj na razie 

rozwiązania, jak zasponsorować takie rzeczy. F3.1 

 Bariera mentalna występująca u części rodziców  

W obszarze diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu wskazywano również na występujące niekiedy 

przeszkody po stronie rodziców, wynikające z psychicznej blokady rodziców, którzy „wypierają” 

niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o nieprawidłowym rozwoju dziecka, gdyż boją się, że 

zdiagnozowane zostanie jakieś poważne zaburzenie. Jest to czynnik, który dodatkowo może odsunąć 
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w czasie moment postawienia dziecku odpowiedniej diagnozy. Utrudniony dostęp do diagnozy i terapii 

ASD w ramach publicznej służby zdrowia może dodatkowo zniechęcać rodziców do zabiegania 

o specjalistyczne wsparcie dla swojego dziecka (w skrajnych przypadkach rodzic może nigdy nie 

zdecydować się na poddanie dziecka procesowi diagnozy).  

R1: Właśnie jeśli chodzi o diagnozę, to u nas bardzo długo trwa, bo najpierw jest bariera u rodzica, 

wypieramy, że nasze dziecko raczej nie ma autyzmu. Po prostu jest niegrzeczne, nie słucha, bije, gryzie, 

bo taki ma etap. Więc jak już pokonamy barierę rodzica, rodzic stwierdzi – dobra pójdę do poradni, 

zdiagnozuję. Więc czekamy na termin w poradni. Termin w poradni - różnie bywa, potem psycholog - 

znowu termin, neurolog - znowu termin. Jak kogoś stać, to pójdzie prywatnie więc termin skraca. 

Czasem wystawienie, otrzymanie diagnozy trwa pół roku jak nie więcej. F9.2 

d) System orzekania o niepełnosprawności 

Osoby z ASD lub ich rodziny potrzebują orzeczenia o niepełnosprawności w celu ubiegania się o rentę 

lub w innych celach (do celów rentowych i poza rentowych). Orzeczenie do celów rentowych wydaje 

lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie badania medycznego osoby 

ubiegającej się o świadczenie oraz posiadanej dokumentacji. Na podstawie orzeczenia ZUS podejmuje 

decyzje w sprawie świadczeń rentowych. Z kolei powiatowy zespół do spraw orzekania 

o niepełnosprawności wydaje orzeczenia do celów poza rentowych (orzeczenie o niepełnosprawności, 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień). Posiadanie 

któregoś ze wspomnianych orzeczeń w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako 

osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych 

warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.: 

 zniżki w komunikacji publicznej, 

 usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje 

pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, 

 możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej 

oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

 możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej 

i zakładach pracy chronionej),  

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce 

techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, 

 uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do 

zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy 

społecznej.  

Dzieci do 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia. Osoby 

powyżej 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym ustalony jest stopień 

niepełnosprawności. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie 
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dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Stopień niepełnosprawności osoby orzeka się 

na czas określony lub na stałe2. 

Działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych zespoły orzekające – na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) – wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży. 

Potrzeba taka może zostać orzeczona również wobec osoby z ASD, natomiast ostatecznie to rodzice 

dziecka z ASD podejmują decyzję o formie kształcenia specjalnego przewidzianej w orzeczeniu. Może 

to być wskazanie na szkołę ogólnodostępną, integracyjną lub oddział integracyjny, szkołę specjalną lub 

oddział specjalny albo specjalny ośrodek szkolno‐wychowawczy. Rodzice mogą też zdecydować się na 

tzw. edukację domową, czyli spełnianie przez dziecko obowiązku edukacyjnego poza szkołą. 

Podczas wywiadów fokusowych sygnalizowano występowanie następujących problemów związanych 

z systemem orzekania o niepełnosprawności: 

 rodzice osób z ASD nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą na temat zasad 

funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności, w tym nie zawsze mają 

świadomość, że inne funkcje ma system orzekania o niepełnosprawności opisany powyżej, 

a inne system orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym zasadniczą rolę 

odgrywają poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  

 ograniczony dostęp do odpowiednich lekarzy specjalistów, którzy zasiadać powinni 

w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności, co stwarza możliwość, że 

orzekania dokonują osoby nie będące specjalistami w zakresie ASD, 

 brak gwarancji uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności mimo obiektywnego 

występowania zaburzeń w rozwoju (bardzo duże znaczenie subiektywnej oceny lekarza – 

orzecznika) 

R: I teraz to wygląda tak, że jeśli ma dobry dzień i się dobrze zachowa i sobie usiądzie i jest super 

i właśnie ma dwie ręce, dwie nogi i głowę i tak sobie siedzi… No to ten lekarz osłucha bądź nie, popatrzy 

bądź nie popatrzy i albo da dokument albo nie da. I często niestety ostatnio tak się zdarza, że tego 

dokumentu nie daje gdyż się okazuje, że nasze dzieciaki tak się super zaprezentowały, że akurat miały 

fajny dzień. Jeżeli jest diagnoza, to ten dokument, orzeczenie dostaną jeżeli są tam małymi dzieciakami. 

A  w przypadku dzieciaków, a  w przypadku jak te nasze jedenasto, dwunastolatki, kiedy miały 

orzeczenie o niepełnosprawności no i wiadomo, że są w procesie terapii i rehabilitacji. Na jakimś etapie 

kończy się to orzeczenie i idą po kolejne no bo to się skończyło, nie. No to cudowne ozdrowienia mamy. 

Rodzice muszą się odwoływać do Poznania a potem… też mieliśmy dwie takie sytuacje, że o sąd się 

oparło, żeby to orzeczenie… Bo co z tego, że ma ręce, nogi i głowę i nawet fajnie wygląda i nawet można 

z nim pogadać. A społecznie jest… po prostu wymaga wsparcia osób trzecich. Po drugie po drodze jest 

jeszcze integracja, terapia, także to wszystko robi też swoje i faktycznie stan ulega poprawie ale nadal 

nie jest w stanie funkcjonować [bez wsparcia]. F9.2 

 zdarzające się nieprawidłowe postępowanie lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, np. brak zgody na obecność rodzica podczas badania 

                                                           
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. 
U. 2018.511), Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (j.t. Dz.U. 2015.1110). 
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R1: Byłam parę dni temu z córką na komisji ZUS-owskiej, pojechaliśmy i wchodzimy do gabinetu 

i najlepsze było to: pan, który … orzecznik popatrzył na mnie i: „A pani to kto?!”, „No, jestem mamą”, 

„Proszę wyjść!”, mówię: „Słucham?!”, on: „Proszę wyjść!”. Karolina zaraz zaczęła drzeć buzię, cała się 

trzęść, chce żeby mama została. Tak się powinno kończyć dyskusję, bo to jest jej prawo. A pan: „Proszę 

wyjść! Proszę natychmiast stąd wyjść!”. F10.2 

e) System oświaty 

W zależności między innymi od stopnia niepełnosprawności, osoba z ASD można podejmować naukę 

w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, 

w szkole specjalnej lub oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, w szkole publicznej lub 

niepublicznej albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Uczniom, którzy mają orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, szkoła powinna zapewnić specjalne wsparcie realizowane 

w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez specjalistów, 

z udziałem rodziców. Uczniowie z ASD mają między innymi prawo do korzystania ze wsparcia 

nauczyciela wspomagającego. Do szkół specjalnych uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast szkoły integracyjne, to takie, w których w klasach uczą 

się uczniowie zarówno z niepełnosprawnościami jaki i bez niepełnosprawności. Istota kształcenia 

specjalnego (niezależnie od rodzaju szkoły) sprowadza się do indywidualnego traktowania w procesie 

nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których – ze względu na istotne 

zaburzenia lub dysfunkcje w różnych sferach rozwoju – konieczne jest specjalistyczne oddziaływanie 

dydaktyczne, wychowawcze i rewalidacyjne, ukierunkowane na ich wszechstronny rozwój. Wymaga to 

od danej szkoły stosowania wobec uczniów z niepełnosprawnościami specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy, m.in.: zatrudnienia specjalistów (psychologów, logopedów, terapeutów), kierunkowe 

przygotowanie kadry pedagogicznej (oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika), 

dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości ucznia z niepełnosprawnościami, 

indywidualizowanie procesu edukacyjnego, polegającego na wykorzystywaniu w procesie 

edukacyjnym potencjału dziecka oraz bazowaniu na jego zainteresowaniach i zdolnościach, 

organizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych wynikających z orzeczenia.  

Osoby z ASD, których rodzice wzięli udział w wywiadach fokusowych uczęszczały do szkół różnych 

typów, a ich oceny dotyczące poziomu nauczania w tych szkołach czy stopnia, w jakim dany typ szkoły 

odpowiadał na indywidualne potrzeby i możliwości ich dzieci, były bardzo zróżnicowane. Formuła 

badania jakościowego nie uprawnia do formułowania jakichś uogólnionych wniosków na temat jakości 

nauczania prowadzonego w szkołach poszczególnych typów. Równocześnie zarówno rodzice, jak 

i specjaliści, którzy wzięli udział w FGI byli zgodni co do tego, że ze względu na problemy 

w porozumiewaniu się oraz zaburzenia w obszarze relacji społecznych, praca z dziećmi i młodzieżą 

z ASD stanowi często duże wyzwanie dla nauczycieli. Dodatkowo zauważali, że w odniesieniu do dzieci 

z ASD umiejętności wychowawcze nauczycieli bywają równie ważne, co umiejętności dydaktyczne. 

Niezależnie od typu szkoły, istotne jest, by pracę z uczniami z ASD prowadzili nauczyciele posiadający 

wiedzę na temat specyfiki tego zaburzenia i umiejętność pracy z uczniem z ASD. Te ostatnie są 

zdaniem rodziców i specjalistów uczestniczących w wywiadach FGI zróżnicowane i  w przypadku 

niektórych nauczycieli niewystarczające (niezależnie od typu szkoły czy oddziału klasowego). Biorąc 

pod uwagę zwiększająca się liczbę uczniów z ASD, szkoły ogólnodostępne coraz częściej stają przed 

koniecznością stworzenia niezbędnych warunków edukacyjnych uczniom z ASD, których rodzice 
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wybrali taką formę kształcenia. W ramach badania zidentyfikowano potrzebę prowadzenia działań 

ukierunkowanych na zwiększanie wiedzy nauczycieli (zwłaszcza zatrudnionych w szkołach 

masowych) na temat ASD, specyfiki funkcjonowania uczniów z tym zaburzeniem oraz metod pracy 

z uczniem z ASD. 

R2: W każdej szkole jest, na każde trzy klasy jest przynajmniej jeden dzieciak z ZA, tylko nie ma 

orzeczenia, to nie jest takie do końca proste, żeby z tym orzeczeniem rodzic leciał do szkoły, bo to nie 

jest tego typu, nie wiem, jak to powiedzieć, tego typu odmienność, o której łatwo mówić, zwłaszcza, 

jeżeli nie ma gruntu, nie ma osób, które by zrozumiały, czym te rodziny się dzielą. Jest dużo łatwiej, 

znaczy, nie dużo łatwiej, jest trochę inaczej, jak jest sprzężenie, jest szkoła specjalna i naprawdę są 

osoby bardzo mocno przygotowane ku temu, a jest trochę inaczej, kiedy to są szkoły publiczne i ten 

rodzic nie dość, że sam dostaje diagnozę swojego dziecka, więc musi się jakoś pomieścić, w ogóle 

w sobie doświadczenia czegoś takiego, to jeszcze w tym momencie mamy tak w Lesznie, że większość 

szkół uczy się od rodziców, bo to są pierwsze diagnozy i ci rodzice nie mając bladego pojęcia, muszą 

szybko przestudiować i są szkoły, które są otwarte na te zmiany, są szkoły, które niekoniecznie, bo to 

są już osobnicze rzeczy, to jest nauczyciel, który ma otwartość, to różnie po prostu, ale rzeczywiście ja 

widzę ten proces taki, że coś się zmienia. Jutro i za tydzień mamy szkolenia dla nauczycieli. To nie jest 

jakoś dużo miejsc, tam było kilkadziesiąt miejsc, ale one się rozeszły ... F10.1 

Odnośnie systemu edukacji zidentyfikowano również następujące problemy:  

 Zbyt mały wymiar godzinowy zajęć w ramach WWRD 

Wymiar godzinowy zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin 

w miesiącu i zdaniem specjalistów jest zbyt mały – intensywność oddziaływania terapeutycznego na 

dzieci z ASD powinna być większa, co w wielu przypadkach wpłynęłoby na podniesienie jego 

skuteczności3. 

Jeżeli chodzi o kształcenie w szkołach, jest też to wczesne wspomaganie, jest rewalidacja, powiedzmy 

to gdzieś tam we wszystkich przepisach się przejawia, ale myślę sobie, że jest tego bardzo mało, jest to 

incydentalne. W szkołach masowych to jest godzina, to są dwie, to jest coś, co w żadnym razie nie 

zabezpieczy takich potrzeb specjalistycznych. Może powinni mieć więcej takich form, które będą jakby 

umożliwiały, tutaj mówimy, jakby trening samodzielności, trening kompetencji społecznych, tego się 

w warunkach szkolnych nie do końca da zrobić, to muszą być jakieś zajęcia specjalistyczne trochę 

w innym systemie, żeby były efektywne i  w innym, jakby też intensywność oddziaływania musi być 

bardzo duża, to nie ma możliwości, że logopeda, czy neurologopeda nauczy dziecko efektywnej 

komunikacji spotykając się raz w tygodniu przez 60 minut, czy tam nawet dwa razy po 30, to jest po 

prostu, myślę sobie, fikcja, to można zasygnalizować rodzicowi, jak, co robić, gdzieś tam, jakby nie 

powiem, że to jest nic, ale to jest bardzo mało. F2.1 

 Obowiązek realizowania nauczania indywidualnego wyłącznie w klasie lub w domu.  

                                                           
3 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635), w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za 
zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy, co nie 
zmienia faktu, że obligatoryjny wymiar wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie i jest zdaniem specjalistów zbyt mały, można z 
dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że większość podmiotów organizujących WWRD nie będzie raczej wychodziła 
poza ustawowe minimum. 
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Na mocy orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla ucznia z ASD organizuje się 

indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie. Od września 2018 roku 

przygotowanie przedszkolne i nauczanie indywidualne nie będą mogły być w zasadzie prowadzone na 

terenie placówki oświatowej lecz wyłącznie w klasie, w toku lekcji lub na terenie miejsca zamieszkania 

ucznia4. Zdaniem specjalistów biorących udział w fokusach nauczanie indywidualne prowadzone 

w miejscu zamieszkania ucznia, w przypadku osób z ASD nie sprzyja kształtowaniu umiejętności 

społecznych, w zakresie których osoby z ASD mają z reguły największe deficyty i może zwiększać 

alienację społeczną uczniów z ASD. W opinii części specjalistów możliwość korzystania z nauczania 

indywidualnego realizowanego w dotychczasowej formie (w tym indywidualnie, jednak na terenie 

szkoły) przynosiła pozytywne rezultaty w przypadku części uczniów z ASD.  

R: Znaczy no, generalnie jak patrzę na niektóre dzieciaki, którym bardzo pomogło nauczanie 

indywidualne, ale miały te swoje zajęcia indywidualne, ale całą rewalidację, całą pomoc 

psychologiczną, pedagogiczną miały z grupą i mogły też chodzić na wybrane zajęcia, które lekarz nam 

wypisał i my wtedy w orzeczeniu wypisywaliśmy te zajęcia, to one wtedy mogły sobie chodzić do klasy. 

Więc to był taki system mieszany dobry dla niektórych dzieci. Teraz system jest biało czarny - albo do 

domu albo do klasy. F3.1 

 Ograniczony dostęp do szkolnictwa na poziomie średnim i szkolnictwa zawodowego dla osób 

z ASD.  

f) Dostęp do wsparcia terapeutycznego 

Jak wskazywali specjaliści uczestniczący w spotkaniach fokusowych, proces oddziaływania 

terapeutycznego na osobę z ASD, zwłaszcza dziecko, powinien być bardzo intensywny, co w przypadku 

zwłaszcza małych dzieci może przyczynić się do znacznej poprawy w zakresie funkcjonowania tych 

osób.  

U młodszych dzieci, jakby na samym starcie pozwoli tu wczesna diagnoza i wczesna intensywna, mówię 

intensywna, to jest kilkanaście do kilkudziesięciu godzin tygodniowo, kilkadziesiąt, może przesadziłam 

teraz, ale myślę sobie tak do 20 godzin tygodniowo i będzie duża grupa dzieci tych z wczesną diagnozą 

autyzmu, które po trzech, czterech, pięciu latach będą w stanie funkcjonować normalnie, w zwykłym 

systemie edukacyjnym i jakieś śladowe zostaną wtedy zachowania, czy trudności, i jak są dzieci, 

u których się zaczyna wcześniej intensywnie, jest dobra współpraca z rodzicem, to jest naprawdę spora 

grupa dzieci, który jakby ta trajektoria rozwoju będzie bardzo korzystna. F2.1 

                                                           
4 Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 
poz. 1616) zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w 
miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 
31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292). 
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Stosunkowo dobry dostęp do wsparcia terapeutycznego mają dzieci i rodzice dzieci uczęszczających 

do przedszkoli specjalistycznych ukierunkowanych na pracę z dziećmi z ASD. Świadczyły o tym nie 

tylko opinie rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli specjalistycznych, ale też poziom 

wiedzy samych rodziców czy ich postawa wobec wizji usamodzielniania się dzieci. Niekiedy jest to 

jedyna instytucja, która świadczy wsparcie dla dzieci i rodziców osób z ASD 

R1: W przedszkolu [specjalizującym się w pracy z dziećmi z autyzmem] myślę, że jest bardzo dobre 

wsparcie…. Troszeczkę brak może kontaktu z większą liczbą dzieci zdrowych, ale wsparcie i wiedza na 

temat autyzmu... chyba jedno z najlepiej działających przedszkoli. Nie mam takiego porównania, ale 

widzę, tak, panie są stanowcze, to dziecko dużo rzeczy się nauczyło… Wykonuje te polecenia, tak, nawet 

częściej niż u rodzica, na pewno przedszkole funkcjonuje naprawdę dobrze. F1.2 

Jakiekolwiek informacje dostałam przez internet sama, poszukiwałam, nie dostałam żadnej pomocy. 

Gdziekolwiek nie poszłam, nawet po specjalistyczne usługi poszłam do MOPS-u, dostałam 

zaświadczenia doktora psychiatry, też powiedzieli że syn nawet nie ma prawa skorzystać, bo syn chodzi 

do przedszkola. Także jedynie na przedszkole mogę liczyć. F3.2 

W zakresie dostępu do wsparcia specjalistycznego zdiagnozowano następujące problemy: 

 ograniczony dostęp do terapii dostępnej poza terenem szkoły, prowadzonej np. przez 

poradnie psychologiczno - pedagogiczne 

Ograniczony jest również zakres wsparcia specjalistycznego świadczonego przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, co jest zazwyczaj wynikiem braku wystarczającej liczby specjalistów 

zatrudnionych w tych instytucjach. Osoby z ASD czekają niekiedy na terapię realizowaną w poradni rok 

i dłużej.  

R3: Jest pani Beata (…), cudowna kobieta, tylko ma za mało godzin w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, bo ona jest tak naprawdę specjalistą z największym doświadczeniem, bo ona ma 

dwadzieścia lat doświadczenia, ma największe kompetencje, a ona ma pół etatu w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Bo znamy się od trzech lat. Pierwszy raz na nią trafił jak miał 3 lata 

i rozmawiałam ostatnio z panią Beatą, mówi, że w ciągu tego semestru szkolnego 130 dzieci miała. Do 

zdiagnozowania i pomocy wstępnej. Więc jak na takie zapotrzebowanie, jedna osoba na pół etatu 

w ramach właśnie systemu edukacji i poradni psychologiczno-pedagogicznej, to jest śmiechu warte, 

więc my na przykład jesteśmy u pani Beaty, miałam chodzić do niej prywatnie, ale wywalczyłam te SOU, 

więc w ramach SOU ona prowadzi z nim ten trening słuchowy. F1.2  

Ja sama jedynie prywatnie integracje sensoryczną prywatnie i behawiorysta prywatnie, no i  z poradni 

pedagogicznej czekamy już od dwóch lat na to żeby miał terapię psychologiczną, i tam w Relacji tam 

na Nowej też na terapeutę, tego psychologa też czkamy już rok, więc. Na wszystko czekamy, na 

„feedback” półtora roku czekamy … F1.2 

 Wysokie koszty związane z korzystaniem z usług prywatnych terapeutów i ograniczony 

dostęp do nich 

Pewna grupa rodzin objętych badaniami fokusowymi korzysta z usług terapeutycznych świadczonych 

przez terapeutów prywatnych. Nie jest to jednak rynek mocno rozbudowany. Dodatkowo, biorąc pod 

uwagę wysoką skalę potrzeb, dostępność do odpłatnych usług terapeutycznych również jest bardzo 

ograniczona (określona grupa dzieci rozpoczyna terapię i ją kontynuuje, w tym czasie nie ma 
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możliwości, by kolejne dzieci rozpoczęły swoją terapię – terapię prowadzi ograniczona liczba 

specjalistów, która może pracować w tym samym czasie z ograniczoną grupą osób).  

R1: Właśnie mamy w Zielonej Górze dosyć mało specjalistów od SI [integracji sensorycznej]. Ja 

prywatnie czekałam, tutaj rozmawiałam z właścicielką ośrodka, powiedziała, że nie ma miejsc, bo są 

stali pacjenci, oni chodzą i nie ma miejsc na nowe dzieciaczki. Więc w jednym ośrodku co było, tak, na 

kasę chorych jak to zdesperowanie czekamy. I pani powiedziała: przyszły rok, może marzec, może dalej, 

a czekamy już dawno, a tutaj prywatnie nawet chcieliśmy płacić za każde zajęcia -nie ma opcji! Nie ma 

opcji. Też bym mogła wyliczyć no kilku… ...specjalistów. I praktycznie wszyscy są powiązani z „Dalej 

Razem”. No niestety u nas w przedszkolu też SI zabrakło, bo pani tam z pewnych względów nie mogła 

dalej wykonywać zawodu, tak, no i tego SI zabrakło no i szukaliśmy po prostu prywatnie tego SI. 

Naprawdę nie ma. A dziecko wiadomo: rękami macha, buczy, te wszystkie dociski, taki nadpobudliwy… 

F1.2 

Korzystanie z usług terapeutów na rynku prywatnym wiąże się też z koniecznością ponoszenia opłat, 

które są w opinii wielu rodziców wysokie. Mogą mieć one uzasadnienie obiektywne i wynikać 

z trudności lub długości terapii, co nie zmienia faktu, że konieczność ponoszenia opłat i wysokie ceny 

mogą zniechęcać rodziców lub uniemożliwiać im dostęp usług terapeutycznych.  

R: Ale tak jest z każdą terapią typowo pod autyzm, logopedyczna czy psychologiczna, rehabilitacje 

wszystkie, to wszystko jest prywatnie tylko. Nigdzie nie znajdziemy żadnego dostępu [w ramach 

publicznych systemów wsparcia], a jeśli już, to raz na miesiąc … 8 godzin w miesiącu jest WWR [wczesne 

wspomaganie rozwoju]. F9.2 

R: Nasze dzieciaki tego potrzebują, a tak naprawdę z chwilą kiedy się słyszy słowo autyzm, to niestety 

te ceny też są… Bo większość [form terapii], żeby zrobić, to wszystko jest prywatnie. I tak naprawdę 

z chwilą, kiedy to słowo pada, słowo autyzm, już nie niepełnoprawność, tylko autyzm, to ta cena jest 

dwa razy taka. Tu mamy o tyle dobrze, że mamy to w przedszkolu. Ale tak naprawdę gdyby nie to, że 

mamy to przedszkole, każdy z nas by miał to sam zrobić, to prawdę mówiąc nie wiem czy by starczyło. 

F9.2 

 Brak osoby czy specjalisty, który byłby odpowiedzialny za stworzenie systematycznego planu 

terapii osoby z ASD i monitorowanie jej efektów 

Poza informacjami czysto praktycznymi dotyczącymi przysługujących form pomocy i zasad skorzystania 

z nich, w systemie terapii osób z ASD brakuje też wskazania osoby czy specjalisty, który byłby 

odpowiedzialny za stworzenie systematycznego planu terapii osoby z ASD, co może obniżać 

skuteczność tej terapii oraz generować niepotrzebne koszty.  

R: No ale co, rodzic też się do końca nie zna… Coś tam, jakieś informacje od jednej osoby przekazuje 

drugiej na jakiej zasadzie jest praca z dzieckiem. I najważniejsze jest to, że na przykład ten terapeuta 

czy ta forma terapii jest dobra dla tego dziecka ale dla tego drugiego już nie koniecznie. A często jest 

tak… rodzice jakby tak… jak jest jakaś metoda, no to dawaj, według jednego nurtu. Za chwilę coś innego 

się pojawi, dawaj, według drugiego nurtu. A to tak nie można. To tak trzeba zdecydować, jakie są 

problemy u tego dziecka, zdiagnozować, ocenić i dać odpowiednie wsparcie. Temu konkretnemu 

dziecku, w tej sytuacji, w tej konkretnej rodzinie, w tym konkretnym miejscu czy w szkole, żeby to miało 

jakiś lepszy wymiar. F9.1 
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g) Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) 

Jeżeli osoby z ASD (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) nie mają zapewnionej wystarczającej pomocy 

w innych instytucjach, przysługują im zajęcia usprawniające prowadzone przez specjalistów 

realizowane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO)5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i przyznaje ośrodek pomocy społecznej. O usługi 

należy ubiegać się w OPS właściwym dla miejsca zamieszkania osoby z całościowym zaburzeniem 

rozwoju. Ich świadczenie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że OPS 

muszą je obowiązkowo realizować, jednakże środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, a nie 

z budżetu gminy. O potrzebie przyznania usług decyduje lekarz specjalista – psychiatra, prowadzący 

daną osobę, wydając odpowiednie skierowanie – zaświadczenie lekarskie. W skierowaniu lekarz 

powinien napisać, że prosi o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zalecanym wymiarze 

godzin tygodniowo bądź miesięcznie. Powinien też określić ich rodzaj. Istotne jest to, że prawo do tego 

świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Dochody rodziny odgrywają rolę, ale 

jedynie przy ustalaniu odpłatności za usługi. Rodzaje usług zostały określone w § 2 rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, 

są to: 

 uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

 pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, 

 rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w określonym zakresie, 

 pomoc mieszkaniowa, 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w określonych przypadkach. 

SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do 

wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty 

zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty 

w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności 

pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym w szczególności zapewnienie dzieciom i młodzieży 

z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, 

mogą stanowić bardzo istotną formę pomocy dla osób z ASD. W sytuacji bardzo ograniczonego dostępu 

do wsparcia terapeutycznego dostępnego dla osób z ASD w ramach innych systemów wsparcia, SUO 

mogą stanowić dla tych osób jedno z podstawowych źródeł pomocy terapeutycznej. Jest to forma 

wsparcia pożądana i dobrze oceniana przez rodziców osób z ASD, choć spośród osób z ASD, których 

rodzice brali udział w fokusach, z tej formy wsparcia korzystały pojedyncze osoby.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostało… jakby taka usługa jest dostępna i bardzo się cieszę bo… No 

bo dotychczas rehabilitacji były znikome ilości, jeżeli już to rehabilitacja była finansowana ze środków 

fundacji, nie wiem, czy z jednego procenta udało nam się jakieś tam środki pozyskać… A  w tym 

                                                           
5 Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.08.115.728 j.t.) – art. 18 ust. 1 pkt. 3 - Do zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy należy: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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momencie specjalistyczne usługi opiekuńcze… To jest taka pomoc.. Ja mogę występować o rehabilitację, 

gdzie… No niedużo płacę, a poprosiłam o 10 godzin tygodniowo i tyle tej rehabilitacji ma. A że akurat 

są panie rehabilitantki, które wcześniej gdzieś też tam nas obsługiwały, bo one przystąpiły do przetargu 

w OPS-ie, to tym bardziej jestem zadowolona. F9.2 

Jak wynika z badania, dostępność SUO w gminach jest zróżnicowana. Przykładowo przedstawiciel 

MOPS‐u w Koszalinie był bardzo dobrze zorientowany w temacie zasad świadczenia SUO, a  z samej 

usługi na terenie miasta korzysta około 30 osób z ASD.  

R5: Mamy grupę plus minus dwadzieścia osiem do trzydziestu osób korzystających ze specjalistycznych 

usług w tym dwadzieścia dwie, dwadzieścia trzy osoby z autyzmem. W większości jest to stała grupa, 

jak ja objęłam dział kilka lat temu to były to głównie osoby z autyzmem, myśmy troszeczkę rozszerzyli 

tą ofertę tych specjalistycznych usług o też inne schorzenia, na które pozwala Rozporządzenie, te osoby 

się wymieniają ale tak mówię: dwadzieścia dwie osoby to są stałe w zasadzie, tak, w tej grupie, powiem 

szczerze.  

M: A  z jakich usług specjalistycznych przede wszystkim korzystają? 

R5: No tak, jak mówi rozporządzenie czyli 1a i 3b. 1a czyli kształtowanie umiejętności do życia na 

różnych poziomach. Nie mamy, ponieważ nie mieliśmy do tej pory takiej potrzeby, usług pielęgnacyjnych 

z rozporządzenia SUO. Wsparcie w formie pedagogów, logopedyczne, integracji sensorycznej. Rzadko 

ale pojawiają się również rehabilitacje. Także głównie są to te. F5.2  

Z kolei rodzice osób z ASD mieszkający na terenie niektórych gmin sygnalizowali bardzo duże 

problemy, na jakie napotkali starając się o uzyskanie SUO, w tym duże obciążenie obowiązkami 

formalnymi związanymi z dostarczaniem dokumentów umożliwiających korzystanie z tej formy 

wsparcia lub ogólną niechęć przedstawicieli niektórych ośrodków pomocy społecznej wobec 

świadczenia tej formy wsparcia.  

R: Spod Kalisza [jesteśmy], ale zasadniczo w Kaliszu ze wszystkiego korzystamy, bo u nas nie ma nic. 

Także przedszkole specjalne, czy „Papilio”, czy „Nowa Nadzieja” - wszyscy specjaliści tutaj. Przez pół roku 

z mamami toczyłyśmy bój o specjalistyczne usługi opiekuńcze, chociaż ustawa jest stara, nie wiem czy 

się nie pomylę… z 2006…? To jest 2006? Przy czym my z mamami przychodziłyśmy z ustawą, że środki 

są od wojewody, nie z budżetu właśnie gminy. Ciężko było. Gdzie nie byłyśmy, tam nas wywalili 

i  z powrotem. Ale w końcu się udało - dzieci mają tyle zajęć, ile chcą. F9.2 

Walczyłam przez rok czasu o przyznanie mojemu synowi specjalistycznych usług opiekuńczych. To jest 

powiem szczerze cyrk na kółkach to, co się dzieje. Jestem co dwa miesiące wzywana na dywanik po 

uzupełnianie dokumentacji, non-stop wywiady. Zaczęłam walkę w zeszłym roku w sierpniu, żeby syn 

dostał. Dostaliśmy w tym roku w maju dopiero. I co dwa miesiące … Nie wiem czy będzie miał kolejne. 

Teraz znowu się spowiadałam, znowu mam przyznawane na półtora miesiąca, na dwa miesiące i co 

dwa miesiące jest znów walka, co dwa miesiące są cyrki. Tak. Co dwa miesiące. Gdzie czekam na wizytę 

[u psychiatry] minimum pół roku. F1.2 

Z pewnością również nie wszyscy rodzice osób z ASD uczestniczący w spotkaniach fokusowych 

posiadali wiedzę na temat możliwości i warunków skorzystania z SUO, w tym informacje praktyczne 

dotyczące tego, do jakiej instytucji (i/lub do jakiego wydziału danej instytucji) powinni się zgłosić 

i jakich form terapii mogą oczekiwać w ramach SUO – przekazywali sobie informacje na ten temat przy 



 
 

44 
 

okazji udziału w fokusie.  

Jak wynika z badania, osoby z ASD i ich rodziny mogą napotykać na problemy związane z korzystaniem 

z SUO. Wynikać mogą one z następujących przyczyn: 

 nieświadomości rodziców osób z ASD, że taka forma wsparcia jest dostępna i braku wiedzy, 

w jaki sposób praktycznie mogą się ubiegać o ich przyznanie, w wyniku tego sami rodzice nie 

występują do ośrodków pomocy społecznej z wnioskiem o przyznanie SUO, a przez to ośrodki 

pomocy społecznej ich nie świadczą (równocześnie ośrodki pomocy społecznej same nie 

wychodzą z inicjatywą, ani też nie informują rodziców, że z takiej formy wsparcia mogą 

skorzystać); 

 ograniczonego dostępu do specjalistów, którzy mogliby świadczyć SUO, zwłaszcza w zakresie 

prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno‐wychowawczych, o czym informowali 

niektórzy przedstawiciele OPS‐ów biorący udział w fokusach. 

Sygnalizowane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w fokusach były 

również trudności formalne, związane z udzielaniem SUO, w tym wymaganie zbyt wysokich kwalifikacji 

wobec osób, które mogą świadczyć SUO, konieczność wybierania usługodawców w formie zamówień 

publicznych (stanowi to utrudnienie dla niektórych rodzin, które np. chciałyby w ich ramach korzystać 

z usług konkretnego specjalisty, u którego np. terapia została rozpoczęta we wcześniejszych latach), 

konieczność świadczenia usługi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, co generuje duże koszty 

dojazdu dla specjalisty i utrudnia pozyskanie osób, które chciałyby omawiane usługi realizować.  

W ramach badania zidentyfikowano potrzebę zwiększenia świadomości wśród rodzin osób z ASD na 

temat możliwości korzystania z SUO. Jest to tym bardziej istotne, że zdiagnozowana została sytuacja 

ograniczonego dostępu do różnych form terapii dla osób z ASD. Warto też podkreślić istnienie ciekawej 

korelacji ‐ tam, gdzie pracownicy ośrodka pomocy społecznej posiadali dużą wiedzę na temat zasad 

przyznawania usług, warunków ubiegania się o nie oraz zasad ich świadczenia, tam były one świadczone 

i znajdowali się odbiorcy tych usług. Może to zatem świadczyć o tym, że przynajmniej część OPS nie 

świadczy omawianych usług, gdyż nie zna do końca zasad funkcjonowania tej formy wsparcia. 

h) Aktywizacja zawodowa 

Jak wynika z badania dorosłe osoby z ASD są w minimalnym stopniu obecne na rynku pracy, zarówno 

na rynku tzw. chronionym, jak i (tym bardziej) na otwartym rynku pracy (teza ta wynikająca 

z badania jakościowego, powinna zostać oczywiście sprawdzona poprzez realizację badania 

ilościowego). Z jednej strony wynika to z czynników obiektywnych, to znaczy trudności 

w zaadaptowaniu się tych osób w miejscu pracy, co związane jest ze specyfiką ich zaburzenia, zwłaszcza 

trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i komunikacji. Z drugiej strony barierą jest generalnie 

negatywna postawa pracodawców wobec zatrudniania osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, 

w tym ASD, która wynikać może z obawy, że nie będą oni dobrymi pracownikami, nie będzie się można 

z nimi porozumieć, zniszczą mienie firmy itp. 

Aktywizacja zawodowa osób z ASD prowadzona przez publiczne służby zatrudnienia napotyka na duże 

utrudnienia. Podstawowymi problemami zidentyfikowanymi w trakcie badania są: 

 Minimalna aktywność dorosłych osób z ASD w rejestrowaniu się w powiatowych urzędach 

pracy  
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Jakkolwiek oszacowanie skali współpracy między dorosłymi osobami z ASD a powiatowymi urzędami 

pracy nie jest możliwe na podstawie wyników badania jakościowego, warto przywołać opinie 

przedstawicieli PUP uczestniczących w fokusach, że aktywność tych osób na tym polu jest minimalna. 

Zdaniem uczestników fokusów może to wynikać między innymi z postawy rodziców osób z ASD, którzy 

sami nie wyobrażają sobie, by ich dorosłe dzieci mogły pracować zawodowo i ich do takiej aktywności 

ich nie zachęcają. 

R: Rodzice, przede wszystkim, moim zdaniem rodzice nie chcą wypuścić takich osób. Naszą jednostką 

podległą jest zakład aktywności zawodowej i jest problem z tymi rodzicami, żeby wypuścili jednak te 

dzieci do pracy. Dzieci … osoby dorosłe, ale oni traktują ich, jak dzieci. F9.1 

 Zbyt mała wiedza przynajmniej części pracowników PUP na temat zaburzeń ASD, 

Niektórzy specjaliści zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy deklarowali w ramach badania, że nie 

posiadają wystarczającej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, co utrudnia prowadzenie 

skutecznego procesu pośrednictwa pracy wobec tej grupy osób.  

R: Natomiast się takie osoby zdarzają, natomiast my nie mamy takiego podłoża wiedzy, wiedzy typowo 

takiej merytorycznej na temat danych chorób, bo możemy sobie czytać w Internecie, gdzieś tam, ale to 

jest bardzo, bardzo mało, ale jesteśmy otwarci na wsparcie, na propozycje także, bo współpracujemy 

również z PFRON-em, (…), tylko mówię, zbyt mało wiedzy. F2.1 

 Ograniczenia związane z posiadaniem statusu osoby poszukującej pracy 

Jeśli osoba ma status osoby poszukującej pracy, a nie bezrobotnej (w sytuacji, gdy np. ma przyznaną 

rentę) nie może skorzystać z pewnych form wsparcia (np. staży, szkoleń), może jedynie otrzymać 

informacje o dostępnych ofertach pracy.  

R: Tak. Jest taka zasada w „osobach poszukujących”, że nie mogą skorzystać na przykład ze staży, że 

szkoleń, wszystko realizowane przez Urząd Pracy. Tylko mogą otrzymywać ode mnie skierowania czy 

tam informacje o czystej ofercie pracy. Bez żadnych jakichś tam dofinansowań. Tylko i wyłącznie. 

Natomiast osoba bezrobotna wtedy jak najbardziej tak, która może z tych kwot urzędowych skorzystać, 

tak. Ale poszukujący już znowu trafia na blokadę, bo już nie może z tego skorzystać. F9.1 

 Obawa pracodawców przed zatrudnianiem osób z ASD (generalnie osób z zaburzeniami 

neurorozwojowymi) i mała liczba ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami (nie tylko 

osób z ASD), 

Wielu pracodawców, nawet mimo obiektywnego zapotrzebowania na nowych pracowników, obawia 

się zatrudnić osoby ze schorzeniami czy zaburzeniami neurologicznymi (wniosek taki wynika z opinii 

przedstawicieli powiatowych urzędów pracy a także rodziców). Przyczyną jest prawdopodobnie  

(w fokusach nie brali udziału przedstawiciele pracodawców) uogólniony lęk przed takimi osobami, 

niewiedza, jak te osoby rzeczywiście się zachowują, na ile efektywnymi mogą być pracownikami itp.  

R3: Dziś wykonałam telefon, rozmawiałam z jednym z pracodawców i ponieważ mamy do zaoferowanie 

staże, sfinansować staże dla osób niepełnosprawnych ze środków „pefronowskich”, między innymi 

zaproponowałam taką formę wsparcia. Wiem, że firma potrzebuje, jest to potwierdzenie, pani dyrektor 

potwierdziła mi dzisiaj, że być może mieliby zapotrzebowanie, owszem i chcieliby osobę przyjąć. Pod 

warunkiem, że nie będzie to osoba ze schorzeniami właśnie natury psychicznej. Próba przekonania tej 

pani, że przecież w tej grupie chorób znajdują się przeróżne schorzenia, że może przynajmniej 
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spróbowałaby spotkać się z kandydatem zanim od razu odrzuci taką propozycję … Powiedziała, że nie, 

w żadnym wypadku. Umotywowała to tym że maja u siebie w firmie wartościowe przedmioty i obawiają 

się po prostu że ta osoba może coś zniszczyć. F5.1 

Proces doradztwa zawodowego czy poszukiwania pracy dla osoby z ASD bywa długotrwały i trudny, 

wymaga od specjalistów ds. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kompetencji, 

umiejętności zbudowania relacji opartej na zaufaniu, dogłębnego zdiagnozowania potencjału 

i deficytów osoby poszukującej pracy (sam symbol przyczyny niepełnosprawności umieszczony na 

orzeczeniu o niepełnosprawności nie wskazuje, z jakimi konkretnie problemami zmaga się dana osoba, 

zresztą może ona zawsze fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności zataić przez pracownikiem 

PUP). 

R: Natomiast głównym problemem dla mnie jako pośrednika pracy który z takimi osobami pracuje jest 

że orzeczenia w żaden sposób nie definiują schorzenia i to jest podstawowy problem. Te osoby bardzo 

często nie chcą mówić o tym, co im rzeczywiście dolega i dla mnie, ja mogę bazować tylko na orzeczeniu, 

które określa grupę i nie zawsze można wprost tą pomoc dostosować do potrzeby osoby 

niepełnosprawnej i jeżeli nie chce się otworzyć i porozmawiać o tym, co jej rzeczywiście dolega i jaki 

jest problem i bardzo łatwo dochodzi tutaj o nieporozumienia tak, wśród tych trzech stron czyli 

pracodawca, pośrednik i osoba. F5.1 

Równocześnie, jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, odpowiednio przeprowadzony proces 

doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy, może zakończyć się sukcesem i doprowadzić do 

znalezienia pracy przez osobę z ASD.  

R3 Ja pracuję z osobami niepełnosprawnymi na co dzień i przez ostatnich kilka lat zdarzyło mi się, że 

trafił do mnie chłopak z zespołem Aspergera. Problem był duży w znalezieniu pracy dlatego że i ofert 

dla osób niepełnosprawnych, ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo mało, a takie osoby z tego typu 

schorzeniami wymagają jakby szczególnego podejścia i przede wszystkim wprowadzenia do pracy, nie 

na każdym stanowisku też mogą pracować. U tego chłopaka schorzenie …, był na tyle dobrze 

prowadzony przez rodzinę, że ukończył nawet studia wyższe i znalazł pracę po kilku miesiącach szukania, 

indywidualnych rozmów, spotkań, uprzedzania przeze mnie pracodawców też indywidualnego. Udało 

się temu chłopakowi znaleźć zatrudnienie najpierw poprzedzone stażem zawodowym a później już 

w ramach umowy o pracę i dziś pracuje na otwartym rynku pracy i radzi sobie dosyć dobrze. Był 

któregoś dnia, zaszedł do mnie i powiedział, że nadal pracuje. F5.1 

Uczestnicy wywiadów FGI, zarówno specjaliści, urzędnicy, jak też rodzice zwracali uwagę na potrzebę 

realizowania działań mających na celu aktywizowanie zawodowe osób z ASD. Projekty takie powinny 

uwzględniać specyficzne potrzeby wszystkich stron, a więc konieczność przełamania oporów 

pracodawców, zapewnienie trenera czy asystenta pracy, który pomógłby osobie z ASD dostosować się 

do warunków pracy itp. W opinii uczestników fokusów osoby z ASD, o ile zapewni im się odpowiednie 

wsparcie np. trenera pracy, przydzieli stanowisko pracy odpowiednie do ich możliwości oraz zapewni 

odpowiednie warunki pracy (w tym odpowiednio długi okres wdrażania do obowiązków) mogą być 

wartościowymi pracownikami. Uczestnicy fokusów wskazywali przykłady osób z ASD, które 

z sukcesem pracują zawodowo, w tym również na otwartym rynku pracy.  

R: Ale przy jakimś wsparciu czyli byłby sobie załóżmy ten trener pracy i by sobie gdzieś tam doglądał 

czy strategie czy plan działania by ustalali. I wtedy ta osoba z autyzmem idąc do miejsca pracy wie jakie 
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czynności wykonuje po kolei, co należy do jej obowiązków, wie kiedy jest przerwa. I że musi być przerwa 

a nie, że ma robić, robić, robić, bo potem nikt go nie lubi, bo inni idą na fajkę, na kawę, na coś tam a ten 

robi, nie. To zawyża poziom i nagle się okazuje, że osoba z autyzmem jest bardziej wydajna w pracy, co 

społecznie jest napiętnowane ze względu, że po co się wychylasz … F9.1 

R: Mamy [w przedszkolu] dwóch pracowników, generalnie zatrudniamy chyba siedem osób 

z orzeczeniem niepełnosprawności z różnego powodu ale są dwie osoby, które są ze spektrum autyzmu, 

pracują z nami, są naszymi kolegami. Jednym jest kolega, drugim jest koleżanka. Z pracy występują 

oczywiście różne fajne, ciekawe trudności wynikające z niepełnosprawności, które posiadają. Więc są 

to stanowiska pomoc kuchenna bez szefa nad sobą i pomoc biurowa. I osoba, która jest w tym obszarze 

biurowym generalnie dostaje zlecenia od całego zespołu pracującego w przedszkolu i wykonuje takie 

czynności, jak laminowanie, bindowanie, przycinanie, segregowanie, no takie tam różne... 

„orzepowanie” ... według schematu, którego została wcześniej wyuczona. I robi to super, świetnie 

i profesjonalnie ale oczywiście proces jakby uczenia tych umiejętności był długotrwały i początkowo 

z wieloma porażkami dla tej osoby ale w związku z tym, że ich taką domeną często jest chęć kończenia 

czy dokańczania różnych czynności i silny przymus, żeby było idealnie, no to są super pracownikami. 

Jeżeli już są nauczeni na danym stanowisku i mają swój zakres obowiązków, zadań - jest super. Tylko 

coś się zmieni - to wszystko leży. F9.1 

Ogólnie odnośnie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami niektórzy uczestnicy fokusów 

zwracali uwagę na „niedrożność” systemu - brak wystarczającej liczby zakładów aktywności 

zawodowej powoduje, że uczestnicy WTZ-tu po odbyciu przygotowania nie przechodzą dalej, do ZAZ. 

Ponadto zdaniem niektórych z nich WTZ – ty w niewystarczającym stopniu przygotowują uczestników 

do podejmowania pracy w realnych warunkach.  

Mieszkalnictwo wspomagane powinno być zwieńczeniem kompleksowego i sprawnie funkcjonującego 

systemu wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin, który będzie, najogólniej rzecz ujmując, przygotowywał 

te osoby do samodzielności. Drugim, obok mieszkań wspomaganych, filarem systemu 

usamodzielniania osób z ASD, powinien być system aktywizacji zawodowej tej grupy osób. Aktualnie 

występujące bariery w zakresie instytucjonalnego wsparcia osób z ASD i ich rodzin, ale też 

rekomendowane działania i pożądane kierunki zmian zidentyfikowane w ramach omawianego badania 

zostały nakreślone w niniejszym rozdziale. Z kolei najpilniejsze działania, które powinny zostać podjęte 

w celu wzmocnienia istniejącego systemu wsparcia, zostały nakreślone w rekomendacjach płynących 

z badania (zaprezentowanych w podrozdziale 3.6).  

2.4. Rola organizacji pozarządowych w systemie wsparcia osób z ASD 

W sytuacji braku wydolnego systemu wsparcia instytucjonalnego dla osób z ASD, a za taki należy uznać 

obecnie funkcjonujący system, główną rolę w zakresie wspierania osób z ASD i ich rodzin pełnią 

organizacje pozarządowe. Zakres działalności poszczególnych organizacji funkcjonujących na terenie 

województw objętych badaniem jest bardzo zróżnicowany, przy czym działają one między innymi 

w następujących obszarach: 

 Prowadzenie diagnozy i specjalistycznej terapii dla osób z ASD, 

 Prowadzenie placówek opiekuńczych (przedszkoli wyspecjalizowanych w zakresie ASD i ZA) 

lub edukacyjnych (szkół), 
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 Prowadzenie ZAZ – ów i WTZ – tów, 

 W pojedynczych przypadkach tworzą niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej ukierunkowane 

na wspieranie osób z ASD i ich rodzin. 

 Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych zlecanych przez ośrodki pomocy 

społecznej,  

Ja reprezentuję Fundację Mam Nadzieję. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną. 

Jesteśmy między innymi wykonawcami specjalistycznych usług opiekuńczych dla miasta Kalisza i kilku 

gmin ościennych. F8.1 

Często na drugim lub kolejnym dopiero miejscu organizacje pozarządowe zajmują się działalnością, 

z którą potocznie są kojarzone, czyli animowaniem, organizacją czasu wolnego dla osób, które 

korzystają z ich wsparcia. 

Co bardzo ważne, niektóre ośrodki pomocy społecznej podejmują ścisłą współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, przede wszystkim w zakresie zlecania wykonawstwa SUO, ale też zapewnienia innych 

form wsparcia, w tym niedostępnych w ramach instytucji publicznych w powiecie, np. w zakresie 

interwencyjnego umieszczania osób w placówkach wsparcia.  

R5: My współpracujemy, bo i tak i  z PSONI, Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Psychicznym 

i …. Bez współpracy ze stowarzyszeniami dzisiaj się nie da, stowarzyszenia mają czasami łatwiejsze 

możliwości, udzielenia szybszej pomocy niż nie tak sformalizowanej jak to jest w jednostkach, musimy 

pamiętać że my jesteśmy potwornie sformalizowani, tak, poza ustawą pomocy społecznej 

i rozporządzeniami mamy jeszcze kodeks postępowania administracyjnego czy i wiadomo że chcemy 

pomóc ale to musi mieć swoje pokrycie papierowe no bo, no bo musi tak, zadaniem weryfikatorów 

i moim jako kierownika jest dopilnowanie tak, aby wszystko w papierach grało, tak, i żeby to się 

składało, ale czasami się nie da, bo właśnie nie mam palcówki całodobowej, to wtedy korzystamy ze 

stowarzyszeń. F5.1 

Niektóre organizacje podejmują również współpracę z PCPR w zakresie pozyskiwania dofinasowania 

na realizację projektów w ramach tzw. małych grantów, dofinasowania na turnusy rehabilitacyjne czy 

organizację imprez kulturalnych/ integracyjnych. 

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w obszarze oddziaływania terapeutycznego 

pozwalają na swobodne kształtowanie działań, w tym dopasowanie oferty wsparcia do indywidulanych 

potrzeb osoby z ASD. 

R: Póki co. Bo wtedy my mamy te projekty, to mamy jakieś tam zadania do zrealizowania. Terapie tak 

zwane. I my po prostu sobie dobieramy. Czyli mamy grupę docelową i mówimy okej… Kacper, Maja 

i tam Wojtek Maj idą do TUS – ów, bo już są ogarnięci dwunastolatkowie, niech idą na miasto. Ale tutaj 

małe dzieciaki bierzemy do stymulacji zmysłów, do sali doświadczania świata, gdzie trzeba je tam 

poukładać, postymulować, żeby być może za rok wyszedł na te TUS – y z grupą starszą. Ale w oświacie 

typowej, to se nie wyjdzie. F9.1 

Zauważyć należy, że organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w pracy z osobami z ASD występują 

nierównomiernie w kraju, a nawet wewnątrz województw (ich działalność jest np. stosunkowo 

ograniczona w powiecie pilskim, rozbudowana w kaliskim). W związku z tym również gminy mają 

zróżnicowane możliwości w zakresie podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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R: Na przykład jak zaczynałam współpracę z organizacją pozarządową i zlecałam zadanie dla rodzin 

zastępczych, dla pieczy zastępczej, akurat poza tematem, to zgłosiła mi się organizacja aż z powiatu 

międzyrzeckiego, fundacja „Mój dom”. Później chciałam zlecić prowadzenie ośrodka interwencji 

kryzysowej, to długo nie miałam komu. Teraz już mam i to już od 4 lat ktoś prowadzi. W tej chwili mam 

też bardzo dobrą Przystań dla osób niepełnosprawnych, ale jak rozmawiamy z koleżankami w Polsce, 

to nie mają naprawdę z kim współpracować. F5.2 

Warto jeszcze podkreślić, że w kręgu ich zainteresowań organizacji pozarządowych jest budowa 

mieszkań wspomaganych dla osób z ASD – największą przeszkodą jest w tym zakresie brak 

wystarczająco dużych środków finansowych. 

R1: Chciałabym dodać, przedstawiając, fundacja dodatkowo zakupiła ponad hektar ziemi w gminie 

Śliwniki pod Kaliszem gdzie planowana jest budowa centrum rozwoju, czyli miejsce, które ma skupiać 

zakład aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej i między innymi budynek, w którym 

będą mieszkania. Czyli tylko oczywiście jak zdobędziemy środki. F8.1 

„Dalej razem”, mamy 20/30 podopiecznych z południowej części województwa lubuskiego i krańca 

Wielkopolski Głogów na dolnym śląsku, oprócz stowarzyszenia prowadzimy przedsiębiorstwo 

społeczne gdzie pracuje 17 dorosłych osób z autyzmem, wydzieliliśmy fundacje, która ma zadbać 

o przyszłość naszych dorosłych podopiecznych, fundacje w ramach której prowadzimy dwa mieszkania 

treningowe i mamy nadzieje teraz jesienią kolejne dwa ruszymy i chcielibyśmy uruchomić dom 

krótkiego pobytu, mamy pozwolenie na budowę, tylko nie mamy pieniędzy jeszcze. F1.2 

Podstawową przeszkodą, na jaka napotykają organizacje pozarządowe realizujące działania na rzecz 

osób z ASD jest brak ciągłości finansowania, i akcyjność, projektowość w działaniu. 

R: I dzięki właśnie środkom PFRON - oskim będącym w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej realizujemy od pierwszego września projekt właśnie szkoleniowy i on też będzie, informacje 

do państwa też wyślemy, bo on też jest ukierunkowany właśnie dla osób takich pracujących socjalnych. 

Żeby też jak będą mieli w tych swoich środowiskach osoby z niepełnosprawnością z naszej bajki, tak 

żeby wiedzieli, co tu by powiedzieć albo jak tam zorganizować ten czas wolny czy te treningi 

ekonomiczne jak przeprowadzać czy... Jak one funkcjonują, to odbierają. I tak to pięknie różowo 

wygląda nie, bo akurat mamy ten okres i czas ale jakbyście państwo przyszli z takimi pytaniami w lutym 

albo w marcu, to byśmy tak nie mówili, bo nie było projektu. F9.1 

R: No te papiery nas bardzo ograniczają… Przez to RODO i tak dalej, jak Pan wspomniał, samorządy są 

przez to bardzo ograniczone. Natomiast jak się zrobi raz, a porządnie konkurs i wygra organizacja 

pozarządowa, ja mam spokój na dwa czy trzy lata, oni sobie organizują wszystko- fajnie. Znaczy może 

dlatego ja też tak myślę, że się wywodzę z organizacji pozarządowej i jakieś tam pierwsze lata mojego 

życia zawodowego to było to i wiem, że tam było fajnie. Dlatego tutaj, uważam, że to powinno być 

kierowane do samorządów, ale przy dużym nacisku na konkursy organizacji pozarządowych, 

prowadzenie mieszkań chronionych szczególnie. 

2.5. Terytorialne zróżnicowanie dostępu do systemu wsparcia dla osób z ASD i ich 

rodzin 

Jak wynika z badania, dostęp do systemu wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin jest bardzo zróżnicowany 

terytorialnie. Stosunkowo najlepsze możliwości korzystania ze wsparcia mają osoby z ASD i ich rodziny 
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mieszkające w Szczecinie i Poznaniu oraz Gorzowie i Zielonej Górze (na obszarze tego ostatniego miasta 

instytucji wspierających osoby z ASD jest stosunkowo najmniej, przy czym jest ono znacznie mniejsze 

w porównaniu z Poznaniem czy Szczecinem). Dostęp do systemu wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin 

jest też mocno zróżnicowany w ramach poszczególnych województw a determinuje go w największym 

stopniu liczba prężnie działających organizacji pozarządowych. Największe dysproporcje 

zaobserwować można w województwie wielkopolskim, gdzie w Poznaniu i Kaliszu dostęp do wsparcia 

na różnych etapach rozwoju dziecka jest stosunkowo duży, natomiast w miastach powiatowych takich 

jak Leszno i Piła – bardzo ograniczony. Zdecydowanie najbardziej utrudniony dostęp do poszczególnych 

form wsparcia dostępnych dla osób z ASD i ich rodzin mają mieszkańcy gmin wiejskich (niezależnie od 

województwa).  

3. Standard mieszkania wspomaganego dla osób z ASD i usług 

wspierających ich pobyt i aktywność w mieszkaniu.  

3.1. Podkategorie osób z ASD i podział mieszkań wspomaganych ze względu na 

pełnione funkcje.  

W dyskusjach dotyczących projektowania mieszkania wspomaganego wychodzono od potrzeb ich 

potencjalnych użytkowników (zgodnie z metodologią design thinking), by ostatecznie odpowiedzieć na 

pytanie, jakie funkcje powinno pełnić takie mieszkanie, na potrzeby jakich użytkowników będzie wtedy 

odpowiadało i wreszcie jaki standard i jaki pakiet usług wspierających powinien charakteryzować 

mieszkanie, aby było dopasowane do potrzeb danej kategorii użytkowników. W trakcie dyskusji 

wyłoniły się trzy odmienne grupy użytkowników, które określono, jako: 

 tzw. osoby nisko funkcjonujące, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

 tzw. osoby średnio funkcjonujące,  

 tzw. osoby wysoko funkcjonujące.  

Równocześnie należy zaznaczyć, że każda z tych podkategorii osób obejmuje grupę osób silnie 

zróżnicowaną wewnętrznie. W stosunku do poszczególnych kategorii osób określono, jaką funkcję 

pełnić powinno mieszkanie wspomagane i jakie formy opieki powinny być zapewnione tej kategorii 

osób.  

3.2.  Funkcje pełnione przez mieszkanie wspomagane i optymalna liczba opiekunów/ 

trenerów samodzielności.  

W ramach badania zidentyfikowano potrzebę, by w mieszkaniu wspomaganym zatrudniony był 

opiekun/ trener samodzielności. W ramach fokusów nie dążono do ustalenia konkretnej nazwy, jaką 

powinno nosić to stanowisko pracy, natomiast w dalszej części Raportu nie bez przyczyny będziemy 

posługiwać się terminem opiekun/ trener samodzielności. Użycie słowa trener służy podkreśleniu, że 

podstawową funkcją pełnioną przez mieszkanie wspomagane (niezależnie od jego typu) jest nie tylko 

zapewnienie jego użytkownikom miejsca do zamieszkania, ale przede wszystkim poddanie ich 

określonemu oddziaływaniu terapeutycznemu, w wyniku którego wzrosnąć powinien ich poziom 

samodzielności życiowej. 



 
 

51 
 

Jak wynikło z badania, dla grup osób nisko funkcjonujących mieszkanie wspomagane powinno pełnić 

funkcję mieszkania docelowego - stanowiłoby dla nich de facto alternatywę dla zamieszkania w domu 

pomocy społecznej, z dużo lepszym standardem opieki i terapii niż ma to miejsce w obecnie 

funkcjonujących DPS-ach. W badaniu wskazano, że ta kategoria osób z ASD wymagałaby opieki 

całodobowej i specjalistycznej. Jako optymalną sytuację wskazano, by była to opieka 1:1 a więc jeden 

opiekun/ trener samodzielności musiałby w danym momencie zapewniać wsparcie jednemu 

użytkownikowi mieszkania, przy czym w mieszkaniu zamieszkiwać mogłoby w tym samym czasie 2-3 

użytkowników. Od razu trzeba zaznaczyć, że uczestniczący w fokusach specjaliści zdawali sobie sprawę, 

jak kosztowne byłoby utrzymanie mieszkania wspomaganego o takim profilu, głównie ze względu na 

konieczność zatrudnienia bardzo licznej kadry specjalistów (do opieki nad trzyosobowym mieszkaniem 

musiałoby zostać zatrudnionych minimum 5-6 specjalistów biorąc pod uwagę fakt, że żadna z trzech 

osób nie mogłaby pracować 24 godziny na dobę przez cały tydzień, lecz musiałaby zostać wprowadzona 

zmianowość, zapewniona rezerwa na wypadek choroby, urlopu itd.). Biorąc pod uwagę bardzo wysokie 

koszty, jakie pociągałoby za sobą funkcjonowanie mieszkania wspomaganego w tej formie, nakreślony 

powyżej model należy uznać za niemożliwy do wdrożenia przez zdecydowaną większość gmin i jako 

model w zasadzie nieużyteczny.  

Kolejną rzeczą jeśli chodzi o osoby z autyzmem i wsparciem tych osób z autyzmem to jest właśnie ta 

liczba terapeuty na osoby, tak, czyli jeśli mówimy o różnego rodzaju mieszkaniach wspomagających czy 

placówkach, w których dziecko jest, tak naprawdę idealnym rozwiązaniem praca byłaby jeden na jeden. 

Ale wiemy że jest to trudne, przy jeden na trzy już na nas patrzą władze, że budżet nie jest w stanie tego 

ogarnąć i patrzą na nas, ale ja zawsze mówię jedno, przyjdźcie, zamkniemy was na trzydzieści minut 

z osobą z autyzmem i zobaczcie dlaczego my chcemy, żeby to wspomaganie wyglądało troszeczkę 

inaczej. F4.1 

Nie oznacza to oczywiście, że tzw. osoby nisko funkcjonujące z ASD powinny pozostać bez alternatywy 

w stosunku do zamieszkiwania w domu rodzinnym. Jest to niedopuszczalne biorąc pod uwagę fakt, że 

w zdecydowanej większości będą oni żyli dłużej od swoich rodziców i ostatecznie w którymś momencie 

pozostaliby bez wsparcia. Natomiast rekomendowanym (możliwym do wdrożenia ze względów 

finansowych) rozwiązaniem jest w przypadku tej grupy osób możliwie dostosowanie do ich potrzeb 

domów pomocy społecznej – wydzielenie w nich segmentów z osobnymi pokojami dla osób 

z autyzmem, przeszkolenie kadry zatrudnionej w DPS-ach w zakresie opieki nad osobami z ASD itd. 

(zgodnie z uwagami dotyczącymi standardu mieszkania wspomaganego opisanymi w dalszej części 

raportu).  

Dla osób średnio funkcjonujących (używając określenia, które padło na jednym z fokusów – „dla osób 

zbyt słabych, by mieszkać samodzielnie, ale zbyt dobrze funkcjonujących by umieszczać je w DPS-

ie”) – mieszkanie wspomagane pełnić mogłoby funkcję mieszkania treningowego lub mieszkania 

docelowego. Przez mieszkanie docelowe rozumiemy mieszkanie, w którym użytkownik przebywałby 

stale (stałoby się to jego jedyne miejsce zamieszkania). Z kolei funkcją mieszkania treningowego byłoby 

przede wszystkim wzmacnianie/ trenowanie samodzielności użytkowników mieszkania. Po przejściu 

takiego treningu osoba z ASD wracałaby do mieszkania rodzinnego (ale już wyposażona w nowe 

kompetencje, umiejętności) lub też mogłaby zamieszkać w pełni samodzielnie (w zależności od 

konkretnej osoby, jej deficytów i potencjału). W przypadku mieszkania dla grupy osób tzw. średnio 

funkcjonujących wymagana byłaby mniej intensywna opieka niż w przypadku mieszkania dla tzw. osób 
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nisko funkcjonujących (choć intensywniejsza niż w przypadku mieszkania dla tzw. osób wysoko 

funkcjonujących, o których będzie mowa poniżej), np. jeden opiekun/ trener samodzielności 

skierowany do opieki nad całym mieszkaniem, zatrudniony na całym etacie przy czym to czy musiałaby 

to być opieka całodobowa należałoby uzależnić od rzeczywistego poziomu funkcjonowania osób 

użytkujących mieszkanie. Do rozważenia w przypadku tego typu mieszkań byłoby również 

zastosowanie rozwiązań dodatkowych czy alternatywnych takich jak teleopieka czy elektroniczny 

system przywoływania pomocy. W przypadku osób tzw. średnio-funkcjonujących czasowy (np. 

kilkumiesięczny) pobyt w mieszkaniu treningowym mógłby stanowić etap przejściowy przed 

zamieszkaniem w mieszkaniu docelowym dla osób średnio-funkcjonujących. Pobyt w mieszkaniu 

treningowym mógłby służyć wtedy nie tylko temu, by użytkownicy wytrenowali pewne umiejętności 

lecz również do dokonania doboru osób do mieszkania docelowego (który w przypadku osób z ASD ma 

duże znaczenie).  

Niektórzy specjaliści podkreślali znaczenie tworzenia właśnie mieszkań treningowych dla osób z ASD, 

które pozwoliłyby bardziej dookreślić potrzeby i potencjał poszczególnych osób.  

R1: Ale też ten trening trochę mógłby pokazać, w którym miejscu tego systemu wsparcia ta osoba by 

mogła funkcjonować i czy dałaby radę, czego realnie potrzebuje, bo my mówimy o bardzo, bardzo 

zróżnicowanej grupie osób, dużo bardziej zróżnicowanej niż osoby neurotypowe. F10.1 

Dla osób tzw. wysoko funkcjonujących rekomendowanym rozwiązaniem byłoby utworzenie 

wyłącznie mieszkania treningowego, które przygotowywałoby najbardziej samodzielne życiowo 

osoby z ASD do zamieszkania we własnym mieszkaniu. Tworzenie mieszkań docelowych dla tej grupy 

osób nie miałoby racjonalnego (przede wszystkim finansowego) uzasadnienia.  

Liczba opiekunów/ trenerów samodzielności, którzy zatrudnieni powinni zostać do obsługi mieszkania 

treningowego dla osób średnio – lub wysoko funkcjonujących lub do mieszkania docelowego dla osób 

średnio-funkcjonujących nie została ostatecznie określona. Przy jej ustalaniu należy uwzględnić stopień 

samodzielności osób, które będą użytkować mieszkanie i zakres wsparcia, jakiego będą wymagać, co 

przełoży się na stopień obciążenia pracą opiekunów/ trenerów samodzielności. Ponadto ustalając 

liczbę opiekunów/ trenerów samodzielności, którzy zostaną zatrudnieni do obsługi mieszkania 

wspomaganego należy wziąć pod uwagę, że liczba osób zatrudnionych każdorazowo do opieki nad 

mieszkaniem musi być większa niż liczba osób sprawujących opiekę nad mieszkaniem w tym samym 

momencie - z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości wymieniania się opieką przez te osoby  

(z uwagi na urlop, zwolnienia lekarskie itp., ale też z uwagi na konieczność zapewnienia im przerw 

w pracy zgodnie z Kodeksem pracy odpowiednio do systemu czasu pracy, w jakim będą zatrudnieni: 

dzienny wymiar czasu pracy, praca w godzinach nocnych itp.).  

Kolejną kwestią, która została zidentyfikowana jako bardzo istotna (szczególnie istotna w odniesieniu 

do osób z ASD) jest konieczność zadbania o to, by kadra opiekunów/ trenerów samodzielności 

zatrudnionych do obsługi mieszkania wspomaganego była możliwie stabilna. Unikanie zbędnej rotacji 

osób pełniących funkcję terapeutów czy opiekunów jest w pewien sposób wymogiem uniwersalnym, 

gdyż niejako z założenia częste zmiany specjalistów pracujących z osobami wymagającymi wsparcia 

utrudniają proces budowania wzajemnego zaufania – między specjalistami i osobami wspieranymi, ale 

również między członkami kadry specjalistów. W sposób szczególny częsta zmiana opiekunów czy 

terapeutów nie jest natomiast wskazana w przypadku osób z ASD, które mogą mieć bardzo duże 



 
 

53 
 

trudności w adaptowaniu się do nowych sytuacji, wymagających zaakceptowania nowych osób, 

nawiązania z nimi relacji itp.  

Przedstawiony powyżej schemat myślenia czy kategoryzowania osób z ASD jest modelem, który ma za 

zadanie przede wszystkim ukierunkować sposób podchodzenia do mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z ASD i może być pomocny w określaniu funkcji, jakie te mieszkania mogą pełnić. Natomiast 

ostateczny charakter mieszkania wspomaganego czy mieszkań wspomaganych utworzonych w danej 

gminie uzależniony powinien być, również zdaniem uczestników fokusów, od realnego 

zapotrzebowania wśród osób z ASD i ich rodzin zamieszkujących daną gminę (jak też od możliwości 

pozyskania przez podmiot prowadzący mieszkanie odpowiednio licznej i wykwalifikowanej kadry 

opiekunów/ trenerów usamodzielniania).  

Określenie funkcji mieszkania wspomaganego (treningowe lub docelowe) i wskazanie kategorii osób, 

które będą jego użytkownikami (średnio – lub wysoko funkcjonujące osoby z ASD) jest istotne 

w momencie ustalania liczby i kwalifikacji kadry zatrudnianej do opieki nad mieszkaniem. Natomiast 

przedstawione poniżej rekomendacje dotyczące lokalizacji i aranżacji mieszkania wspomaganego dla 

osób z ASD są uniwersalne w tym sensie, że odnoszą się do mieszkania wspomaganego dla osób z ASD 

niezależnie od kategorii jego użytkowników i funkcji pełnionych przez mieszkanie. W związku z tym 

zostały przedstawione zasadniczo bez uwzględnienia podziału na funkcje mieszkania i kategorię osób 

z ASD użytkujących mieszkanie.  

3.3. Lokalizacja mieszkania wspomaganego dla osób z ASD 

Lokalizacja mieszkania wspomaganego dla osób z ASD miała dla zdecydowanej większości uczestników 

fokusów drugorzędne znaczenie w stosunku do kwestii związanych z zakresem wsparcia, na jakie będą 

mogli liczyć użytkownicy mieszkania, a także w stosunku do standardu jego wyposażenia. W zasadzie 

jednogłośnie opowiadano się za koniecznością zlokalizowania mieszkań w sąsiedztwie mieszkań czy 

domów użytkowanych przez ogół społeczeństwa (w sąsiedztwie mieszkań osób neurotypowych). 

Dominowała opinia, iż mieszkanie wspomagane powinno być zlokalizowane w bloku mieszkalnym lub 

kamienicy. Zdaniem pojedynczych uczestników fokusów bardziej dogodną lokalizacją byłby dom 

z ogrodem na obrzeżu lub w spokojnej dzielnicy miasta lub też odrębna kamienica, w której 

zlokalizowane byłyby różne mieszkania chronione/treningowe. Zasadniczo jednak akcentowano 

konieczność włączania użytkowników mieszkań wspomaganych w życie społeczności lokalnych, w tym 

umożliwienie im fizycznego kontaktu z innymi członkami tych społeczności i unikanie tworzenia 

mieszkań w jakichś wydzielonych przestrzeniach (gettach) czy na peryferiach miast. Preferowana przez 

niektórych uczestników fokusów była lokalizacja mieszkania raczej na parterze niż na wyższych 

piętrach w bloku mieszkalnym (z uwagi na większe bezpieczeństwo dla użytkowników mieszkania czy 

lęk wysokości, który występuje dość często wśród osób z ASD). Ponadto jeden ze specjalistów 

uczestniczących w fokusach zwrócił uwagę, aby mieszkania wspomagane były lokalizowane raczej 

w blokach bez windy (generuje ona hałas, który może być uciążliwy dla osób z ASD, powoduje również 

ryzyko zatrzaśnięcia się osoby wewnątrz windy). 

Na jednym z fokusów uczestnicy zwrócili uwagę na fakt, iż wartym rozważenia rozwiązaniem 

organizacyjnym może być wykorzystywanie do tworzenia mieszkań wspomaganych nie tylko zasobu 

mieszkaniowego, którym zarządza dana gmina, lecz również prywatnego zasobu mieszkaniowego 

rodzin osób z ASD. W tej sytuacji koszty wdrożenia modelu ponoszone przez gminę mogłyby zostać 
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znacząco zredukowane (z uwagi na brak konieczności udostępniania, budowy czy zakupu mieszkania). 

Przyjęcie tego modelu wymagałoby oczywiście zastosowania innych rozwiązań organizacyjnych 

i formalnych, których ocena możliwości wdrożenia daleko wykracza poza zakres analityczny niniejszego 

raportu. W kontekście rozważań nad lokalizacją mieszkania chronionego należy jedynie wskazać, iż 

w przypadku próby wdrażania takiego modelu mieszkalnictwa wspomaganego, lokalizacja mieszkania 

byłaby warunkowana lokalizacją mieszkań prywatnych posiadanych przez osoby z ASD i ich rodziny. 

Bezpośrednia okolica mieszkania wspomaganego powinna zapewniać komfort zamieszkiwania w tym 

sensie, że mieszkanie powinno być dobrze skomunikowane (zapewniać łatwy dojazd komunikacją 

publiczną do różnych miejsc, w tym w szczególności do miejsc pracy, edukacji, rehabilitacji), a okolica 

powinna być raczej spokojna i możliwie cicha. Znaczna część osób z ASD źle znosi bowiem silne bodźce 

dźwiękowe i świetlne takie jak dokuczliwy hałas z ulicy czy światła uliczne, liczne neony itp. 

Trzeba by było zwrócić uwagę na sensoryczne rzeczy, te mieszkania nie mogłoby się znajdować wzdłuż 

ruchliwych ulic, gdzie są jakieś migające światła, dyskoteki, żeby było cicho. F10.1 

W okolicy mieszkania powinien znajdować się sklep i inne miejsca, w których użytkownicy mieszkania 

wspomaganego mogliby trenować umiejętności społeczne (poczta, apteka, itp.). Zasadne było również 

w opinii uczestników fokusów, by mieszkania wspomagane tworzone w gminie lokalizowane były 

możliwie blisko już istniejących lub planowanych ZAZ-ów i WTZ-tów, których potencjalnymi 

uczestnikami mogą/powinni być użytkownicy mieszkań wspomaganych. Według wielu uczestników 

fokusów logiczne byłoby zadbanie w pierwszej kolejności o miejsca pracy dla osób z ASD, a następnie 

tworzenie dla nich mieszkań wspomaganych (wątek zatrudnienia użytkowników mieszkania zostanie 

poruszony w dalszej części Raportu). 

R5: No ale fajnie by było zacząć od zera; najpierw kształcenia miejsc pracy, żeby ta osoba była w stanie 

się sama utrzymać, a nie tylko tyle, że dać jej mieszkanie i utrzymywać. F8.2 

 w  W trakcie fokusów poddawane były pod rozwagę także inne rozwiązania oparte na utworzeniu dla 

osób z ASD odrębnego osiedla czy farmy zlokalizowanej na obszarze wiejskim, gdzie zlokalizowane 

byłyby mieszkania różnego typu (dla lepiej i gorzej funkcjonujących osób itp.), z placówkami 

zapewniającymi miejsca pracy itp. Natomiast jakkolwiek takie rozwiązanie mogłoby się 

charakteryzować dość wysoką efektywnością kosztową i skutecznością pod względem rehabilitacji 

zawodowej, w minimalnym stopniu służyłoby ono integrowaniu użytkowników mieszkań 

wspomaganych ze społeczeństwem.  

3.4. Standard lokalu mieszkalnego 

3.4.1.  Liczba i rodzaj pomieszczeń (pokoi) w mieszkaniu wspomaganym 

Zdaniem większości uczestników fokusów pojedyncze mieszkanie wspomagane dla osób z ASD 

powinno użytkować maksymalnie 3 osoby (mieszkanie powinno mieć 3 odrębne pokoje). 

W pojedynczych przypadkach proponowano by były to tzw. kawalerki (mieszkania 1-osobowe) lub 

mieszkania dla większej liczby użytkowników, np. czterech. W przypadku mieszkania liczącego więcej 

niż 3 pokoje zatracałoby ono zdaniem uczestników fokusów charakter mieszkania prywatnego, jakim 

(choćby w ograniczonym wymiarze)powinno się charakteryzować. Wspólne użytkowanie mieszkania 

przez kilka osób powinno stymulować interakcje społeczne między osobami z ASD i przeciwdziałać 

tendencji do izolowania się, którą mogą przejawiać. Z drugiej strony odpowiednia wielkość mieszkania 
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musi zapewniać mieszkańcom poczucie intymności i stałości w zakresie konfiguracji osób użytkujących 

mieszkanie, które łatwiej jest zapewnić w przypadku mniejszych, na przykład 3 – osobowych mieszkań. 

Dodatkowo w przypadku mieszkań zamieszkiwanych przez więcej niż 3 osoby trudniejsze byłoby 

zdaniem uczestników fokusów odpowiednie dobranie tych osób (pod względem poziomu 

funkcjonowania itd.). Kwestia doboru użytkowników mieszkań została szerzej omówiona w dalszej 

części Raportu.  

Równocześnie warto wspomnieć, że pojawiły się również głosy, że taką optymalną liczbę osób 

użytkujących mieszkanie jest bardzo trudno ustalić z uwagi na wielką różnorodność osób z autyzmem, 

które mogą potencjalnie takie mieszkanie wspomagane zamieszkiwać. Zdaniem niektórych 

uczestników fokusów powinno to pozostać kwestią otwartą i „do przetestowania”. 

R: To jest trudne do powiedzenia, dlatego tutaj zgadzam się z Ewą w tym aspekcie, jeśli mogę mówić 

na Ty, że należy dobierać osoby, profilować pod kątem poziomu funkcjonowania na tyle, na ile to jest 

możliwe, chociaż tego problemu nie wyeliminujemy nigdy, myślę, że to trzeba sprawdzać tak naprawdę 

na żywym organizmie, być gotowym na zmianę stanu osób, jeśli okażę się, że to się nie sprawdza. No 

tak, jak Państwo wspomnieli, ten model jest płynny, można go modyfikować, więc ja bym była gotowa 

na elastyczność, nie poleciłabym jakiejś konkretnej liczby [osób zamieszkujących mieszkanie], bo taka 

nie istnieje, spektrum jest zbyt szerokie. F7.1  

Warunkiem koniecznym jest zdaniem uczestników fokusów, by każdy użytkownik mieszkania 

wspomaganego miał do dyspozycji własny, osobny pokój.  

R: Tak. Nawet, jeżeli jest na przykład dwóch zakwaterowanych na dane mieszkanie, to każdy ma swój 

po prostu pokój. Zresztą oni by nawet nie potrafili w niektórych przypadkach dzielić takiej przestrzeni 

z kimś innym. F10.1 

R2: Musi mieć, także to wiem na pewno, że on by się czuł lepiej, pewnie fajnie by było, żeby 

w mieszkaniu były jeszcze jakieś osoby, właśnie myślę, że łazienkę niekoniecznie może każdy swoją, bo 

w tej łazience się nie przebywa non stop, wspólna kuchnia fajnie, bo się uczy, ale pokój podejrzewam, 

że jemu akurat by pasowało samemu lepiej. F2.2 

Zdaniem większości uczestników fokusów optymalnym rozwiązaniem, z punktu widzenia 

użytkowników, byłoby również zaaranżowanie łazienki odrębnie dla każdego mieszkańca, przynależnej 

do danego pokoju. Wpłynęłoby to ich zdaniem na zmniejszenie liczby konfliktów między 

użytkownikami mieszkania.  

R: Dużym problemem, patrząc na funkcjonowanie, mogłoby być wspólne dzielenie łazienek. F10.1 

R: Od tego dużo zależy, jak te dzieci na siebie reagują. Jedne reagują dobrze, inne nie. Ideałem byłoby, 

żeby każde dziecko miało swój pokój z łazienką, ale czy to w ogóle jest możliwe? F2.2 

Można przyjąć, że wspólna łazienka byłaby rozwiązaniem możliwym do zastosowania w przypadku 

kategorii tzw. wysoko funkcjonujących osób z ASD.  

Równocześnie istotne jest zdaniem uczestników wywiadów fokusowych, by w mieszkaniu 

wspomaganym zaprojektowane zostały pomieszczenia wspólne takie jak kuchnia, jadalnia (lub kuchnia 

z jadalnią) oraz salon czyli pomieszczenie, w którym mieszkańcy mogliby spędzać swój czas wolny, 

podejmować interakcje z innymi użytkownikami mieszkania, organizować wspólne aktywności, 

obchodzić uroczystości (typu urodziny czy święta). Równocześnie w pomieszczeniach użytkowanych 



 
 

56 
 

wspólnie zaaranżowane powinny być miejsca przynależne do danego mieszkańca, np. własna szafka, 

półka, szuflada itp. 

R: Dwie/trzy osoby w jednym mieszkaniu, ale każdy swój pokój, ale potrzebują myślę wspólnej 

przestrzeni na posiłki, na oglądanie telewizji, na zajęcia takie nawet gdzie by wspólnie układali puzzle, 

grali w coś, żeby mieli szanse na wyjście z tego swojego zamknięcia, przebywania w gronie ludzi, 

których znają (…) To znaczy chciałby mieć swój pokój, w którym by tam te swoje mantry odstawiał i grał 

w swoje gry, szukał rzeczy, którymi się interesuje, natomiast te wyjścia na posiłki wspólne, do zabawy, 

wspólne oglądanie telewizji byłoby niezbędne. F7.2 

M: Czyli wspólna kuchnia tak technicznie teraz mówiąc? 

R: Myślę, że tak, ale też z uwzględnieniem osobistych przestrzeni w kuchni również, że to są moje szafki, 

że tu są moje rzeczy, bo jest to przywiązanie do własności. F7.2  

R1: Do wypracowania według mnie jest na przykład wspólna jadalnia, bo patrząc na młodsze osoby 

często na przykład w szkołach są gdzieś tam stopniowo wdrażane do tego wspólnego jedzenia, 

chociażby posiłków, do takiego funkcjonowania i to już jest na tyle … Wiadomo, że jak patrzymy na 

osoby, które, nie wiem, jest to sprzężenie niepełnosprawności ze stopniem intelektualnym 

umiarkowanym, czy znacznym, to one i tak generalnie w dużej mierze samodzielnie tego posiłku nie 

przygotują bez pomocy jakiejś osoby. F10.1 

W opinii niektórych specjalistów uczestniczących w fokusach, przestrzenie wspólne powinny być 

odpowiednio duże, a równocześnie powinno ich być w miarę możliwości więcej niż jedna (w miarę 

możliwości finansowych i lokalowych oraz w zależności od ostatecznej liczby osób użytkujących 

mieszkanie) tak, by użytkownicy mieszkania mogli podejmować interakcje w dowolnych konfiguracjach 

i nie przytłaczali się wzajemnie swoją obecnością. Za rozwiązanie dostateczne uznać należy 

uwzględnienie w mieszkaniu wspomaganym przynajmniej jednego pomieszczenia wspólnego (liczba 

takich pomieszczeń musi zostać ostatecznie uzależniona od metrażu mieszkania wspomaganego). 

Dodatkowym pomieszczeniem, które powinno zostać zaaranżowane w mieszkaniu wspomaganym dla 

osób średnio-funkcjonujących powinien być pokój dla opiekuna/ trenera samodzielności. Pokój ten 

powinien być odpowiednio skomunikowany z innymi pomieszczeniami – zapewniać do nich łatwy 

i szybki dostęp. W mieszkaniu treningowym pokój dla opiekuna zlokalizowany w tym samym 

mieszkaniu nie jest zdaniem uczestników fokusów niezbędny i osoba ta mogłaby zamieszkiwać poza 

mieszkaniem, choć w jego pobliżu. Takie rozwiązanie wspierałoby zdaniem uczestników fokusów 

kształtowanie samodzielności użytkowników mieszkania. W mieszkaniu wspomaganym docelowym 

zaprojektowany powinien zostać pokój dla opiekuna/ trenera samodzielności i łazienka, w miarę 

możliwości odrębna, przeznaczona tylko do jego użytku).  

R: Biorąc pod uwagę, że to jest mieszkanie treningowe, to albo opiekun mieszka w pobliżu, albo w tym 

samym bloku na przykład. To jest dobry pomysł, nawet taki zabezpieczający, szczególnie, że jeśli to jest 

mieszkanie treningowe to te osoby będą się wymieniać, skład będzie zmienny. F7.2 

3.4.2. Wyposażenie mieszkania 

W opinii uczestników fokusów najważniejszą kwestią z powinno być zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkowników mieszkania wspomaganego. W kontekście wyposażenia, oznacza to konieczność 

uwzględnienia m.in. następujących rozwiązań:  
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 zabezpieczone okna tak, by zminimalizować ryzyko, że ktoś przez nie wypadnie, wyskoczy lub 

rozbije szybę (oklejone folią, która zabezpiecza szybę przed rozbiciem lub z możliwością jedynie 

uchylenia),  

 raczej wąskie niż szerokie parapety (żeby nie można było na nich stanąć), 

 wygładzone krawędzie, narożniki ścian, 

 wyposażenie mieszkania w taki sprzęt AGD i inne urządzenia, które minimalizują ryzyko 

wywołania pożaru w sytuacji, gdy ktoś zapomni je wyłączyć (np. kuchnia indukcyjna, 

urządzenia z automatycznymi wyłącznikami, ochroną przed przegrzaniem się itp.),  

 krany z wbudowanym termostatem, które minimalizują ryzyko poparzenia się gorącą wodą, z .  

R14: Tak. Wszystkie zabezpieczenia jeżeli chodzi o kuchnię, łazienkę… Prąd, gaz… To jest najważniejsze, 

urządzenia … 

Specjaliści biorący udział w fokusach rekomendowali umeblowanie mieszkania w raczej 

minimalistyczny sposób (bez zbędnych elementów, np. półek), umieszczenie mebli w stałej zabudowie 

i/lub wykorzystanie mebli stosunkowo masywnych, ciężkich, których nie można łatwo podnieść czy 

popchnąć. Osobom z ASD (jak zresztą każdym innym) mogą się zdarzyć stany silnego wzburzenia 

emocjonalnego i  z tego względu ważne jest, by sposób umeblowania mieszkania minimalizował ryzyko 

przewrócenia jakiegoś mebla (np. regału) czy rzucenia nim (np. jakąś ozdobną półeczką).  

Aranżacja mieszkania powinna uwzględniać fakt, że osoby z ASD często posiadają różnego typu 

zaburzenia sensoryczne, w tym zwiększoną lub zmniejszoną wrażliwość wzrokową, słuchową, 

węchową czy czuciową. Stąd rekomendowane jest zastosowanie następujących rozwiązań: 

 wyciszenie mieszkania jako całości i poszczególnych pokoi (kluczowe z punktu widzenia 

zapewnienia komfortu użytkowników mieszkania wspomaganego i sąsiednich mieszkań), 

 dźwiękoszczelne okna tłumiące dochodzące z zewnątrz odgłosy samochodów, tramwajów, 

remontów itp., 

 zaprojektowanie oświetlenia „stonowanego” i/lub z możliwością regulacji natężenia światła  

(z wykluczeniem lamp jarzeniowych, które stanowią zagrożenie dla osób chorych na epilepsję), 

 zamontowanie odpowiednich rolet lub folii przyklejanych na szybach, które pozwalają na 

regulowanie dopływu światła do pomieszczeń, 

 zastosowanie systemu wentylacji pozwalającej sprawnie neutralizować zapachy. 

R: Więc to jest na tyle istotne, że wiem z doświadczenia, bo często rozmawiam ze środowiskiem self-

adwokatów, czyli samorzeczników osób ze spektrum, głównie z zespołem Aspergera, oni często 

zgłaszają, że mają nadwrażliwości albo „niedowrażliwości” no właśnie wzrokowe, słuchowe, węchowe. 

Zapach też jest istotny, być może trzeba pomyśleć o jakimś nie przeładowującym zapachu, albo o jakimś 

systemie wentylacji, żeby się wzajemne zapachem choćby nie przeciążyć. F7.2 

Farby i meble wykorzystane w aranżacji mieszkania powinny mieć zdaniem uczestników fokusów 

stonowaną barwę, należy unikać kontrastowych zestawień kolorów. 
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R: Spokojna, jasna i taka uniwersalna w zasadzie [kolorystyka], mało intensywnych barw i jednolitość 

taka zachowana w zasadzie w całym obiekcie. F10.1 

Obok wyposażenia stałego, dostępne w mieszkaniu wspomaganym powinny być również specyficzne 

urządzenia czy przedmioty, z których korzystają niekiedy osoby z ASD takie, jak defendery słuchu 

(nauszniki tłumiące hałas).  

Ponadto na użytek mieszkania wspomaganego zaprojektowane mogłyby zdaniem uczestników 

fokusów dostosowane do specyficznych potrzeb osób z ASD instrukcje wizualne czy piktogramy, które 

będą przypominały o konieczności wykonania określonych czynności (np. wyłączenie światła, 

wyłączenie kuchenki, zakręcenie wody), instruowały na temat kolejnych kroków, które należy 

wykonać, by w rezultacie wykonać jakąś czynność czy będą informowały o miejscu położenia 

poszczególnych przedmiotów składających się na wyposażeniu mieszkania, np. w kuchni (sztućce, 

talerze itp.). Graficzny sposób komunikacji jest często wykorzystywany w pracy z osobami z ASD 

(zwłaszcza tymi mającymi problemy w komunikacji werbalnej), dla wielu osób z ASD jest on bardziej 

przejrzysty i przystępny (w stosunku do instrukcji opisowych czy napisów jako takich).  

Piktogramy to też jeśli chodzi o wyposażenie, późniejsze… Bo wiadomo - napisy nic nie dadzą, bo te 

osoby nie umieją czytać - w większości nie umieją czytać, no piktogramy… No są to rzeczy, których 

bardzo szybko się uczą też, czasem szybciej niż osoby zdrowe. F8.2 

Aranżacja i wyposażenie mieszkania wspomaganego powinna również uwzględniać rozwiązania 

pozwalające na komunikację środkami elektronicznymi ze światem zewnętrznym oraz relaks 

i rozrywkę, a więc: 

 dostęp do Internetu, 

 dostęp do telewizji i telewizor, 

 możliwość korzystania z telefonii komórkowej.  

4. Standard usług wspierających pobyt osób z ASD w mieszkaniu wspomaganym.  

Najważniejszą kwestią w opinii przede wszystkim specjalistów, ale także rodziców osób z ASD, którzy 

wzięli udział w fokusach, była kwestia określenia zakresu specjalistycznego wsparcia, jakie powinni 

otrzymywać użytkownicy mieszkań wspomaganych, w tym przede wszystkim kwestia opiekuna czy 

trenera samodzielności, który pełniłby na bieżąco opiekę nad użytkownikami mieszkania 

wspomaganego. Użytkownikom mieszkań wspomaganych udostępniony powinien zostać pakiet usług, 

który będzie służył naczelnemu celowi, jakim w przypadku mieszkań wspomaganych powinno być 

zwiększanie samodzielności życiowej i nabywanie oraz trenowanie kompetencji społecznych przy 

równoczesnym zabezpieczeniu podstawowych potrzeb użytkowników mieszkań wspomaganych 

w zakresie bezpieczeństwa osobistego, dostępu do opieki medycznej czy specjalistycznej terapii. 

Standard usług wspierających pobyt osób z ASD w mieszkaniu wspomaganym wypracowany w ramach 

badania jest w uniwersalny w tym sensie, że odnosi do każdego typu mieszkania wspomaganego 

niezależnie od jego funkcji (docelowe/ treningowe) czy kategorii osób z ASD, które będą mieszkanie 

użytkować (osoby średnio - lub wysoko funkcjonujące). W zależności od poziomu funkcjonowania osób 

użytkujących dane mieszkanie wspomagane, wskazane może być zwiększenie intensywności wsparcia, 

natomiast zakres usług wspierających pobyt w mieszkaniu wspomaganym powinien być taki sam.  
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4.1. Kwalifikacje opiekunów/ trenerów samodzielności  

Opiekunowie/ trenerzy samodzielności sprawujący bezpośrednią opiekę nad mieszkaniami 

wspomaganymi powinni posiadać wiedzę na temat tego zaburzenia oraz specjalistyczne kwalifikacje 

do pracy z osobami z ASD (zwłaszcza w zakresie prowadzenia treningu umiejętności społecznych). 

Ponadto powinni posiadać praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z ASD. Kompetencje 

opiekuna/ trenera samodzielności powinny dawać mu z jednej strony realną możliwość zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkownikom mieszkania (w tym powinien potrafić zauważyć, być może nawet 

przewidzieć, a przede wszystkim - zareagować w sytuacjach trudnych, konfliktowych itp.), a  z drugiej 

strony powinien mieć on możliwość efektywnego wspierania użytkowników mieszkania w procesie 

rozwijania ich umiejętności samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu, nawiązywaniu relacji 

z innymi użytkownikami mieszkania i uczestniczeniu w życiu społecznym. Dzięki posiadanemu 

doświadczeniu opiekun/ trener samodzielności powinien być od początku świadomy 

odpowiedzialności i też poziomu trudności pracy, jakiej się podejmuje: wiedzieć, jakich zachowań 

trudnych może się spodziewać, wykonania jakich czynności może musieć się podjąć (pomoc w toalecie, 

higienie osobistej itp.). Bardzo istotne jest również zdaniem uczestników fokusów, by kandydaci na 

opiekunów mieszkań byli chętni do pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Na kolejnym 

miejscu, przy wyborze osób na stanowisko opiekunów/ trenerów samodzielności, stawiane powinny 

być ich cechy osobowe, w tym wrażliwość, empatia, chęć służenia pomocą innym ludziom.  

R3: Ja powiem tak, jeśli pytacie czy to musi być osoba z wyższym wykształceniem, to powiem nie. Musi 

być to osoba, która ma bardzo duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Na pewno 

osoba, która pracowała z osobami z zaburzeniem, ze spektrum. Człowiek jest człowiekiem, tak samo 

się denerwuje i to nie jest tak, że ktoś powie, że ten opiekun musi być bardzo spokojny, bo nie ma takiej 

osoby, tak? To normalna osoba, która ma doświadczenie i wie, że są gorsze i lepsze dni i taka, która 

będzie też wiedziała, że ona nie idzie tylko do grupy, która jest spokojna, będzie wiedziała, na co się 

naraża, a naprawdę naraża się na bardzo dużo przy osobach autystycznych ze względu na to, że nigdy 

nie wiemy, w jaki sposób oni się zachowają w danej sytuacji i to nawet jeśli mówimy o wysoko 

funkcjonujących. F4.1 

4.2. Funkcje pełnione przez opiekuna/ trenera samodzielności 

Podstawową rolą opiekuna/ trenera samodzielności powinien być nadzór, kontrola i możliwość 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym mieszkanie wspomagane (szczególnie mocno 

wybrzmiało to w wypowiedziach rodziców biorących udział w fokusach). Ponadto opiekun mieszkania 

pełnić powinien funkcję trenera samodzielności, czyli wspierać osoby użytkujące mieszkanie 

w procesie ćwiczenia lub nabywania umiejętności, które zwiększać będą ich samodzielność 

i niezależność życiową. Zakres czynności poddawanych treningowi w mieszkaniu wspomaganym może 

i powinien być bardzo szeroki: od wsparcia w zakresie dbania o higienę osobistą, przez sprzątanie, 

gotowanie, jak też czynności związane równocześnie z kształtowaniem umiejętności społecznych, takie 

jak robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, odbywanie wizyt u lekarzy i wiele innych.  

R: Z punktu widzenia tych osób dorosłych, które znam, to ukształtowanie samodzielności w życiu 

codziennym [jest potrzebą]. Dla tego jednego pana na pewno jakieś mieszkanie, ale wspomagane, 

wsparcie no nie wiem czy całodobowe, ale na pewno dość dużo czasu trzeba by poświęcić na to, żeby 
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nauczyć go gotowania, bo tego nie potrafi, sprzątania, tych spraw urzędowych. Czyli nie wiem, asystent 

albo jakiś pedagog, no i psycholog, psychiatra jeżeli chodzi o taką terapię. F6.1 

Bardziej ogólnie określonym zadaniem opiekuna mieszkania wspomaganego powinno być animowanie 

czasu wolnego użytkowników mieszkań (oczywiście tych, którzy nie potrafią organizowania go sobie 

samodzielnie). Może być to obszar, w którym znaczna część osób z ASD (zwłaszcza średnio-

funkcjonujących) będzie wymagała wsparcia, gdyż niejako cechą immanentną tego zaburzenia jest 

właśnie trudność w samodzielnym organizowaniu sobie czasu, a dodatkowo duża ilość 

niezagospodarowanego czasu wolnego i brak zaangażowania w działania konstruktywne może 

powodować nasilenie się u osób z ASD zachowań czy sytuacji niepożądanych (np. autoagresji, agresji, 

natręctw).  

R: Przy starszych, w miarę samodzielnych osobach, wydaje mi się, że taki animator czasu wolnego, ale 

taki, który na przykład zorganizowałby spotkanie tych osób, że będzie taki punkt wspólny, w którym oni 

będą chcieli się spotkać. Można wspólnie uzgodnić, może nawet nie wszyscy, że na przykład jutro 

idziemy do kina, a pojutrze na pizzę. Za dwa dni nie robimy nic, bo będziemy sobie tu w domu coś robić 

fajnego, a za trzy dni pójdziemy na jakąś wystawę. Tak, żeby nie siedzieli w domu cały czas. F7.2 

W kontekście organizowania czasu wolnego użytkowników mieszkania wspomaganego, ich 

uczestnictwa w życiu społecznym czy kształtowania relacji społecznych ważną rolę pełnić mogą 

zdaniem uczestników fokusów lokalne organizacje pozarządowe. Mogą one w ramach swojej 

działalności organizować działania czy wydarzenia, w których udział będą mogli wziąć udział również 

użytkownicy mieszkania wspomaganego, a tym samym włączać ich w życie społeczności lokalnej.  

R: Ja bym tutaj dodała, jeśli chodzi o animacje czasu wolnego, ponieważ ten projekt będzie wdrażany 

w sześciu gminach, może dobrze by było nawiązać współpracę z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi, jeśli istnieją, na miejscu lub w okolicy, żeby być może takie zajęcia organizować, być 

może to jest kwestia tylko dobrej woli i nie trzeba tutaj jakichś wielkich nakładów finansowych. F8.1 

W trakcie badania podkreślano także potrzebę umożliwienia użytkownikom mieszkań podejmowania 

aktywności fizycznej, w tym sportowej, zgodnie z ich możliwościami i upodobaniami w tym zakresie. 

Stymulowanie aktywności fizycznej użytkowników mieszkania (zachęcanie do podejmowania 

działania) może być bezpośrednim zadaniem opiekuna/ trenera samodzielności. Zasadne byłoby 

również podejmowanie w tym zakresie współpracy z lokalnymi instytucjami czy organizacjami, które 

zajmują się działalnością sportową.  

R4: To będą osoby tak, jak panie mówicie, po 18 roku życia i myślę, że my mamy, które mamy dzieci 

starsze, myślę, że mniej więcej wiemy, jak przebiega ten okres dojrzewania. I musimy sobie otwarcie 

powiedzieć, że wtedy, kiedy dziecko jest małe, to ono jest małe. Natomiast kiedy wchodzi w okres 

dojrzewania, no hormony funkcjonują, jak u wszystkich, tak? I tutaj zaczynają się, przynajmniej dla 

mnie zaczęły się, schody i uważam, że terapeuci terapeutami, ale musi być też duży nacisk postawiony 

na ruch. Żeby te dzieci nie siedziały, one muszą ze sobą coś robić. O to uważam, że powinni być 

specjaliści od tego, którzy nauczą grać w kosza, biegać, no nie wiem czy jazda na rowerze - w tym wieku, 

jak ktoś się nie nauczył …, ale nawet nauka pływania, cokolwiek, ale to jest żeby było 50/50. No to 

powiedzmy, że 50% no to specjaliści, typu terapeuci, psychologowie, a 50% - ruch. F4.2 

Bardzo istotną kwestią jest też zdaniem uczestników fokusów, aktywizowanie zawodowe 

użytkowników mieszkania wspomaganego (zwłaszcza tym, którzy posiadają ku temu potencjał 
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i zasoby, np. zdolności, zainteresowania itp.). Należy mieć świadomość, że nawet osoby z dużym 

potencjałem do usamodzielnienia i doskonale przygotowane do tego w mieszkaniu wspomaganym, 

będą miały minimalną szansę na pełne usamodzielnienie w sytuacji gdy nie podejmą zatrudnienia i/lub 

nie będą uzyskiwać dochodu pozwalającego im na utrzymanie się. Bez uzyskania zatrudnienia przez 

użytkowników mieszkania wspomaganego nie będzie możliwe pełne usamodzielnienie tych osób 

rozumiane, jako zamieszkiwanie w pełni samodzielne - bez wsparcia w mieszkaniu innym niż 

mieszkanie wspomagane lub mieszkanie rodziców. Użytkownicy mieszkań wspomaganych dzięki 

podejmowanemu zatrudnieniu powinni mieć możliwość partycypowania w kosztach utrzymania 

mieszkania wspomaganego, co przede wszystkim zmniejszyłoby obciążenie gminy kosztami 

związanymi z funkcjonowaniem mieszkania wspomaganego. Należy podkreśli w tym miejscu, że 

rodzice/ opiekunowie osób z ASD, którzy wzięli udział w fokusach generalnie akceptowali rozwiązanie, 

w którym użytkownicy mieszkania wspomaganego finansują przynajmniej część kosztów związanych 

z pobytem w mieszkaniu wspomaganym.  

W związku z tym jedną z usług oferowanych użytkownikom mieszkań wspomaganych powinien być 

zdaniem uczestników fokusów trening zawodowy podejmowany we współpracy z lokalnymi 

instytucjami zajmującymi się rehabilitacją zawodową osób z niepełnosprawnościami (WTZ-ty, ZAZ-y), 

powiatowymi urzędami pracy czy organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie na tym polu. 

W przypadku osób z ASD proces rozpoznawania ich wewnętrznych zasobów niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia (posiadanych zainteresowań, zdolności, budowanie motywacji do podjęcia pracy), 

określenie odpowiedniego stanowiska pracy, znalezienie odpowiedniej oferty pracy i wreszcie 

wdrożenie do wykonywania obowiązków służbowych będzie zazwyczaj dość długotrwały i trudny. 

W związku z tym zasadne byłoby podejmowanie współpracy z powiatowymi urzędami pracy 

w kontekście prowadzenia doradztwa zawodowego i rzeczywistego pośrednictwa w poszukiwaniu 

miejsca zatrudnienia dla użytkownika mieszkania wspomaganego. Na etapie adaptacji do nowego 

miejsca pracy i wdrażania się w wykonywanie obowiązków służbowych przez osobę z ASD zasadne 

byłoby zapewnienie jej wsparcia trenera pracy. Aktywizacji zawodowej użytkowników mieszkań 

wspomaganych sprzyjałyby funkcjonujące w okolicy mieszkania wspomaganego placówki takiej jak 

WTZ lub ZAZ. Patrząc z nieco innej strony, rekomendowanym rozwiązaniem byłoby rozwijanie sieci 

WTZ czy ZAZ wraz z rozwojem sieci mieszkań wspomaganych dla osób z ASD przez gminy (przy czym 

jeden WTZ czy ZAZ mógłby przyjmować użytkowników mieszkań wspomaganych zamieszkujących 

w mieszkaniach wspomaganych zlokalizowanych na terenie kilku sąsiednich gmin). Sytuację, o której 

jest mowa w cytacie poniżej można uznać za idealną w kontekście powyższych rozważań. 

R: Ale też musimy liczyć się z tym, że w momencie gdy osoba z autyzmem jest usamodzielniana, no to 

takim podstawowym warunkiem jest pozyskanie dla niej pracy, a więc tu mógłby znaleźć się problem 

w wielu gminach, no u nas akurat jest to fajnie rozwiązane bo od stycznia powstaje taki zakład dla 115 

osób niepełnosprawnych, a więc jest to alternatywa dla osób usamodzielniających się tak naprawdę, 

jest to mieszkanie, jest praca. F3.1  

Zakres zadań, jakie wykonywać powinien opiekun/ trener samodzielności jest szeroki. Jak wielokrotnie 

podkreślali specjaliści uczestniczący w fokusach, wspieranie osób z ASD, praca z nimi będzie 

najprawdopodobniej w ogóle bardzo wymagająca i będzie wymagała dużego zaangażowania od 

opiekuna/ trenera samodzielności. W związku z tym, aby praca opiekuna/ trenera samodzielności była 

bardziej skuteczna i efektywna (również pod względem kosztowym), powinien on stanowić bardzo 
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ważny, kluczowy, ale nie jedyny element większego systemu wspierania użytkowników mieszkania 

wspomaganego. Opiekun/ trener samodzielności powinien bardzo blisko współpracować z lokalnymi 

instytucjami i podmiotami świadczącymi wsparcie osobom z ASD i ich rodzinom, w tym z ośrodkiem 

pomocy społecznej czy wspomnianym już powiatowym urzędem pracy i lokalnymi organizacjami 

zajmującymi się działalnością społeczną, kulturalną, sportową czy aktywizacją zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

4.3. Dostęp do opieki medycznej  

Osoby z ASD korzystają z usług lekarzy szeregu specjalizacji, z których w ramach fokusów wskazywano 

najczęściej na takie specjalizacje, jak: 

 Lekarz rodzinny, 

 Stomatolog, 

 Ginekolog, androlog, 

 Psycholog, 

 Psychiatra, 

 Neurolog, 

 Dietetyk, 

 Seksuolog, 

 Fizjoterapeuta, 

 Inni lekarze specjaliści, u których poszczególni użytkownicy mieszkania wspomaganego 

regularnie odbywają wizyty (w zależności od schorzeń, na które cierpią może być to np. 

endokrynolog itd.).  

Użytkownicy mieszkania wspomaganego będą mieć możliwość korzystania z opieki medycznej na 

zasadach ogólnych, tzn. w ramach usług zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub 

w ramach usług odpłatnych (jeśli będą mogli wygospodarować na ten cel własne środki finansowe). 

Równocześnie wyznaczając lokalizację mieszkania należy wziąć pod uwagę, by w okolicy funkcjonowała 

przychodnia lekarska (jest to szczególnie istotne w przypadku mieszkania docelowego dla osób 

średnio-funkcjonujących). Biorąc pod uwagę, że w przypadku usług medycznych obowiązuje 

rejonizacja, osoby te powinny zostać przepisane do przychodni z rejonu obejmującego mieszkanie 

wspomagane. W celu zwiększenia komfortu obu stron (użytkownikom mieszkania wspomaganego 

i personelu przychodni lekarskiej) i jakości obsługi medycznej świadczonej użytkownikom mieszkania 

wspomaganego, personel przychodni powinien zostać przeszkolony (o ile nie będzie posiadał takiej 

wiedzy i kompetencji) w zakresie specyfiki zaburzeń ASD, potencjalnych trudności, które mogą się 

pojawić w procesie diagnozowania osób z ASD, które mogą mieć np. problemy w komunikacji 

werbalnej, itp. Ponadto instytucja odpowiadająca za funkcjonowanie mieszkania wspomaganego (oraz 

bezpośrednio opiekun/ trener samodzielności) powinni dysponować informacjami na temat realnych 

możliwości zapewnienia użytkownikom mieszkania wspomaganego usług lekarzy wspomnianych 

specjalizacji w najbliższej, a  w przypadku braku takiej możliwości, w możliwie bliskiej odległości 

w stosunku do lokalizacji mieszkania wspomaganego. Idealną sytuacją byłoby zapewnienie 
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użytkownikom mieszkania wspomaganego opieki medycznej na podstawowym poziomie: lekarza 

pierwszego kontaktu, stomatologa, pielęgniarki, w razie potrzeby wizyt domowych, regularnych 

przeglądów stanu zdrowia itp. (w miarę możliwości wyznaczonych przepisami dotyczącymi kontraktacji 

usług z NFZ).  

R3: Na pewno musiałaby być opieka medyczna, tak? Może być to opieka dochodząca, ale lekarz który 

... zna rzeczywiście, czy tam psychiatra, to też osoba dochodząca ... ale pojawiająca się bardzo 

regularnie, tak, bo mówimy o regularności. Myślę że często, ja powiem tak, funkcjonują w pewnych 

krajach przy mieszkaniach wsparcia tak zwane kliniki, w których rzeczywiście jakby te mieszkalnictwo, 

tak, ma wsparcie i rzeczywiście oni funkcjonują tylko przy tym budynku, ale w każdej chwili jest dojście 

do psychiatry, psychologa, neurologa, lekarza pierwszego kontaktu, który zna problemy tych osób, no 

i jakaś tam opieka pielęgnacyjna. Na pewno przy mieszkalnictwie ja uważam, że opieka, podstawowa 

opieka medyczna w postaci, nie wiem, ratownika medycznego, pielęgniarki czy pani środowiskowej, 

która ma te pierwsze jakieś tam umiejętności, te medyczne uprawnienia, byłaby potrzebna, tak? F4.1  

4.4. Wsparcie dla opiekunów/ trenerów samodzielności 

Niektórzy specjaliści uczestniczący w fokusach podkreślali również bardzo mocno fakt, że praca 

z osobami z ASD bywa wyjątkowo trudna i wymagająca. W związku z tym istotne jest zapewnienie 

wsparcia również opiekunom/ trenerom samodzielności. W opinii uczestników fokusów, osoby 

zatrudnione do pracy w mieszkaniu wspomaganym powinny zostać przeszkolone do pracy 

w mieszkaniu bezpośrednio przed jej podjęciem, równocześnie powinny mieć przez cały okres 

zatrudnienia możliwie swobodny dostęp do szkoleń, konferencji i wszelkich form podnoszenia swoich 

kwalifikacji zawodowych. Aby wspomniany dostęp był jak najbardziej swobodny, udział w różnych 

formach wsparcia powinien być finansowany przez pracodawcę, a opiekun musi mieć możliwość 

wzięcia urlopu szkoleniowego lub dysponować na tyle dużą ilością czasu wolnego, by mieć fizyczną 

możliwość korzystania z różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeśli chodzi o szkolenia, 

w jakich udział powinni brać udział opiekunowie/ trenerzy samodzielności wskazywano między innymi 

szkolenia z zakresu wspomagających i alternatywnych form komunikacji wykorzystywanych w pracy 

z osobami z ASD oraz szkolenia w obszarze seksualności osób z niepełnosprawnościami. W kontekście 

opieki medycznej jedną z istotnych kwalifikacji, którą opiekun/ trener samodzielności koniecznie musi 

posiadać lub nabyć w trakcie szkolenia powinny być wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także podstawowe przeszkolenie w zakresie 

identyfikowania objawów, które u osób z ASD mogą wskazywać na pogorszenie się stanu psychicznego 

lub zbliżającą się chorobę. Należy pamiętać, że użytkownicy mieszkania mogą mieć problemy 

w komunikowaniu się, mogę też nie potrafić rozpoznać pierwszych symptomów choroby lub po prostu 

nie zasygnalizować swojego złego samopoczucia fizycznego, obniżenia nastroju itp. Zgodnie ze 

standardem upowszechniającym się w zawodach tzw. pomocowych, opiekun/ trener samodzielności 

powinien mieć też dostęp do superwizji. Ponadto, jak już wspomniano, instytucja czy podmiot 

odpowiedzialny za prowadzenie mieszkania wspomaganego powinny szczególnie dbać o zapewnienie 

stabilności kadry opiekunów/ trenerów samodzielności zatrudnionych do obsługi mieszkania 

wspomaganego. Dzięki dłużej trwającej współpracy, opiekunowie/ trenerzy samodzielności będą mogli 

stanowić również dla siebie nawzajem większe wsparcie emocjonalne i merytoryczne.  
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4.5. Otoczenie społeczne mieszkania wspomaganego 

Jak wynika z przeprowadzonych fokusów, osoby z ASD stosunkowo często spotykają się z negatywnym 

odbiorem społecznym. Przyczyną są występujące u tych osób zachowania postrzegane jako nietypowe 

lub niezgodne z normami społecznymi. W związku z tym tworzenie mieszkań wspomaganych dla osób 

z ASD w przestrzeni społecznej generować może problemy. W pierwszym okresie, plan zlokalizowania 

mieszkania w danej okolicy, wywoływać może opór społeczny, protesty sąsiadów (nawet uprzedzające 

samo powstanie mieszkania wspomaganego). Już w okresie funkcjonowania mieszkania 

wspomaganego, ich użytkownicy mogą być narażeni na szereg sytuacji problemowych takich jak 

interwencje policji dokonywane na wniosek sąsiadów, wyśmiewanie, czy nawet przemoc, kradzieże czy 

włamania do mieszkania wspomaganego spowodowane chęcią wykorzystania niezaradności czy 

naiwności ich użytkowników. Najczęstszą sytuacją problemową mogą być zdaniem uczestników 

fokusów skargi sąsiadów na „hałaśliwe sąsiedztwo” (zwłaszcza jeśli mieszkanie nie zostanie 

wygłuszone).  

R: Myślę, że sąsiedztwo powinno być uprzedzane, bo nasze dzieci mogą generować większy hałas, bo 

będzie skakał przez 15 minut, bo musi, czy w coś tam pukał, bo musi gdzieś wyładować swoje emocje 

albo będzie pokrzykiwał. Generalnie, może coś robić, co będzie niepokoić osoby mieszkające obok, a nie 

mają pojęcia o kondycji tych osób.  

R: Zapewne, żeby nie byli zdziwieni, bo u osób, które tych sytuacji nie znają, mogą one powodować lęk, 

czy agresję nawet, jeżeli ktoś będzie słyszał jakieś dziwne dźwięki, ponieważ autyście się zachce akurat 

pojękiwać przez pół godziny. No to może sobie wyobrazić różne rzeczy. F7.1 

Najczęstszą przyczyną wspomnianych niepożądanych sytuacji może być lęk sąsiadów wywołany 

brakiem wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zachowań, które mogą się pojawić 

u osób dotkniętych tym zaburzeniem.  

R: No tak rzeczywiście jest. Nawet wśród nas, którzy pracujemy na co dzień z tymi dziećmi, też jesteśmy 

różni, przeżywamy emocje i też czasami odczuwamy taki jakiś lęk, bo nie wiadomo, co się wydarzy. A co 

dopiero mówić o człowieku, o laiku, który zupełnie nie ma pojęcia o tego typu zachowaniach. Trudno 

się dziwić, że te osoby po prostu się obawiają. No ale to chyba większa taka edukacja by musiała być 

w tym kierunku po prostu, tak? F4.1 

W związku z powyższym w procesie tworzenia mieszkania wspomaganego w danej lokalizacji 

uwzględnione powinny zostać zdaniem większości uczestników fokusów działania nakierowane na 

poinformowanie społeczności lokalnej o tym, że w ich sąsiedztwie zamieszkają osoby z ASD (zwłaszcza, 

jeśli tworzony będzie mieszkanie docelowe lub treningowe dla średnio-funkcjonujących osób z ASD). 

Odpowiednio sformułowane informacje przekazane powinny być nie tylko lokalnej społeczności  

(w tym sąsiadom), ale również służbom takim, jak policja czy dzielnicowy. W trakcie funkcjonowania 

mieszkania wspomaganego powinny być dodatkowo prowadzone działania nakierowane na 

integrowanie użytkowników mieszkania wspomaganego z lokalną społecznością i najbliższym 

sąsiedztwem. Zdaniem uczestników fokusów dobrą okazją do prowadzenia tego typu działań mogą 

stanowić organizowane lokalnie festyny, czy pikniki (np. wspólne grillowanie). W działania włączone 

mogą zostać takie instytucje, jak spółdzielnia mieszkaniowa czy zarządca budynku, ośrodek pomocy 

społecznej.  
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R5: Ja myślę, że jest dobrze włączyć spółdzielnie w ogóle, tak?, zarządcę budynku i jakiś mały piknik, 

albo przy okazji jakiegoś festynu. Te festyny są dobrymi okazjami, ale mówię, te festyny są naprawdę 

bardzo fajne. Można zaprosić, pokazać to mieszkanie, naprawdę. F5.1 

Innym pomysłem uczestników fokusów było wykorzystanie w takich działaniach informacyjnych 

wytworów czy prac plastycznych, które także osoby z ASD wykonują w trakcie pracy w WTZ.  

R: Można troszeczkę zacząć od tego, gdzieś tam takie różne akcje były, znam osoby które pracowały 

w ZAZ-ach, które biorą udział w warsztatach, tworzą piękne rzeczy, można wyjść od tych takich cudnych 

rzeczy. Niech Ci ludzie, którzy mieszkają wokół je zobaczą. F3.1 

Warto zauważyć, że kampania informacyjna skierowana do środowiska lokalnego może przyczynić się 

do zwiększenia bezpieczeństwa samych użytkowników mieszkania wspomaganego. W tym celu 

przedstawiciele lokalnej społeczności powinni zostać poinformowani między innymi o tym, do kogo 

i  w jaki sposób powinni zgłaszać zaobserwowane niepokojące czy niepożądane sytuacje z udziałem 

użytkowników mieszkania wspomaganego (w tym kiedy powinni je zgłaszać do osoby opiekującej się 

mieszkaniem wspomaganym, a kiedy na Policję itp.). Z kolei sami użytkownicy mieszkania 

wspomaganego powinni być zapoznawani z zasadami postępowania, których powinni przestrzegać 

funkcjonując w przestrzeni społecznej oraz z zasadami bezpieczeństwa (dotyczącymi kontaktów 

z nieznajomymi, wpuszczania osób do mieszkania itp.). 

Jakiś czas temu taki niepełnosprawny, osoba dorosła, wyszła na zewnątrz i oddawała mocz. Niedaleko 

stały dzieci. Nie był nauczony, że się nie sika w krzakach, ale ktoś zadzwonił na policję. Chłopak został 

uznany za pedofila, jeszcze był agresywny, zamknęli go w szpitalu psychiatrycznym i to może się 

zdarzyć. I jeszcze jedna rzecz - kradzież, włamanie. Ponieważ te osoby mogą przejawiać pewną 

naiwność. F7.2  

Z drugiej strony prowadzone działania informacyjne powinny być zdaniem uczestników fokusów 

wyważone i na tyle dyskretne, by nie prowadziły do naznaczania czy stygmatyzowania użytkowników 

mieszkania wspomaganego. Mogłoby to być szczególnie niekomfortowe w przypadku osób bardziej 

samodzielnych, lepiej funkcjonujących i świadomych swojej sytuacji społecznej (swojej odmienności). 

R1: Ja bym była naprawdę dość uważna z tym informowaniem, bo z jednej strony to jest istotne, 

a  z drugiej strony osoby znowu ze sprzężoną niepełnosprawnością, to potrafię sobie wyobrazić, że one 

są „do wyłapania” tak czy owak przez środowisko. Natomiast wydaje mi się, że dla większości moich 

pacjentów z zespołem Aspergera, którzy mieliby trafić do takiego mieszkania, to oni niekoniecznie by 

chcieli, żeby wszyscy wiedzieli, że oni mieszkają w tym mieszkaniu. F10.1 

4.6. Potencjalne problemy związane z prowadzeniem mieszkania wspomaganego 

W trakcie badania zidentyfikowano następujące problemy, które mogą się pojawić w związku 

z tworzeniem mieszkań wspomaganych.  

4.6.1. Dobór osób do zamieszkania w tym samym mieszkaniu wspomaganym. 

Zdaniem specjalistów biorących udział w fokusach kwestia doboru osób, które zamieszkają w tym 

samym mieszkaniu wspomaganym będzie stanowiła wyzwanie i jedną z podstawowych trudności, jakie 

staną przed instytucją, która będzie tworzyć mieszkania wspomagane. Trudności wynikać mogą z faktu, 

że do specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu należą trudności społeczne, w tym w zakresie 
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dostosowania się do innych osób a także z ogromnego zróżnicowania osób z ASD, w tym trudności 

w określeniu stopnia samodzielności każdej z nich.  

W tym miejscu koniecznie trzeba również wspomnieć, że zdaniem dużej części uczestników fokusów 

mieszkania wspomagane nie powinny być koedukacyjne, lecz powinny zostać utworzone odrębne 

mieszkania dedykowane kobietom i mężczyznom. Postulat ten był szczególnie istotny w opiniach 

rodziców uczestniczących w fokusach. 

R: Ja myślę że istotnie znaczenie ma też wiek, żeby te osoby były w podobnym wieku i płeć, bo 

niekoniecznie bym chciała, żeby moja córka mieszkała z chłopakami. Chodzę z nią na psychoterapię i na 

przykład, jesteśmy ludźmi dorosłymi, tu chłopak ma 24 lata, moja córka ma 19 i teraz na przykład 

pójdzie do takiego mieszkania na okres 3 miesięcy, nie wiem czy będzie tam jakiś terapeuta razem 

z nimi, czy każdy będzie miał swój pokój i na przykład wróci mi w ciąży. Nie chciałabym, żeby doszło do 

takiej sytuacji, a osoby z zespołem Aspergera, z tego co mogę się wypowiadać na temat mojej córki, 

mają czasami problem z uczuciami. Moja córka, tak mi powiedziała Pani psycholog, może chcieć 

próbować tej sfery życia typowo fizycznie, nie angażować się uczuciowo. Bo jeśli chodzi o kontakty 

z płcią odmienną jest na poziomie 10 czy 12 letniego dziecka, bo tak, ja to tak postrzegam. F7.1 

Jeszcze chciałam się odnieść do tego pomysłu mieszkania, chłopcy i dziewczęta. Absolutnie bym nie 

chciała, żeby dziewczyny mieszkały z chłopcami, dlatego, że to rodzi kolejne problemy, szczególnie 

w tych mieszkaniach treningowych. Po co jeszcze tym się zajmować? Lepiej chyba najpierw nauczyć 

samodzielnego życia, wyćwiczyć pewne umiejętności, których nie mają, a to łączenie z dziewczynami 

rodzi też niepokój i to nie wchodzi w grę. F7.1 

Dobór osób z ASD do zamieszkania w jednym mieszkaniu wspomaganym powinien być maksymalnie, 

na ile to możliwe, zindywidualizowany. Konieczne będzie uwzględnienie przede wszystkim ich poziomu 

samodzielności i zapotrzebowania na wsparcie, ale też cech osobowościowych czy cech charakteru 

posiadanych przez poszczególne osoby. 

R38: To musiałaby być na prawdę daleko posunięta indywidualizacja w tym procesie doboru tych osób 

do tych mieszkań, dlatego, że te zachowania tych osób ze spektrum są tak rozległe i tak różne, że 

czasami pogodzenie dwóch osób w jednym budynku dla mnie wydaje się być niemożliwe. I tak jak u nas 

są dzieciaki, one są już z głębszymi niepełnosprawnościami, z umiarkowaną, znaczną, ale one mają taką 

sztywność myślenia, że to jest niemożliwe, żeby one po prostu mieszkały z osobą, która ma z kolei jakieś 

swoje inne przyzwyczajenia i one potrafią dostać na prawdę napadu histerii, jeżeli ktoś przełoży 

długopis z prawej na lewą. Także to musiałoby być poprzedzone jakąś dogłębną analizą dokumentacji 

całej. F8.1 

Uczestnicy fokusów zgadzali się co do tego, że podstawowym kryterium doboru do mieszkania 

wspomaganego powinien być podobny poziom funkcjonowania osób z ASD. Równocześnie byli 

świadomi, że dokonanie takiej całościowej oceny poziomu funkcjonowania osoby z ASD będzie 

problematyczne. Do przeprowadzenia wspomnianej oceny potrzebne będzie zebranie informacji z jak 

największej liczby źródeł. Jednym z najważniejszych źródeł informacji powinien być obszerny wywiad 

przeprowadzony z rodzicami kandydata na temat jego stanu zdrowia, poziomu i sposobu 

funkcjonowania, deficytów i możliwości, sposobów radzenia sobie z trudnościami, emocjami itd. 

Zgodnie z określeniem użytym przez jedną z matek biorących udział w fokusach – rodzice stanowią 

najlepszą „instrukcję obsługi” swoich dzieci, której poznanie ułatwi też proces ich adaptowania się 
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w nowym środowisku (jeśli dana osoba zamieszka w mieszkaniu wspomaganym). Ponadto dokonany 

powinien zostać przegląd dokumentacji medycznej i przegląd informacji zebranych przez różnorakich 

specjalistów na temat sposobu funkcjonowania danej osoby a także opinie przedstawicieli instytucji 

mających styczność z daną osobą na temat sposobów funkcjonowania danej osoby (jej trudności, 

potrzeb, potencjału w zakresie możliwości usamodzielnienia). Najtrudniej ocenić będzie pod tym 

kątem te osoby, które w niewielkim stopniu wchodzą w styczność z przedstawicielami instytucji, nie 

uczestniczą w życiu społecznym, a centrum ich życia znajduje się w domu rodzinnym i opiera na 

interakcji z najbliższą rodziną. W tym przypadku uzyskanie możliwie obiektywnej opinii na temat 

poziomu ich funkcjonowania okaże się zapewne najtrudniejsze. W wyniku przeprowadzania procesu 

oceny sposobu funkcjonowania osób z ASD zainteresowanych zamieszkaniem w mieszkaniu 

wspomaganym, powinno być możliwe stworzenie pewnych kategorii osób charakteryzujących się 

podobnym potencjałem do usamodzielnienia się (określenie ich przynależności do kategorii osób 

nisko-, średnio-lub wysoko funkcjonujących, o których była mowa na początku rozdziału). 

R1: Słuchajcie, my się opiekujemy trochę tymi dziećmi, już mamy swoje obserwacje, oni mają swoje 

dzienniczki obserwacji, rodzice też mają, wiemy też, dużo informacji mamy na ich temat, oni na nasz 

temat, ale już mniej więcej są też wyjazdy, są stowarzyszenia, oni gdzieś wyjeżdżają już też na dłuższe 

pobyty, widać, co tam się dzieje z tymi osobami dorosłymi nawet, biorą udział w olimpiadach 

specjalnych, to też gdzieś się sprawdzają na pewnych płaszczyznach. Dużo ludzi nad nimi pracuje, to 

jakby tak zebrać te wszystkie informacje od każdego, to coś tam, jakaś opinia powstanie. 

Przy doborze osób do zamieszkania w tym samym mieszkaniu wspomaganym warto uwzględnić 

również relacje, jakie mogą łączyć osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia (mogą się 

one znać ze szkoły, WTZ-tu itp.). Zasadne byłoby kierowanie do tego samego mieszkania 

wspomaganego w tym samym czasie osób, które łączą relacje pozytywne, a zarazem unikanie 

kierowania do jednego mieszkania osób, które łączą lub łączyły relacje konfliktowe.  

Ja rozmawiałam z moim synem, jak on by sobie to wyobrażał. Po pierwsze, w życiu, powiedział, że się 

ode mnie nie wyprowadzi, nie ma takiej możliwości, ale gdyby to tak … Chciałby z kolegami 

i koleżankami, które zna po prostu i wtedy chętnie. Gdyby tak była Maja, Kuba, no nie będę wymieniać 

bo wiemy, z kim się trochę tam trzymają i że to towarzystwo byłoby mu niezbędne do życia. F7.2 

Czynnikiem, który powinien być również brany pod uwagę w kontekście kwalifikowania osób z ASD do 

zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym jest wiek danej osoby, przy czym w tym kontekście należy 

wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku osób z ASD wiek metrykalny nie musi się bezpośrednio 

przekładać na poziom funkcjonowania danej osoby (osoba młodsza wiekiem może być bardziej 

samodzielna niż osoba rocznikowo starsza). Dodatkowo przy doborze użytkowników mieszkań warto 

zdaniem uczestników fokusów uwzględniać preferencje dotyczące przebywania czy spędzania czasu 

z osobami starszymi lub młodszymi od siebie, które są kwestią całkowicie indywidualną.  

R1: Myślę, że też wiekowo to jest bardzo ważne. Bo na przykład mój syn ma 16 lat i 24 to jest jednak 

duża przepaść, myślę, że też inne oczekiwania.  

R2: Ale to ile nasze dzieci mają lat, a  w jakim są wieku to są dwie różne sprawy. 

R6: Na przykład mój syn lepiej się czuł z młodszymi, bo tutaj różne aspekty mają znaczenie. Kiedy był 

łączony ze starszymi przejawiał jakąś agresję. Także tutaj to jest indywidualna kwestia. F7.1 
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Na zakończenie należy zauważyć, że zdaniem niektórych uczestników fokusów nie jest zasadne 

tworzenie mieszkań wspomaganych dedykowanych wyłącznie osobom z ASD. Ich zdaniem może to 

powodować sytuacje kryzysowe spowodowane kumulowaniem się (eskalacją) specyficznych dla tych 

osób problemów związanych z funkcjonowaniem w relacjach społecznych. w  z  

Dwie bardzo wysoko funkcjonujące osoby z zespołem Aspergera, razem mieszanka wybuchowa taka, 

że zawsze wybuchnie. Takie doświadczenia mamy. Każdy z nich z osobna, jak byśmy sobie ich 

pooglądali, kwalifikowali, przeprowadzili jakąś rozmowę, super, jedno i drugie się nadaje. Razem, 

zawsze iskrzy. F7.1 

R12: Czyli… Ja nie wiem jak to jest jak chodzi o dorosłych ludzi, ale na przykład patrząc na doświadczenia 

z moim synem, bo on jest w klasie integracyjnej, miał w klasie chłopca, który też miał Aspergera, oni się 

wzajemnie od razu wyczuli i oni się wzajemnie porostu nie trawili. Jeden na drugiego działał jak płachta 

na byka. I nie wiem jak to jest w dorosłym życiu, ale nie wiem czy on by mógł sobie poradzić w takim 

mieszkaniu z kimś … [o podobnym typie zaburzenia]. F10.2 

Ponadto zdaniem niektórych uczestników fokusów, umieszczanie osób z ASD w mieszkaniu 

dedykowanym osobom z ASD może ich niepotrzebnie i wtórnie naznaczać.  

On ma 10 lat, dużo mogę zrobić i ja mogę go wspierać, on nie jest w innej szkole niż powszechna szkoła, 

dlatego ja rozmawiam z nauczycielami i wyobrażam sobie w ten sposób, że będzie kończył powszechną 

szkołę, pójdzie do powszechnego liceum, a co dalej zobaczmy, ale nie chcę go wyodrębniać od 

społeczeństwa, w osobnym mieszkaniu z innymi osobami autystycznymi, bo on już przebywał wśród 

osób autystycznych. Fajny by był ten dom, ale nie typowo dla takich dzieci. F10.2 

Zdaniem niektórych uczestników fokusów pozytywny z kolei wpływ na jakość relacji między 

użytkownikami mieszkania wspomaganego mogłoby mieć łączenie w nim osób z różnymi typami 

zaburzeń czy chorób, np. osób z ASD z osobami z Zespołem Downa czy osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim (czy innymi, które jednak nie charakteryzują się zazwyczaj  

– w przeciwieństwie do ASD – trudnościami w sferze relacji społecznych).  

R31: Wydaje mi się, że na pewno dużym problemem projektu będzie te założenie, że to mieszkania 

wyłącznie dla autystyków. Ponieważ wspólną cechą, już niezależnie od takiego poziomu 

funkcjonowania są trudności w relacjach społecznych. To wiadomo są osoby, które te trudności będą 

prezentować na pewno. Gdyby połączyć takie osoby na przykład z osobami lekko upośledzonymi 

umysłowo, które mają swoje deficyty ale społecznie funkcjonują dobrze, mogliby pełnić rolę opiekuna. 

F8.1 

R: Dlaczego tak, ja pracowałam w takim domu w Hamburgu i tam były osoby z autyzmem i były też 

osoby na przykład z zespołem Downa, które ciągnęły te osoby z autyzmem tak bardzo, że to w ogóle ta 

przestrzeń wspólna tej jadalni, kuchni, to był czas taki, gdzie w zasadzie pewnie co niektórzy się do 

siebie nie odezwali, a osoby z zespołem Downa są innej mentalności emocjonalnej i one po prostu 

ciągnęły tę grupę osób, które niekoniecznie chciałyby cokolwiek robić. F7.1 

Równocześnie niektórzy uczestnicy fokusów podkreślali, że niezależnie od przyjętych kryteriów doboru 

użytkowników mieszkania, nie wolno z góry zakładać, że osoby znajdujące się na różnym poziomie 

funkcjonowania czy posiadające różne typy niepełnosprawności będą się niejako z założenia 
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„uzupełniać” czy nawzajem wspierać (choćby dlatego, że mogą tego nie chcieć lub nie umieć albo nie 

być w stanie podjąć adekwatnego działania).  

Bo nie możemy zakładać, tu jeszcze wrócę na chwilę do tego wątku, który przed chwilą 

podejmowaliśmy - łączenia niepełnosprawności - nie wolno zakładać, że te osoby nisko i wysoko 

funkcjonujące, czy nawet z innymi niepełnosprawnościami będą się nawzajem wspierać. Bo ludzie mają 

różne potrzeby i różne poziomy funkcjonowania i nie możemy liczyć, że jak jeden zaniemoże to reszta 

to zauważy i wezwie pomoc. Nie. Prawdopodobnie tak nie będzie, jeżeli nie będą tego nauczeni. F7.1 

4.6.2. Trudność w pozyskaniu osób do pełnienia funkcji opiekunów mieszkań 

wspomaganych 

W opinii uczestników fokusów kolejnym dużym utrudnieniem w prowadzeniu mieszkań 

wspomaganych dla osób z ASD może być ograniczona liczba osób – specjalistów zainteresowanych 

pełnieniem funkcji opiekuna/ trenera samodzielności. Może być to problem systemowy wynikający 

z małej liczby osób zainteresowanych specjalizowaniem się w pracy z dorosłymi osobami 

niepełnosprawnymi i/lub związany z niedoskonałym systemem szkolenia specjalistów (np. pomijanie 

w programie szkolenia zagadnień związanych z seksualnością osób z niepełnosprawnościami - brak 

wiedzy na ten temat może stanowić barierę w podejmowaniu pracy z dorosłymi osobami z 

niepełnosprawnościami.) 

R: A powiem też szczerze, że patrząc na moich studentów, którzy kończą studia, większość z nich chce 

pracować z dzieckiem. Oni od samego początku mówią, że oni wolą z dziećmi. Wolą, bo się dorosłych 

boją i nie wiedzą, co mają zrobić i tak naprawdę w kwestii, jak ma wyglądać mieszkanie, myślę, że 

wyglądać chyba specjalnie nie musi, ale tak naprawdę, kto ma wspomagać, kto tam będzie pracował? 

Bo naprawdę wierzcie mi Państwo, ja od kilkunastu lat kształcę studentów i oni naprawdę nie są 

nastawieniu na to, żeby pracować z dorosłymi, bo nie wiedzą, co zrobić w sytuacji złości, agresji, 

autoagresji. To jest dorosły człowiek, oni się po prostu boją i nie są przygotowani do pracy z osobą 

dorosłą. Nie są nawet na to nastawieni. Nie mówiąc już o temacie, który jest tematem tabu ciągle, 

seksualności, który my wdrażamy na uczelni, jak sobie radzić. Każda z tych osób z autyzmem jest taką 

samą osobą dorosłą jak my i ma taki sam popęd seksualny i tak naprawdę pojawia się problem. 

Większość moich dorosłych już podopiecznych, którzy byli małymi, ślicznymi dziećmi, z którymi się 

bawiliśmy i robiliśmy różne rzeczy, są dzisiaj dorosłymi ludźmi, którzy mają swoje potrzeby seksualne, 

idą na ulice i zaczepiają dzieci w wózkach, bo jest taka potrzeba i teraz co zrobić, rozbierają się 

publicznie, rodzice podopiecznych boją się dać na WTZ-y, bo boją się, że córka może nie daj Boże zajść 

w ciążę. Nasz system znowu nie rozwiązuje tego. F7.1 

4.6.3. Sytuacje problemowe wynikające z relacji między użytkownikami 

mieszkania 

W trakcie badania wskazywano również na sytuacje problemowe, które mogą być bezpośrednim 

skutkiem relacji między użytkownikami mieszkania. Szczególną uwagę na możliwość wystąpienia tego 

typu sytuacji kryzysowych powinni zwracać opiekunowie/ trenerzy samodzielności, którzy powinni 

monitorować czy między uczestnikami mieszkania wspomaganego nie narastają konflikty 

interpersonalne, czy ktoś nie kumuluje w sobie negatywnych emocji, itp. Rekomendowanym 

rozwiązaniem byłoby w tym kontekście umożliwienie użytkownikom mieszkania wspomaganego 

możliwości regularnego korzystania z konsultacji psychologicznych. Istotna jest w tym kontekście także 
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rola opiekuna/ trenera samodzielności, który powinien obserwować osoby przebywające w mieszkaniu 

wspomaganym i potrafić ocenić ich stan emocjonalny czy kondycję psychiczną poszczególnych osób 

(zwłaszcza gwałtowne zmiany w tym zakresie) oraz stan relacji pomiędzy współlokatorami (w tym 

możliwie wczesne wychwytywanie sytuacji konfliktowych).  

R: Jest tak, że trzeba badać potrzeby co jakiś czas i sprawdzać, jak dany zespół, czy dane jednostki 

funkcjonują. Co jakiś czas, a nie raz na zawsze i jak gdyby nie martwić się tym, co się dzieje w procesie. 

F7.1 

Wskazywano na mogące wystąpić następujące sytuacje kryzysowe: 

 Wybuchy agresji 

R: Znaczy dla mnie taką kryzysową sytuacją to byłby jakiś poziom agresji. Przykładowo są tam osoby 

podobne jak Kajetan, czyli zespół Aspergera, ale samodzielny i jest jakaś kłótnia, bo osoby z tym 

zespołem też często są nadpobudliwe i może się po prostu włączyć taki czynnik. Terapeuty nie będzie 

i coś się takiego wydarzy. Oczywiście, że to też jest jakaś część życia, ale dla mnie to byłby taki pierwszy 

niebezpieczny czynnik, o którym bym pomyślała, bo Kajetan miał styczność z taką osobą. To też było 

w internacie, został pobity. Przez chłopca podobnego jak on, po prostu doszło do kłótni, przy fajnej 

zabawie, przy ping pongu i Kajetan miał złamany nos. I skończyło się na szwach i tak dalej. Więc to jest 

dla mnie taki stres, żeby ten poziom agresji był tłumiony, żeby była właśnie kontrola terapeutyczna. 

F7.2 

 Sytuacje kryzysowe wynikające z chorób sprzężonych, typu epilepsja 

R: Odnośnie osób wysoko funkcjonujących, już taką sytuacją kryzysową będzie napad epilepsji, to 

w przypadku nisko to będzie totalna panika. Zresztą w obu przypadkach może być panika. Także tutaj 

są dwie grupy jakby, bo osoba, która jest w trakcie ataku nie dostanie żadnego wsparcia, a inni będą 

przerażeni. F7.2 

 Kryzysy emocjonalne 

R: Problemem mogą być według mnie w ogóle duże emocje, nie tylko agresja. Bo osoby ze spektrum 

autyzmu nie zawsze, ale mają skłonność do ściągania wzajemnych emocji, jak taka antena, taka 

wypaczona empatia. Czyli mogą się wzajemnie nakręcać, jest tak zwany „shutdown” i „meltdown”. 

Meltdown to taki wybuch płaczu, emocji, często niekontrolowany i mogą się różne rzeczy wtedy dziać. 

Mogą przedmioty latać, mogą się pobić ... Ale jest jeszcze „shutdown”, gdzie taka osoba może nie jeść, 

nie dbać o swoje podstawowe potrzeby, więc trzeba być wyczulonym, czy dana osoba nie ma takiego 

sposobu radzenia sobie z emocjami, bo to może być dla niej po prostu niebezpieczne i ktoś to może 

przeoczyć. Zwłaszcza, jeżeli będą mieszkać w osobnych pokojach. F7.1  

4.7. Gotowość gmin do świadczenia wsparcia dla osób z ASD w formie 

mieszkalnictwa wspomaganego.  

Na podstawie wniosków z badania można uznać, że znaczna część gmin nie jest gotowa do świadczenia 

usług wsparcia dla osób z ASD w formie mieszkań wspomaganych. 

 Prawdopodobne jest wystąpienie następujących barier związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem 

mieszkań wspomaganych na obszarze gmin: 
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 koszty utrzymania mieszkania wspomaganego przekraczające możliwości gminy, przede 

wszystkim, jeśli chodzi o koszt zatrudnienia specjalistów. 

Wiele gmin może nie dysponować wystarczającymi środkami finansowymi, by wdrażać na swoim 

obszarze taką formę wsparcia, jak mieszkania wspomagane dla osób z ASD. Wskazane byłoby 

w związku z tym zapewnienie zewnętrznych wobec tego budżetu źródeł finansowania, przede 

wszystkim utworzenie rządowej rezerwy finansowej, w ramach której gminom zainteresowanym 

tworzeniem mieszkań wspomaganych na swoim terenie, udostępniane byłyby środki finansowe.  

R: Znaczy wie Pani co, na pewno dużo łatwiej jest jak jest prężna organizacja pozarządowa, która się 

tym zajmie, jeśli chodzi o samą gminę, to o co się rozbija najczęściej, o pieniądze tak, myśmy próbowali 

mieć w Gubinie mieszkanie chronione, nie dla osób autystycznych, więc wydawało się, że będzie to 

prostsza forma prowadzenia i powiem Pani że po trzech latach, po czterech mimo, że były potrzeby, 

musieliśmy zamknąć, nie wytrzymaliśmy finansowo, bo to jednak nie można zostawić takiego 

mieszkania bez ciągłego nadzoru, żeby zatrudnić w trybie ciągłym kogoś, kto będzie wspierał i ciągle 

będzie z tymi osobami. Myśmy mieli 6 osób, prowadziła to właśnie ta Integracja w tym swoim Ośrodku 

i musieliśmy zamknąć ze względu na kłopoty finansowe, tak przekształciliśmy to … Być może gminie 

było by to łatwiej, nam jako powiatowi było to trudno, było to tylko z pieniędzy ministerialnych na 

środowiskowe domy samopomocy, dokładaliśmy ale już w pewnym momencie było nam za ciężko to 

udźwignąć, przygotowane były mieszkania … F1.2 

R: W Gdańsku jest taki wzorcowy dla osób z autyzmem. Duży ośrodek, byłam tam nawet go oglądać. 

Fantastyczny, piękny ale wyszłam załamana jeszcze bardziej. Bo było wszystko przygotowane ale nie 

było źródła finansowania. I cały wyrąbany w kosmos piękny budynek z łazienkami, bez różnych 

kontrastów. Duże jasne ściany. Stał zamknięty i tyle. No problemem jest źródło finansowania, 

utrzymania. Bo chodzi o to, że tak jak mamy osoby z jakimiś innymi niepełnosprawnościami, załóżmy, 

że te ruchowej się tutaj przyczepię. A jest norma intelektualna… no to dobra. Jedna osoba gdzieś tam 

może zarządzić czy jakoś pomóc. A  w przypadku osób ze spektrum autyzmu, no to ta obstawa ludzi, 

którzy muszą się zaopiekować, żeby było bezpiecznie, dobrze i  w ogóle, no to jest większa. Czyli te 

koszty są zdecydowanie większe. F9.1 

 ograniczony dostęp do specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy z osobami z ASD, 

zwłaszcza osobami dorosłymi, 

Jak już wspomniano, brak specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy z dorosłymi osobami z ASD 

może być barierą systemową wynikającą między innymi z niedostosowania programów nauczania na 

kierunkach kształcących pedagogów specjalnych. Wynikać może on też z indywidualnych preferencji 

studentów tych kierunków, którzy w większym stopniu są zainteresowani pracą w dziećmi. Na 

szczególne utrudnienia w tym zakresie napotkać mogą gminy, na terenie których nie funkcjonuje żadna 

organizacja pozarządowa wspierająca osoby z ASD i ich rodziny – jak wynika z badania, to poprzez 

organizacje pozarządowe (obok specjalistycznych przedszkoli) władze wielu gmin zyskują dostęp do 

specjalistów wykwalifikowanych w zakresie pracy z osobami z ASD. Dysponowanie takim zasobem ma 

wpływ na to czy gmina będzie miała możliwość świadczenia SUO osobom z ASD i ich rodzinom.  

 ograniczona dostępność lokali komunalnych (zwłaszcza na obszarze gmin wiejskich), 

Niektóre gminy, zwłaszcza te zlokalizowane na obszarze wiejskim, mogą nie dysponować lokalami 

komunalnymi, które mogłyby zostać przeznaczone na mieszkanie wspomagane dla osób z ASD. Z kolei 
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konieczność wybudowania nowego budynku mieszkalnego przekraczać mogłaby możliwości finansowe 

wielu gmin. Zasadne mogłoby być w tym przypadku wykorzystanie prywatnych zasobów lokalowych 

rodzin osób z ASD zamieszkujących na terenie gminy – opracowany w wyniku realizacji projektu 

„Azymut – Samodzielność” model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD powinien 

uwzględniać analizę prawną dotyczącą prawnych możliwości wdrożenia przez gminę takiego 

rozwiązania.  

 niechęć wśród lokalnej społeczności wobec zlokalizowania mieszkania wspomaganego dla 

osób z ASD w okolicy ich miejsca zamieszkiwania. 

Niektórzy uczestnicy fokusów przywoływali swoje negatywne doświadczenia związane z tworzeniem 

na obszarze gminy placówek dedykowanym osobom z zaburzeniami psychicznymi. Z oporem lokalnej 

społeczności spotkać się może również plan budowy w ich sąsiedztwie mieszkania dla osób z ASD.  

R: Myśmy robili pierwszy ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to WTZ tak, ponieważ warsztaty 

terapii zajęciowej już gdzieś się wpisały w środowisko na rzecz osób niepełnosprawnych, ale jak się 

używało pełnej nazwy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi to była 

potężna bariera. W tej chwili już nie, to jest właśnie ta edukacja środowiskowa, mamy fajne 

kierowniczki, które wychodzą, projekty, różne happeningi, współpraca z biblioteką, ze szkołą, 

z przedszkolem, ale to jest proces, edukowanie myślę, że takie społeczne, powinno być i przez media. 

F1.1 

4.8. Podsumowanie wniosków z badania 

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z badania: 

1. Sposób funkcjonowania osób z ASD, wyrażający się między innymi w stopniu ich życiowej 

samodzielności, jest ogromnie zróżnicowany. Wynika on ze stopnia nasilenia zaburzenia, 

współwystępowania niepełnosprawności sprzężonych, w tym niepełnosprawności 

intelektualnej a także , co naturalne, wieku osoby z ASD. Zdarza się w związku z tym, że osoby 

z ASD wymagają stałego nadzoru i opieki. Równocześnie niekiedy stopień samodzielności osób 

z ASD pozwala im na zamieszkiwanie poza domem rodzinnym: czasowe (np. w internacie) lub 

stałe (w samodzielnym mieszkaniu). Jak wynika z różnych doświadczeń uczestników FGI spora 

przynajmniej część osób z ASD mogłaby pracować zawodowo przy zapewnieniu im 

odpowiednich warunków pracy (np. w ZAZ, ZPCh, spółdzielniach socjalnych etc.).  

2. Osoby z ASD napotykają na istotne trudności związane z funkcjonowaniem w kręgu 

koleżeńskim, ale też w bardziej ogólnie pojętym otoczeniu społecznym (na ulicy, placu zabaw, 

w sklepie itp.). Wynika to z trudności w funkcjonowaniu społecznym (zwłaszcza w obszarze 

komunikacji), które są istotą omawianego zaburzenia. Równocześnie przyczyną jest również 

niewystarczająca wiedza na temat omawianego zaburzenia wśród ogółu społeczeństwa, co 

wywołuje lęk i niechęć wobec tych osób (wiedza na temat przyczyn zachowań uznawanych za 

dziwaczne lub niegrzeczne, które występują u osób z ASD powinna wpłynąć na wzrost 

tolerancji czy akceptacji tych osób).  

3. Specjaliści zobowiązani do świadczenia także osobom z ASD i ich rodzinom usług w ramach 

pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji czy rynku pracy nie posiadają wystarczającej 

wiedzy na temat ASD, co znacząco utrudnia rehabilitację społeczną i zawodową osób z ASD 
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oraz nie pozwala przedstawicielom tych instytucji na wspieranie ich zgodnie z potrzebami 

i możliwościami.  

4. Nabywanie umiejętności społecznych (w tym w zakresie inicjowania i podtrzymywania relacji 

społecznych), a często także umiejętności przekładających się bezpośrednio na sposób 

funkcjonowania i samodzielności osób z ASD (zarówno związana z wykonywaniem 

podstawowych czynności samoobsługowych, jak higiena osobista, zakładanie ubrań, jak też 

w związana z poruszaniem się środkami transportu publicznego czy robieniem zakupów) musi 

w przypadku osób z ASD podlegać specjalnemu oddziaływaniu terapeutycznemu i zazwyczaj 

długotrwałemu treningowi. W proces uczenia włączeni powinni być bezwzględnie 

rodzice/opiekunowie osób z ASD. W tym celu rodzice osób z ASD powinni mieć dostęp do 

szkoleń, obejmujących między innymi tematykę kształtowania samodzielności życiowej 

podopiecznych, z zakresu dietetyki i żywienia osób z ASD oraz dotyczącą seksualności osób  

z niepełnosprawnościami.  

5. Brakuje spójnego systemu informacji na temat wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin. System 

taki powinien gromadzić i udostępniać informacje o instytucjach, które zajmują się diagnostyką 

autyzmu, informować rodziców, co powinni i co mogą zrobić po uzyskaniu diagnozy, gdzie i na 

jakich warunkach mogą uzyskać wsparcie (terapeutyczne, finansowe itp. i  w jaki sposób 

uzyskać orzeczenia umożliwiające im skorzystanie z form wsparcia). Niekiedy jedynym źródłem 

informacji dla rodziców bywa tzw. „poczta pantoflowa”, czyli informacje wymieniane 

bezpośrednio między sobą przez rodziców. 

6. Grupą potrzebującą wsparcia instytucjonalnego są także rodzice/opiekunowie osób 

z autyzmem. Oprócz opieki wytchnieniowej potrzebują także wsparcia terapeutycznego 

(szkolenia, konsultacje psychologa, grupy terapeutyczne złożone z rodziców). Tam, gdzie 

środowisko rodziców dzieci z ASD jest w miarę zintegrowane (skupione wokół przedszkola lub 

organizacji pozarządowej specjalizujących się we wspieraniu osób z ASD) tam mogą oni 

korzystać z jakichś form wsparcia emocjonalnego, ale też często merytorycznego dotyczącego 

metod wspierania rozwoju dziecka. W innych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie instytucji 

wspierających osoby z ASD jest najmniej, rodzice pozostają zupełnie zdani na siebie nawzajem 

i poza wspólnymi spotkaniami we własnym gronie nie mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. 

7. Osoby z ASD i ich rodziny nie otrzymują zazwyczaj wystarczającego wsparcia w ramach 

funkcjonujących systemów społecznych: w obszarze edukacji, pomocy społecznej, aktywizacji 

zawodowej.  

8. Głównymi (często jedynymi) instytucjami, które wspierają osoby z ASD i ich rodziny są 

organizacje pozarządowe. Niektóre z nich prowadzą szeroką działalność nakierowaną na 

wspieranie osób z ASD i ich rodzin, od diagnostyki po terapię, niekiedy prowadzenie przedszkoli 

i szkół. Wsparcie oferowane przez organizacje pozarządowe jest zazwyczaj wysoko oceniane 

przez rodziny osób z ASD (przede wszystkim organizacje skupiają specjalistów 

wykwalifikowanych w zakresie terapii osób z ASD, często kompleksową pomocą obejmujące 

również rodziny osób z ASD). Należy podkreślić, że niektóre organizacje pozarządowe 

działające na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego 

planują utworzenie mieszkań wspomaganych pod warunkiem dotarcia do źródeł finansowania 

działalności wspomnianych mieszkań. 

9. Osoby z ASD ich rodziny napotykają na bardzo duże trudności w obszarze diagnozowania 

omawianego zaburzenia (bardzo ograniczony dostęp do placówek diagnostycznych i lekarzy 
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specjalistów, niewystarczająca wiedza lekarzy pierwszego kontaktu na temat diagnozowania 

ASD we wczesnej fazie rozwoju dziecka).  

10. Osoby z ASD i ich rodziny mają bardzo ograniczoną możliwość korzystania z jakichkolwiek form 

terapii, również w ramach usług oferowanych na rynku prywatnym. Liczba placówek 

prowadzących terapię dla osób z ASD i ich rodzin jest zbyt mała w stosunku do 

zapotrzebowania. Korzystanie z usług placówek prywatnych jest kosztowne (w opinii 

rodziców).  

11. Zakres terapii, w tym w zakresie WWRD (wymiar godzinowy) dostępny w przedszkolach 

i szkołach masowych jest w odniesieniu do dużej części dzieci z ASD zbyt mały, by mógł 

efektywnie przyczyniać się do niwelowania trudności, z którymi się zmagają. 

Wiele ośrodków pomocy społecznej w zbyt ograniczonym zakresie wspiera osoby z ASD i ich 

rodziny zamieszkujące na terenie gminy. Występują duże trudności w zakresie korzystania ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby z ASD i ich rodziny. Brakuje strategicznych 

działań podejmowanych na poziomie lokalnym (gminnym) w zakresie wspierania osób z ASD 

i ich rodzin: władze gmin zazwyczaj nie dokonują rozeznania w zakresie liczby osób z ASD i ich 

rodzin funkcjonujących na terenie gminy, zbyt mała jest wiedza przynajmniej części 

pracowników OPS na temat ASD i potrzeb osób z ASD i rodzin w obszarze wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej. 

12. Minimalny odsetek dorosłych osób z ASD podlega rehabilitacji społecznej i zawodowej 

prowadzonej w ramach WTZ i ZAZ lub uczęszcza do placówek typu ŚDS. Przyczyną może być 

brak w tych instytucjach kadry wyspecjalizowanej do pracy z osobami z ASD.  

13. Dorosłe osoby z ASD są w minimalnym stopniu obecne na rynku pracy, choć istnieją przykłady 

świadczące o tym, że profesjonalnie przeprowadzony proces wsparcia na rynku pracy, 

obejmujący m.in. doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie dla 

pracodawcy etc., może doprowadzić do znalezienia przez osoby z ASD zatrudnienia na 

chronionym, a nawet otwartym rynku pracy. Pracodawcy są w bardzo niewielkim stopniu 

zainteresowani zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, w tym również osób z ASD 

(mimo obiektywnego zapotrzebowania na nowych pracowników na rynku pracy). Przyczyną 

jest zazwyczaj niewiedza na temat ASD i  w ogóle zaburzeń neurologicznych, lęk przed 

zatrudnianiem osób z ASD ale też zapewne niewiedza na temat potencjału tych osób, jaki mogą 

wykorzystać pracując zawodowo.  

14. Istnieje obiektywna potrzeba wdrażania mieszkalnictwa wspomaganego jako formy wsparcia 

dla osób z ASD i ich rodzin. Stopień gotowości osób z ASD i ich rodzin do skorzystania z tej 

formy wsparcia jest zróżnicowany. Wielu rodziców, zwłaszcza osób z ASD w niewielkim stopniu 

samodzielnych życiowo, może nie być gotowych do skorzystania z formy wsparcia, jaką jest 

mieszkalnictwo wspomagane (obawiają się o bezpieczeństwo dzieci, o to czy sobie poradzą 

w samodzielnym życiu, niekiedy wreszcie może to wynikać ze skomplikowanej sytuacji 

finansowej rodzin, w której środki finansowe otrzymywane przez osobę z ASD stanowią 

znaczną część budżetu rodziny, a rodzic bywa pozbawiony stałego źródła dochodu związanego 

z wykonywaniem pracy zawodowej i/lub nie ma możliwości otrzymywania renty).  

15. Rodzice dzieci z ASD deklarują bardzo duże zapotrzebowanie na wsparcie wchodzące w obszar 

tzw. opieki wytchnieniowej (co do zasady opieka wytchnieniowa ma polegać na zapewnieniu 

opieki niepełnosprawnemu dziecku lub osobie dorosłej, na czas, gdy nie może jej sprawować 

opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku itp.), a także wsparcie 
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w opiece nad dziećmi w okresie wakacyjnym (zapewnienie dziecku opieki na czas pobytu 

rodziców w pracy, np. w postaci organizacji półkolonii czy innych zajęć zorganizowanych dla 

dzieci). Należy przy tym zauważyć, że możliwość czasowego oddania osoby z ASD pod opiekę 

instytucjonalną (np. w ramach opieki wytchnieniowej czy zorganizowanych form wypoczynku 

dla dzieci w okresie letnim) może w istotny sposób przyczynić się do budowania gotowości 

osób z ASD i ich rodzin do samodzielności (w tym do usamodzielnienia w ramach mieszkań 

wspomaganych).  

16. Większość gmin nie jest gotowa do udzielania osobom z ASD i ich rodzinom wsparcia w zakresie 

mieszkalnictwa wspomaganego. Głównymi przyczynami są: brak ustawowej definicji 

mieszkania wspomaganego, brak możliwości finansowania tej formy wsparcia, brak kadry 

wykwalifikowanej do pracy z osobami z ASD w ramach mieszkań wspomaganych. 

17. Barierą uniemożliwiającą rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, jako formy wsparcia dla 

osób z ASD (po uregulowaniu kwestii formalno-prawnych i zapewnieniu odpowiednich źródeł 

finansowania tej formy wsparcia przez rząd) może być w przyszłości niedobór specjalistów 

wykwalifikowanych do pracy z osobami z ASD. Już teraz brak dostępu do odpowiednich 

specjalistów stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczonego dostępu osób z ASD i ich rodzin 

do usług specjalistycznych (opiekuńczych, terapeutycznych, medycznych etc.). Stosunkowo 

dużą liczbę specjalistów skupiają wokół siebie organizacje pozarządowe. Należy jednak 

pamiętać, że liczba tych organizacji nie jest z jednej strony tak duża, by zabezpieczyć potrzeby 

wszystkich osób z ASD i ich rodzin, z drugiej strony są one nierównomiernie rozmieszczone 

terytorialnie, w ujęciu zarówno wojewódzkim, jak i powiatowym.  

18. Mieszkania wspomagane są rekomendowaną forma wsparcia dla osób z ASD. W przypadku 

wysoko funkcjonujących osób z ASD pobyt w mieszkaniu wspomaganym powinien pełnić 

wyłącznie funkcję treningową - przygotowywać ich do zamieszkania w pełni samodzielnego 

(poza domem rodzinnym i poza mieszkaniem wspomaganym). W przypadku średnio 

funkcjonujących osób z ASD mieszkanie wspomagane powinno pełnić funkcję mieszkania 

treningowego lub docelowego (miejsca ich stałego zamieszkania) natomiast dla nisko 

funkcjonujących osób z ASD mieszkanie wspomagane powinno pełnić funkcję mieszkania 

docelowego, w którym zapewniona zostanie specjalistyczna opieka. 
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5. Rekomendacje 

W niniejszym rozdziale przedstawiono rekomendacje dotyczące działań, których podjęcie powinno 

przyczynić się do wsparcia osób z ASD i ich rodzin, w tym zminimalizowania trudności, na jakie 

napotykają, zidentyfikowanych w ramach badania. Rekomendacje (propozycje rozwiązań) odnoszące 

się wprost do standardu mieszkania wspomaganego znajdują się w treści Raportu (z uwagi na ich 

obszerność i szczegółowość nie zostały ujęte w zestawieniu znajdującym się w tym rozdziale).  

 

Lp. Wniosek z badania Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

1.  Niewielka liczba badanych 

dorosłych osób z ASD, których 

sytuacja była omawiana w trakcie 

wywiadów FGI  podlegała 

rehabilitacji zawodowej 

prowadzonej w ramach WTZ 

i ZAZ. Sytuację taką należy uznać 

za niekorzystną, gdyż należy 

zauważyć, że uczestnictwo 

w WTZ-cie stanowić może 

i powinno jedną z podstawowych 

form terapii dostępnych dla wielu 

dorosłych osób z ASD. W opinii 

niektórych specjalistów biorących 

udział w FGI zdarza się, że 

instytucje tego typu wzbraniają 

się przed przyjmowaniem osób 

z ASD z uwagi na to, że instytucje 

te nie są do tego przygotowane - 

problemem bywa przede 

wszystkim brak personelu 

posiadającego kwalifikacje  w  do 

pracy z osobami z ASD. 

Kontynuowanie realizacji 

projektów nakierowanych na 

aktywizację zawodową osób z ASD 

(w tym na bazie dobrych praktyk 

z Programów Wsparcie dla Osób 

z Autyzmem i Wsparcie dla Osób 

z Autyzmem II6).  

MRPiPS,  

PFRON, PUP, 

NGO, rodziny 

i opiekunowie 

prawni osób 

z ASD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2

. 

Zdaniem przedstawicieli 

powiatowych urzędów pracy 

i rodziców biorących udział 

w wywiadach FGI, pracodawcy są 

w niewielkim stopniu 

Prowadzenie działań mających na 

celu zwiększenie wiedzy 

pracodawców na temat zasad 

zatrudniania osób z ASD, w tym 

możliwości uzyskania refundacji 

MRPiPS,  

PFRON,  PUP, 

organizacje 

pracodawców, 

                                                           
66 Zob. Podręcznik Dobrych Praktyk „Wsparcie osób z autyzmem II”, Katarzyna Kość‐Ryżko, Warszawa 2013, 
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/opracowania_UE/Wsparcie_osob_z_autyzmem_pilotaz/Podrecznik_D
obrych_Praktyk_ost.pdf 
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zainteresowani zatrudnianiem 

osób z niepełnosprawnościami, 

w tym również osób z ASD (mimo 

obiektywnego zapotrzebowania 

na nowych pracowników na 

rynku pracy). Przyczyną niechęci 

może być  niewiedza na temat 

ASD i  w ogóle zaburzeń 

neurologicznych, lęk przed 

zatrudnianiem osób z ASD, ale też 

zapewne niewiedza na temat 

potencjału tych osób, który 

mógłby zostać wykorzystany 

w pracy zawodowej. 

kosztów zatrudnienia pracownika 

ze środków PFRON. 

Rekomendowane są działania 

obejmujące indywidualne 

doradztwo dla pracodawców (np. 

Jak zatrudnić osobę  

z niepełnosprawnością w tym 

z ASD krok po kroku?).  

instytucje rynku 

pracy, NGO. 

 

3. 3

. 

Jak wynika z badania, dorosłe 

osoby z ASD są w minimalnym 

stopniu obecne na rynku pracy, 

choć istnieją przykłady 

świadczące o tym, że 

profesjonalnie przeprowadzony 

proces wsparcia na rynku pracy, 

obejmujący m.in. doradztwo 

zawodowe, pomoc 

w poszukiwaniu pracy, wsparcie 

dla pracodawcy etc., może 

doprowadzić do znalezienia przez 

osoby z ASD zatrudnienia na 

chronionym, a nawet otwartym 

rynku pracy. 

Prowadzenie szkoleń, warsztatów 

i doradztwa dla przedstawicieli 

Publicznych Służb Zatrudnienia 

(zwłaszcza pracownikom PUP) 

prowadzących do podniesienia ich 

wiedzy w zakresie ASD 

i kompetencji w zakresie 

efektywnego prowadzenia 

doradztwa zawodowego dla osób 

z ASD i skutecznego wprowadzania 

ich na rynek pracy.  

WUP, samorząd 

lokalny, 

publiczne służby 

zatrudnienia, 

organizacje 

pracodawców, 

izby 

gospodarcze, 

edukacja – 

szkoły 

ponadpodstawo

we. 

4. 4

. 

Brakuje spójnego systemu 

informacji na temat wsparcia dla 

osób z ASD i ich rodzin. System 

taki powinien gromadzić 

i udostępniać informacje 

o instytucjach, które zajmują się 

diagnostyką autyzmu, informował 

rodziców, co powinni i co mogą 

zrobić po uzyskaniu diagnozy, 

gdzie i na jakich warunkach mogą 

uzyskać wsparcie (terapeutyczne, 

finansowe itp. i  w jaki sposób 

uzyskać orzeczenia umożliwiające 

Prowadzenie bazy danych instytucji 

wspierających osoby z ASD i ich 

rodziny, w formie elektronicznej 

bazy dostępnej na stronie 

internetowej i/lub w formie 

informatorów wydawanych 

cyklicznie (na bieżąco 

uaktualnianych) i rozprowadzanych 

w instytucjach, w do których osoby 

z ASD i ich rodziny mogą zgłaszać 

się po uzyskanie wsparcia. 

Opracowanie poradnika 

dotyczącego zasad „poruszania się” 

ROPS, MRPiPS, 

Ministerstwo 

Zdrowia. 
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im skorzystanie z form wsparcia). 

Niekiedy jedynym źródłem 

informacji dla rodziców bywa tzw. 

„poczta pantoflowa” czyli 

informacje wymieniane 

bezpośrednio między sobą przez 

rodziców. 

po systemie wsparcia dla osób 

z ASD i ich rodzin. 

5. a 
Jak wynika z badania, w 

przypadku przynajmniej części 

dzieci z ASD, diagnoza w zakresie 

ASD nie zawsze stawiana jest 

odpowiednio wcześnie (mimo 

dających się zauważyć 

symptomów zaburzenia), co  

w przynajmniej części 

przypadków wynikać może z 

niewiedzy i braku umiejętności 

przynajmniej części pediatrów 

i innych lekarzy pierwszego 

kontaktu dotyczących diagnozy 

zaburzeń ze spektrum autyzmu 

i/lub ograniczonego dostępu do 

lekarzy specjalizujących się w 

zakresie diagnozowania ASD. 

Równocześnie zdaniem 

specjalistów biorących udział  

w badaniu, w przypadku zaburzeń 

ze spektrum autyzmu jak 

najwcześniejsze postawienie 

diagnozy i ustalenie oraz 

prowadzenie oddziaływania 

terapeutycznego ma bardzo duże 

znaczenie, gdyż zwiększa szansę 

osiągnięcia lepszych rezultatów 

prowadzonej terapii.  

Prowadzenie działań  

(szkoleń, warsztatów, akcji 

informacyjnych) ukierunkowanych 

na zwiększenie możliwości 

wczesnego diagnozowania 

zaburzeń ASD,  

w tym działań mających na celu 

zwiększenie wiedzy i umiejętności 

w tym zakresie pediatrów i innych 

lekarzy pierwszego kontaktu, akcji 

informacyjnych dla rodziców 

(ukierunkowanych na wyposażenie 

rodziców w wiedzę dotyczącą 

symptomów ASD u dzieci w różnym 

wieku, możliwości terapii, 

uświadamianie im wagi 

przeprowadzania wczesnej 

diagnostyki w kierunku ASD). 

Lekarze 

(zwłaszcza 

lekarze 

pierwszego 

kontaktu, 

pediatrzy), 

PFRON, 

Ministerstwo 

Zdrowia, NGO. 

6.  Wiele ośrodków pomocy 

społecznej w zbyt ograniczonym 

zakresie wspiera osoby z ASD i ich 

rodziny zamieszkujące na terenie 

gminy. Występują duże trudności 

w zakresie korzystania ze 

specjalistycznych usług 

Prowadzenie szkoleń, warsztatów 

i doradztwa umożliwiających 

pracownikom służb pomocy 

społecznej zatrudnionych w OPS-  

(w tym asystentom rodziny 

i pracownikom socjalnym) i PCPR, 

pracownikom administracji 

rządowej i samorządowej, 

ROPS, Urząd 

Wojewódzki, 

NGO 
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opiekuńczych przez osoby z ASD 

i ich rodziny. Brakuje 

strategicznych działań 

podejmowanych na poziomie 

lokalnym (gminnym) w zakresie 

wspierania osób z ASD i ich 

rodzin: władze gmin zazwyczaj nie 

dokonują rozeznania w zakresie 

liczby osób z ASD i ich rodzin 

funkcjonujących na terenie 

gminy, zbyt mała jest wiedza 

przynajmniej części pracowników 

OPS – ów na temat ASD i potrzeb 

osób z ASD i rodzin w obszarze 

wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej. 

pracownikom służby zdrowia 

podniesienie swojej wiedzy 

w zakresie ASD i kompetencji 

w zakresie wspierania osób z ASD 

i ich rodzin.  

7. 6

. 

Głównymi (często jedynymi) 

instytucjami, które wspierają 

osoby z ASD i ich rodziny są 

organizacje pozarządowe. 

Niektóre z nich prowadzą szeroką 

działalność nakierowaną na 

wspieranie osób z ASD i ich 

rodzin, od diagnostyki po terapię, 

niekiedy prowadzenie przedszkoli 

i szkół. Wsparcie oferowane przez 

organizacje pozarządowe jest 

zazwyczaj wysoko oceniane przez 

rodziny osób z ASD (przede 

wszystkim organizacje skupiają 

specjalistów wykwalifikowanych 

w zakresie terapii osób z ASD, 

często kompleksową pomocą 

obejmujące również rodziny osób 

z ASD). 

Prowadzenie działań 

nakierowanych na sieciowanie już 

działających organizacji 

pozarządowych i innych 

podmiotów zajmujących się 

wspieraniem osób z ASD i ich 

rodzin (by organizacje te mogły 

wymieniać się doświadczeniami, 

dobrymi praktykami itd.). 

Instytucjonalne animowanie 

(w skali powiatowej) powstawania 

organizacji pozarządowych wokół 

których integrować mogłoby się 

środowisko osób z ASD i ich rodzin 

(zwłaszcza w powiatach, gdzie 

aktywność pozarządowa na tym 

polu jest najmniejsza). 

Podstawowym celem tego 

działania powinno być 

zorganizowanie lokalnego 

środowiska osób z ASD i ich rodzin 

tak, by mogli wspierać wzajemnie, 

wymieniać informacje, prowadzić 

działa lobbingowe nakierowane na 

uzyskanie większego wsparcia ze 

strony władz lokalnych itp. 

osiągnięciu odpowiedniego 

ROPS,  OWES,  

MEN 
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potencjału organizacyjnego. 

wspomniane organizacje mogłyby 

tworzyć niepubliczne jednostki 

wyspecjalizowane w kształceniu 

osób z ASD, co - jak wynika 

z badania zapewnia wysoką jakość 

kształcenia i rehabilitacji dla osób 

z ASD. 

8. 7

. 

Barierą uniemożliwiającą rozwój 

mieszkalnictwa wspomaganego, 

jako formy wsparcia dla osób 

z ASD może być w przyszłości 

niedobór specjalistów 

wykwalifikowanych do pracy 

z osobami z ASD. Już teraz brak 

dostępu do odpowiednich 

specjalistów stanowi jedną 

z przyczyn ograniczonego 

dostępu osób z ASD i ich rodzin 

do usług specjalistycznych 

(opiekuńczych, terapeutycznych, 

medycznych etc.). Stosunkowo 

dużą liczbę specjalistów skupiają 

wokół siebie organizacje 

pozarządowe. Liczba tych 

organizacji nie jest z jednej strony 

tak duża, by zabezpieczyć 

potrzeby wszystkich osób z ASD 

i ich rodzin, z drugiej strony są 

one nierównomiernie 

rozmieszczone terytorialnie, 

w ujęciu zarówno wojewódzkim, 

jak i powiatowym. 

Wdrożenie rozwiązań 

systemowych zwiększających 

podaż specjalistów 

wykwalifikowanych do pracy 

z dorosłymi osobami z ASD (w tym 

uzupełnienie programów nauczania 

np. na pedagogice specjalnej, 

o zagadnienia związane 

z prowadzeniem terapii dorosłych 

osób z ASD dorosłymi).  

MNiSW 

9. 8

. 

Wiele osób z ASD i ich rodzin 

doświadczają dużych trudności 

w funkcjonowaniu społecznym 

(odrzucenie, niechęć ogółu 

społeczeństwa). 

Dofinansowywanie w ramach 

otwartych konkursów ofert 

prowadzenia działań/ projektów 

nakierowanych na integrację 

społeczną osób z ASD i ich rodzin.  

JST 

10. 9

. 

Nabywanie umiejętności 

społecznych (w tym w zakresie 

inicjowania i podtrzymywania 

relacji społecznych), a także 

Rodzice osób z ASD powinni mieć 

dostęp do szkoleń/grup wsparcia 

obejmujących tematykę: 

poradnie 

psychologiczno 
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umiejętności przekładających się 

bezpośrednio na sposób 

funkcjonowania i samodzielności 

osób z ASD musi w przypadku 

wielu osób z ASD podlegać 

specjalnemu oddziaływaniu 

terapeutycznemu i zazwyczaj 

długotrwałemu treningowi. 

W proces uczenia włączeni 

powinni być bezwzględnie 

rodzice/opiekunowie osób z ASD. 

W ramach badania 

zidentyfikowano również 

potrzebę prowadzenia szkoleń dla 

rodziców obejmujących tematykę 

czasu wolnego w terapii osób 

z ASD. W ramach szkolenia 

rodzice osób z ASD powinni 

zostać poinformowani 

o znaczeniu, jakie ma 

odpowiednio zagospodarowany 

czas wolny w terapii osób z ASD, 

jakie działania osoby z ASD mogą 

(powinny) w tym czasie 

podejmować i  w jaki sposób 

mogą być wspierani przez 

rodziców.  

- kształtowania samodzielności 

u osób z ASD, 

- spędzania czasu tzw. wolnego 

z dziećmi z ASD,  

- kwestii żywieniowych   

i dietetycznych dla osób z ASD, 

- dojrzewania seksualnego 

i seksualności osób  

z niepełnosprawnościami, w tym 

osób z ASD. 

– pedagogiczne, 

OPS, NGO 

11. 1

1

. 

Mieszkania wspomagane są 

formą wsparcia adekwatną do 

potrzeb osób z ASD, 

umożliwiającą rozwój ich 

samodzielności życiowej dla 

wysoko i średnio   

funkcjonujących osób z ASD oraz 

zapewniające specjalistyczną 

opiekę dla nisko funkcjonujących 

osób z ASD. 

Mieszkania wspomagane są 

rekomendowaną forma wsparcia 

dla osób z ASD. W przypadku osób 

wysoko funkcjonujących pobyt 

w mieszkaniu wspomaganym 

powinien pełnić wyłącznie funkcję 

treningową - przygotowywać ich do 

zamieszkania w pełni 

samodzielnego (poza domem 

rodzinnym i poza mieszkaniem 

wspomaganym) Dla średnio 

funkcjonujących osób z ASD 

mieszkanie wspomagane powinno 

pełnić funkcję mieszkania 

treningowego lub docelowego 

MRPiPS 
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(miejsca ich stałego zamieszkania). 

W przypadku osób nisko 

funkcjonujących mieszkanie 

wspomagane stanowić powinno 

funkcje mieszkania docelowego 

zapewniającego specjalistyczną 

opiekę. 
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Załączniki 

I. Metodologia badawcza 

1. Koncepcja i metodologia badania 

1. Funkcje badania 

Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera zrealizowane zostało na potrzeby realizacji projektu pn. „Azymut-Samodzielność”. 

W ramach projektu opracowany zostanie jeden model/standard mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera (uwzględniający 

specyficzne potrzeby i możliwości tych osób), który następnie zostanie wdrożony i przetestowany 

w 6 gminach na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Docelowo, 

model może być wdrażany także w innych gminach w całej Polsce, przy wykorzystaniu zasobów 

własnych gminy i/lub wsparciu zewnętrznym, wówczas już poza ramami projektu „Azymut-

Samodzielność”. Wyniki badania powinny służyć przede wszystkim do wypracowania modelu, dlatego 

warto w tym miejscu przytoczyć podstawowe założenia dotyczące projektowanego modelu.  

Zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej PO WER, opracowany model/standard będzie 

uwzględniał specyficzne potrzeby i możliwości odbiorców wsparcia (w tym wypadku: osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera, a także ich 

rodzin/opiekunów) oraz będzie zawierał minimum poniższe elementy: 

 analiza grupy docelowej/opis użytkowników mieszkania wspomaganego,  

 opisany standard lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania, 

 rodzaj i zakres usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu oraz usług wspierających 

aktywność osoby w mieszkaniu,  

 opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje, 

 zasady użytkowania mieszkania, 

 maksymalną liczbę osób mogących korzystać z jednego mieszkania wspomaganego / liczba 

osób w jednym pokoju, 

 sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości wypracowanych rozwiązań. 

2. Cele badania i problematyka badawcza 

Głównym celem badania było stworzenie kompleksowego katalogu potrzeb osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i ich rodzin w zakresie 

instytucjonalnego wsparcia społecznego (w szczególności świadczonego w mieszkaniach 

wspomaganych) na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. 

Cele szczegółowe badania: 
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1. Ogólna charakterystyka sytuacji osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem 

i zespołem Aspergera i ich rodzin/opiekunów faktycznych (w tym prawnych), w tym kategoryzacja 

osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w kontekście mieszkalnictwa wspomaganego. 

2. Rozpoznanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera i ich rodzin/opiekunów faktycznych (w tym prawnych) w szczególności dotyczących: 

 Poziomu aktualnego funkcjonowania społecznego (w domu, w miejscu pracy, w placówce 

wsparcia, w kręgu koleżeńskim); 

 Poziomu nieformalnego wsparcia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju przez ich 

najbliższe otoczenie (rodzinne, koleżeńskie); 

 Poziomu formalnego wsparcia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz ich rodzin przez 

otoczenie instytucjonalne (np. warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, 

zakład aktywności zawodowej, klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej, 

ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, powiatowy urząd pracy), 

specjalistów i organizacje pozarządowe; 

 Gotowości do usamodzielnienia (osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz ich rodzin); 

 Potrzeb wsparcia instytucjonalnego osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz ich 

rodzin/opiekunów faktycznych (w tym prawnych) w obszarze funkcjonowania społecznego 

(w szczególności usamodzielnienia w mieszkaniach wspomaganych);  

 Potrzeb wsparcia i szkoleń dla opiekunów faktycznych (w tym prawnych) osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności w kontekście 

usamodzielnienia ich podopiecznych. 

3. Identyfikacja aktualnych zasobów wsparcia społecznego i potencjałów występujących w otoczeniu 

osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin, 

w szczególności dotyczących: 

 Sposobów rozpoznawania potrzeb wsparcia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym 

z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin/opiekunów faktycznych (w tym prawnych); 

 Dostępnych form świadczenia wsparcia dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym 

z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin/opiekunów faktycznych (w tym prawnych); 

 Zasobów lokalowych, kadrowych, finansowych do świadczenia usług wsparcia dla osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich 

rodzin/opiekunów faktycznych (w tym prawnych) w szczególności w formie mieszkalnictwa 

wspomaganego; 

 Zauważanych deficytów w tym zakresie; 

 Gotowości do świadczenia usług wsparcia dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym 

z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin/opiekunów faktycznych (w tym prawnych) 

w szczególności w formie mieszkalnictwa wspomaganego. 

4. Stworzenie, na podstawie wyników FGI oraz literatury wskazanej w zapytaniu ofertowym: 
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 katalogu rekomendacji możliwych obszarów wsparcia osób z całościowym zaburzeniem 

rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera ich rodzin/opiekunów faktycznych (w tym 

prawnych) w ramach usługi mieszkalnictwa wspomaganego, 

 Stworzenie katalogu usług wspierających samodzielność tych osób, 

 Określenie tematów szkoleń dla opiekunów faktycznych (w tym prawnych), wynikających 

z potrzeb tej grupy, w szczególności w kontekście usamodzielnienia ich podopiecznych. 

2. Metody badawcze 

1. Analiza danych zastanych 

Analiza danych zastała sporządzona zostanie na podstawie następujących publikacji: 

 „Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce” 

http://spisautyzmu.pl/  

 RAPORT 2013 AUTYZM – SYTUACJA DOROSŁYCH 

http://autyzmwpolsce.pl/pliki/Raport_2013_Autyzm.pdf  

2. Zogniskowane wywiady grupowe 

Zrealizowano dwa typy zogniskowanych wywiadów grupowych: 

1. FGI pierwszego typu: z przedstawicielami rodzin osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym 

z autyzmem i zespołem Aspergera, opcjonalnie osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym 

z autyzmem i zespołem Aspergera (FGI z potencjalnymi użytkownikami modelu), przy czym tę 

grupę wywiadów fokusowych podzielono jeszcze na (a) FGI o charakterze diagnostycznym (ich 

celem było dokonanie dokładnej diagnozy funkcjonowania osób z całościowym zaburzeniem 

rozwoju i ich rodzin, systemu wsparcia dla nich itd.) oraz (b) FGI o charakterze design thinking (ich 

celem będzie wypracowanie założeń do modelu mieszkalnictwa wspomaganego), 

2. FGI drugiego typu: z organizatorami systemu wsparcia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, 

w tym z autyzmem i zespołem Aspergera tj. JST, OPS, PCPR, PUP oraz przedstawicielami organizacji 

pozarządowych, środowiska naukowego i otoczenia instytucjonalnego (np. warsztat terapii 

zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej, klub integracji 

społecznej, centrum integracji społecznej) oraz specjalistami w zakresie całościowego zaburzenia 

rozwoju (terapeutami, psychologami, pedagogami specjalnymi), przy czym tę grupę wywiadów 

fokusowych podzielono jeszcze na (a) FGI o charakterze diagnostycznym (ich celem było dokonanie 

dokładnej diagnozy funkcjonowania systemu wsparcia dla osób z całościowym zaburzeniem 

rozwoju i ich rodzin oraz (b) FGI o charakterze design thinking (ich celem będzie ocena możliwości 

wdrożenia modelu mieszkalnictwa wspomaganego w gminach). 

Zastosowano celowy dobór próby, charakterystyczny dla badań jakościowych.  

Zrealizowano po 10 FGI każdego typu, czyli łącznie 20 FGI. Próba była zróżnicowana pod kątem 

terytorialnym. 

  

http://spisautyzmu.pl/
http://autyzmwpolsce.pl/pliki/Raport_2013_Autyzm.pdf
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Tabela 1. Podział obszaru realizacji badania na województwa i subregiony 

Województwo Subregion 

lubuskie 1. gorzowski 

2. zielonogórski 

wielkopolskie 3. kaliski 

4. koniński 

5. leszczyński 

6. pilski 

7. poznański + m. Poznań 

zachodniopomorskie 8. koszaliński 

9. stargardzki 

10. szczeciński + m. Szczecin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W każdym z subregionów odbyły się dwa FGI – jeden FGI pierwszego typu oraz jeden FGI drugiego 

typu. Zastosowane zostały grupy maksymalnie zróżnicowane (heterogoniczne), także pod względem 

terytorialnym (respondenci zarówno z dużych miast, jak i małych gmin).  

Jak już wspomniano, dodatkowym kryterium podziału wywiadów fokusowych była ich funkcja 

(diagnostyczna lub design thinking).  

Tabela 2. Liczba FGI, które zostaną przeprowadzone w ramach badania w podziale na typ FGI, ich 

funkcję w procesie badawczym oraz województwo 

Województwo FGI pierwszego typu FGI drugiego typu 

Funkcja 

diagnostyczna 

Design 

thinking 

Funkcja 

diagnostyczna 

Design 

thinking 

lubuskie 1 1 1 1 

wielkopolskie 3 2 3 2 

zachodniopomorskie 2 1 2 1 

Źródło: opracowanie własne 

Na każdy FGI zaproszono min. 8, max. 12 osób (dyskusje i ćwiczenia warsztatowe w większej grupie 

osób są nieefektywne).  
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III. Wyniki analizy danych zastanych 

1. Formalne a faktyczne respektowanie praw osób z autyzmem 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.) gwarantuje 

obywatelom podstawowe prawa, w tym ekonomiczne i socjalne, takie jak prawo do ochrony zdrowia 

(w art. 68), prawo do nauki (w art. 70), prawo osób z do pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, 

przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (w art. 69). Katalog aktów prawa 

międzynarodowego określających prawa każdego człowieka, w tym osoby niepełnosprawnej, 

obejmuje wiele dokumentów przyjmowanych stopniowo od połowy XX wieku. Szczególne miejsce 

zajmuje w nim Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku. Katalog praw osób  

z niepełnosprawnościami określony w Konwencji obok podstawowych praw, takich jak prawo do życia, 

równość wobec prawa, wolność i bezpieczeństwo osobiste, wolność od tortur lub okrutnego, 

nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, gwarantuje również wolność od 

wykorzystywania, przemocy i nadużyć, ochronę integralności osobistej, prawo do prowadzenia życia 

samodzielnie i przy włączeniu w społeczność, poszanowanie prywatności oraz poszanowanie domu 

i rodziny.  

Prawa osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, można 

rozpatrywać na wielu płaszczyznach: przyznania praw w aktach legislacyjnych o znaczeniu 

zasadniczym, jak konstytucja państwa czy akta prawa międzynarodowego, zagwarantowania realizacji 

tych praw w przepisach ustaw czy rozporządzeń, a także rzeczywistego działania organów publicznych 

w stosunku do różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Dopiero respektowanie praw różnych grup 

osób na wszystkich tych poziomach oznacza brak dyskryminacji. W przypadku osób z autyzmem, mimo 

obowiązywania szeregu zapisów w aktach prawa międzynarodowego dotyczących ogółu osób  

z niepełnosprawnościami, różnica między formalnym a faktycznym respektowaniem praw 

obywatelskich była od dawna, a często nadal jest, bardzo duża7. W związku z tym Parlament Europejski 

uznał potrzebę podkreślenia w odrębnym dokumencie, że osobom z autyzmem również przysługują 

powyższe prawa, co znalazło wyraz w Karcie Praw Osób z Autyzmem uchwalonej przez Parlament 

Europejski w 1996 roku. Karta została przyjęta przez polski Sejm w 2013 roku. Główną funkcją tego 

aktu jest podkreślenie, że osoby z autyzmem są osobami o specyficznych potrzebach, często różnych 

od potrzeb innych osób z niepełnosprawnościami i ta specyfika powinna być brana pod uwagę we 

wszystkich rozwiązaniach regulujących system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) 30 maja 2013 roku podjęła rezolucję pod nazwą „Comprehensive and 

Coordinated Efforts for the Management of Autism Spectrum Disorders”, w której wzywa do realizacji 

międzysektorowych programów w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby osób z zaburzeniami ze 

spectrum autyzmu oraz do rozszerzenia zasobów pomocy społecznej i ochrony zdrowia w celu 

świadczenia odpowiednich usług dla tej grupy osób oraz dla ich rodzin, zgodnie z aktualną wiedzą o tym 

zaburzeniu rozwojowym.  

                                                           
7 Autyzm – sytuacja dorosłych. Raport 2013. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2014, s. 6. Dane w ramach badania zbierano od 

grudnia 2012 roku do czerwca 2013 roku, a pozyskane informacje dotyczyły lat 2010 – 2012.  
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2.  Krótka charakterystyka zaburzeń ze spectrum autyzmu 

Autyzm i zespół Aspergera należą do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczanych do zaburzeń 

rozwoju psychicznego. W międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych ICD-10 oznaczone są 

kodem F 84. Grupa ta, zgodnie z ICD-10, charakteryzuje się jakościowymi odchyleniami od normy 

w zakresie interakcji społecznych i wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym 

repertuarem zainteresowań i aktywności. Te jakościowe nieprawidłowości stanowią podstawową 

cechę funkcjonowania jednostki we wszystkich sytuacjach. W większości przypadków rozwój jest 

nieprawidłowy od niemowlęctwa, a wyraźne symptomy zaburzenia pojawiają się, z nielicznymi 

wyjątkami, w ciągu pierwszych 5 lat życia. Autyzm (F 84.0) jest jednym z najcięższych zaburzeń 

rozwojowych. Dotyka on wszystkich obszarów funkcjonowania człowieka i może być przyczyną bardzo 

ciężkiej postaci niepełnosprawności. W autyzmie zaburzony jest rozwój człowieka we wszystkich 

sferach – sferze poznawczej, intelektualnej, a przede wszystkim emocjonalnej. Zaburzona jest 

komunikacja z otoczeniem, zarówno werbalna, jak i niewerbalna, występuje szereg zaburzeń 

sensorycznych, jak nadwrażliwość wzrokowa, słuchowa czy nadwrażliwość na dotyk, silne reakcje 

lękowe. Wszystkie te zaburzenia powodują poważne zaburzenia zachowania – natręctwa, fobie, 

zaburzenia snu i odżywiania, napady złości, zachowania destrukcyjne, agresję, autoagresję. Dodatkowo 

funkcjonowanie utrudnia obecność sztywnych, powtarzających się i stereotypowych wzorców 

zachowań, aktywności lub zainteresowań. Autyzmowi bardzo często towarzyszy niepełnosprawność 

intelektualna w różnym stopniu nasilenia. Kilkakrotnie częściej niż w ogólnej populacji występuje 

u osób z autyzmem dziecięcym epilepsja. Zespół Aspergera (F 84.5) to, według ICD-10, zaburzenie 

charakteryzujące się tymi samymi co autyzm nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych 

oraz ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się 

ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji 

poznawczych. Jak wynika z powyższego opisu, występuje ogromna różnorodność, jeśli chodzi 

o głębokość zaburzeń, stopień nasilenia i zakres występujących problemów. Z tego względu mówi się 

o całym spektrum zaburzeń autystycznych i ogromnych różnicach w sposobie funkcjonowania i stopniu 

niesamodzielności wśród osób z diagnozą autyzmu. 

Charakter zaburzeń ze spektrum autyzmu wymaga zatem dostosowania form wsparcia dla tej grupy, 

uwzględniających specyfikę tych zaburzeń, w szczególności brak umiejętności funkcjonowania 

w grupie oraz liczne zaburzenia sensoryczne osób z autyzmem. Osoby, u których autyzm 

współwystępuje razem z niepełnosprawnością intelektualną powinny otrzymywać wsparcie 

dostosowane przede wszystkim do specyfiki autyzmu, gdyż zaburzenia autystyczne są dla nich dużo 

poważniejszą barierą we włączeniu społecznym i zdobywaniu samodzielności niż niepełnosprawność 

intelektualna. W tej sytuacji, wsparcie odpowiednie dla dwóch innych grup osób z zaburzeniami 

psychicznymi, tj. osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z chorobami psychicznymi, nie jest 

wystarczające i adekwatne do potrzeb większości osób z autyzmem. Jednocześnie charakter zaburzeń 

osób z autyzmem powoduje, że w przypadku, gdy warunki i organizacja wsparcia nie uwzględniają 

specyfiki ich niepełnosprawności, tak bardzo nasilają się u nich zaburzenia zachowania, że eliminuje je 

to z placówek i innych form edukacji, opieki, integracji społecznej oraz rehabilitacji społecznej 

i zawodowej. Osoby z autyzmem nie potrzebują ułatwień architektonicznych czy drogiego sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego, równocześnie ich edukacja oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa 
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wymagają zapewnienia odpowiednio licznej i wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedniej organizacji 

otoczenia8. 

3.  Rozpoznawanie potrzeb wsparcia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym 

z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin/opiekunów faktycznych 

Jak już wspomniano, pełne poszanowanie praw osób z autyzmem poprzez wdrożenie form pomocy 

adekwatnych do ich deficytów i potrzeb wymaga uwzględnienia specyfiki niepełnosprawności, jaką 

osoby te są dotknięte. Na bardziej podstawowym poziomie wymagane jest również dysponowanie 

informacjami na temat liczby osób dotkniętych tym typem niepełnosprawności. Aktualnie w Polsce nie 

jest jednak znana liczba osób z autyzmem. Nie istnieje również żaden mechanizm czy narzędzie 

pozwalające na uzyskanie tych danych. Jedynym systemem zbierającym dane na temat liczby osób 

z autyzmem jest System Informacji Oświatowej, który dotyczy jednak wyłącznie dzieci i młodzieży 

objętych edukacją. Szczególnie mało jest informacji na temat liczby i sytuacji dorosłych osób 

z autyzmem. Ani system orzecznictwa, ani system pomocy społecznej czy ochrony zdrowia nie 

dysponują żadnymi zbiorczymi danymi w tym zakresie. Co do danych znajdujących się w systemie 

orzecznictwa czy też służby zdrowia, sytuację utrudnia fakt, że autyzm diagnozowany jest w Polsce od 

połowy lat 80-tych, a zespół Aspergera zaczął być diagnozowany dopiero w latach 90-tych (pierwszym 

pokoleniem, u którego diagnozowano autyzm są dzisiejsi 30- latkowie). Jakkolwiek zatem autyzm 

występuje oczywiście również u osób starszych, rzadko został u nich formalnie zdiagnozowany 

(diagnoza autyzmu mogła być postawiona w późniejszym wieku wyjątkowo, przy okazji dodatkowych 

badań). Zapewne stanowi to również jedną z przyczyn, dla których w odbiorze społecznym 

zaskoczeniem bywa fakt, że autyzm, znany najczęściej jako wczesnodziecięcy, jest zaburzeniem 

trwającym całe życie. System podstawowej opieki zdrowotnej również nie „wychwytuje” danych 

pozwalających na oszacowanie liczby osób z autyzmem. Władze samorządów wszystkich szczebli są 

podmiotami, które w świetle obowiązujących przepisów są odpowiedzialne w ramach swoich 

ustawowych kompetencji za organizację wszechstronnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami 

– zarówno w systemie pomocy społecznej, jak i rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnościami. Z kolei jednostki pomocy społecznej są powołane do realizacji w praktyce 

zadań z zakresu pomocy społecznej, w którym to systemie funkcjonuje szereg form wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnościami – placówek dziennych i domów pomocy społecznej, specjalistycznych usług 

opiekuńczych, wszechstronnego poradnictwa i pomocy finansowej. Jak jednak pokazują wyniki 

badania społecznego zrealizowanego w tym zakresie, rodziny osób z autyzmem stosunkowo rzadko 

korzystają czy choćby ubiegają się o wsparcie dostępne w ośrodkach pomocy społecznej, na co wpływ 

ma między innymi niewielka oferta wsparcia rzeczywiście dostępnego i adekwatnego do ich potrzeb 

możliwa do uzyskania w tych instytucjach. W rezultacie, dane posiadane przez instytucje systemu 

pomocy społecznej (opierające się na liczbie wniosków o udzielenie wsparcia składane przez rodziny 

osób z autyzmem), są mocno niepełne i nie pozwalają w żaden sposób wnioskować ani o liczbie osób 

z autyzmem zamieszkujących na terenie gminy/ powiatu, ani tym bardziej o problemach czy 

potrzebach tych rodzin. Również jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli (gminne 

lub powiatowe) nie diagnozują sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin zamieszkujących na terenie gminy 

lub powiatu. Źródłem takich informacji nie mogą być również rejestry osób kierowanych do placówek 

wsparcia (WTZ, ZAZ, KIS, CIS, DPS, ŚDS itp.) gdyż, jak wykazało badanie fundacji Synapsis, osoby 

                                                           
8 Tamże, s. 12-13. 
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z autyzmem nader rzadko korzystają ze wsparcia tych instytucji. Brak systematycznie zbieranych 

danych utrudnia ocenę efektywności wsparcia udzielanego osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz 

projektowanie nowych form wsparcia dla tej grupy osób z niepełnosprawnościami.  

4. Formy wsparcia obejmujące (przynajmniej formalnie) osoby z autyzmem  

a) Edukacja 

W ostatnich latach wzrosła znacząco liczba dzieci z autyzmem objętych wychowaniem przedszkolnym 

oraz zmalała liczba dzieci i młodzieży eliminowanych ze szkół i 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. Wciąż wiele pozostaje do zrobienia również w zakresie dostępności do edukacji przez 

całe życie, co dla osób z niepełnosprawnościami stanowi kluczową barierę w zdobywaniu zawodu 

i dostosowywaniu się do ciągle zmieniającego się rynku pracy. 

b) System rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 

finansowanego ze środków PFRON lub samorządów 

Osoby z niepełnosprawnością mogą, w zależności od poziomu swojego funkcjonowania, podjąć pracę 

na otwartym lub chronionym rynku pracy – w zakładzie pracy chronionej (ZPCH) lub zakładzie 

aktywności zawodowej (ZAZ), mogą również zostać uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) 

oferującego rehabilitację społeczną i zawodową. Wszystkie powyższe formy funkcjonują w systemie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i są finansowane 

ze środków PFRON. WTZ i ZAZ utrzymywane są ze środków PFRON i jednostek samorządu 

terytorialnego. W tabeli 3 wskazano liczebność tych instytucji na terenie województw objętych 

niniejszym badaniem. 

Tabela 4. Liczebność WTZ i ZAZ w województwach objętych badaniem 

Województwo ZAZ WTZ 

lubuskie 2 (w 2 powiatach) 21 (co najmniej 1 w miastach na prawach powiatu 

i  w 11 z 12 powiatów) 

wielkopolskie 9 (w 9 powiatach) 87 (co najmniej 1 w każdym powiecie i mieście na 

prawie powiatu) 

zachodniopomorskie 4 (w 4 powiatach) 28 (co najmniej 1 w miastach na prawie powiatu 

i  w 16 z 18 powiatów) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie następujących wykazów Zakładów Aktywności Zawodowych 

oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej: 

ZAZ województwo lubuskie – wykaz prowadzony przez Wojewodę Lubuskiego: 

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Zaklady_aktywnosci_zawodowej.html  

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Zaklady_aktywnosci_zawodowej.html
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ZAZ województwo wielkopolskie – wykaz prowadzony przez ROPS w Poznaniu: 

https://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/zaklady-aktywnosci-

zawodowej/zaklady-aktywnosci-zawodowej-w-wielkopolsce/  

ZAZ województwo zachodniopomorskie – wykaz prowadzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego: 

http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1227/(20170721.125410).wykaz_zpch_i_zaz_

_20-07-2017_r__strona.pdf  

WTZ województwo lubuskie, województwo wielkopolskie, województwo zachodniopomorskie – wykaz 

prowadzony przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej  

c) System pomocy społecznej 

Dla słabiej funkcjonujących osób z zaburzeniami psychicznymi system pomocy społecznej przewiduje, 

w zakresie aktywności dziennej, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie 

tych placówek, do których należą środowiskowe domy samopomocy (ŚDS), jest zadaniem zleconym 

powiatu, finansowanym z budżetu państwa. Zgodnie z art. 51c ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, 

miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda, jako iloczyn aktualnej liczby osób 

korzystających z usług w tych ośrodkach oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na 

jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji ustalana przez wojewodę. 

Zgodnie z art. 51c ust. 4 tak wyliczona kwota dotacji może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, 

w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. System opieki 

społecznej przewiduje też szereg form zapewnienia czasowej lub stałej opieki dla osób niemogących 

żyć samodzielnie: miejsca całodobowe okresowego pobytu w środowiskowych domach samopomocy 

dla osób potrzebujących okresowej opieki, mieszkania chronione oraz domy pomocy społecznej (DPS) 

i rodzinne domy pomocy w przypadku konieczności zapewnienia stałej – całkowitej lub częściowej 

opieki. Szczegółowe zasady finansowania tych placówek uregulowane zostały w ustawie o pomocy 

społecznej. Obok placówek stałych mogą działać różnorodne formy wsparcia dla osób dorosłych, 

funkcjonujące w ramach projektów realizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. 

W tabeli 4 wskazano liczebność tych instytucji na terenie województw objętych niniejszym badaniem. 

Tabela 5. Liczebność instytucji zapewniających czasową lub stałą opiekę w województwach objętych 

badaniem 

Województwo ŚDS DPS CIS KIS 

lubuskie 32 24 20 9 

wielkopolskie 64 68 27 22 

zachodniopomorskie 45 (razem 

z Powiatowymi 

Ośrodkami Wsparcia) 

35 9 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie następujących wykazów ŚDS, DPS, CIS i KIS: 

https://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/zaklady-aktywnosci-zawodowej/zaklady-aktywnosci-zawodowej-w-wielkopolsce/
https://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/zaklady-aktywnosci-zawodowej/zaklady-aktywnosci-zawodowej-w-wielkopolsce/
http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1227/(20170721.125410).wykaz_zpch_i_zaz__20-07-2017_r__strona.pdf
http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1227/(20170721.125410).wykaz_zpch_i_zaz__20-07-2017_r__strona.pdf
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej
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Województwo lubuskie – wykazy prowadzone przez Wojewodę Lubuskiego 

ŚDS: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/4066.pdf 

DPS: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/domy_pomocy_spolecznej.html  

CIS: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/centra_integracji_spolecznej.html 

KIS: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Kluby_integracji_spolecznej.html  

Województwo wielkopolskie – wykazy prowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego 

ŚDS, DPS, CIS, KIS: http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-

spolecznej  

Województwo zachodniopomorskie – wykazy prowadzone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 

ŚDS: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=160  

DPS: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=164  

CIS: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4275  

KIS: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/46/(20170714.103655).rejestr_kis.pdf  

d) Mieszkania chronione 

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje 

wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez 

jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie 

opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który 

uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany 

pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą 

osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub 

zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia 

warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej 

lub organizację pożytku publicznego9. 

e) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Mogą być one również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, 

nie może jej takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do 

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rada gminy określa, w drodze uchwały, 

szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

                                                           
9 https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/mieszkanie-chronione/ 

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/domy_pomocy_spolecznej.html
https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/centra_integracji_spolecznej.html
https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Kluby_integracji_spolecznej.html
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=160
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=164
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4275
http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/46/(20170714.103655).rejestr_kis.pdf
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opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

tryb ich pobierania.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.) osobom wymagającym 

pomocy w formie specjalistycznych usług (a więc także osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju) przysługuje pomoc w formie m.in. następujących usług 

(które powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych osób): 

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności 

społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie 

treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie 

asystowania w codziennych czynnościach życiowych,  

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,  

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,  

 2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich 

stosowania, 

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków 

pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 

 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym 

przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)), 

4) pomoc mieszkaniowa, w tym: 

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 
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 5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych 

i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania 

dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)). 

Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO), jak również organizacja pomocy 

psychologicznej, terapii czy pomocy ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej są niezwykle ważnymi 

formami wsparcia dla osób z autyzmem, z uwagi na typ tej niepełnosprawności.  

f) Organizacje pozarządowe 

Kluczowym elementem aktualnego systemu wsparcia dla osób z autyzmem są organizacje 

pozarządowe. Realizują one większość usług na rzecz osób z autyzmem we wszystkich obszarach, od 

ochrony zdrowia, po opiekę i szeroko pojętą rehabilitację, jako zadania zlecone przez jednostki 

samorząd, PFRON lub w ramach projektów unijnych.  

5. Wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin – skala problemu 

Problemy w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

wskazane w tym rozdziale zostały zidentyfikowane w ramach badania przeprowadzonego przez 

Fundację Synapsis w 2013 roku.  

a) Nieliczne gminy i powiaty posiadają jakiekolwiek dane dotyczące liczby dorosłych osób 

z autyzmem zamieszkujących na ich terenie. Dodatkowo, dane te są zaniżone i sprzeczne 

z doświadczeniem organizacji pozarządowych - liczba dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin, 

które zgłaszają się do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem jest 

znacznie wyższa. Gminy zazwyczaj opierają znajomość potrzeb rodzin osób z autyzmem na 

formalnie złożonych wnioskach. Gdy tych wniosków nie otrzymują, uznają że osób z autyzmem 

w ogóle nie ma na ich terenie albo, jeśli nawet są, nie mają żadnych specjalnych potrzeb wobec 

systemu pomocy społecznej. Pozostając w takim przekonaniu, gminy nie tworzą żadnych 

specyficznych form wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem, z kolei rodziny tych osób nie 

składają wniosków o wsparcie, wiedząc że oferty takiego wsparcia nie ma (w rezultacie 

sytuacja przybiera postać błędnego koła). Choć liczba osób z autyzmem lub ich rodzin, które 

zgłaszają się o pomoc do OPS i PCPR z roku na rok wzrasta, nadal jest ona niewielka. Opisana 

sytuacja dotyczy zwłaszcza rodzin, w której autyzm ma osoba dorosła. Bardziej aktywne 

w ubieganiu się o wsparcie OPS i PCPR są rodzice dzieci z autyzmem, w odniesieniu do nich 

instytucje te posiadają także szerszą ofertę wsparcia.  

b) Władze samorządowe stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, jak również 

jednostki pomocy społecznej stopnia gminnego (OPS), powiatowego (PCPR, MCPR) 

w zdecydowanej większości nie posiadały rzetelnych informacji dotyczących liczby osób z 

niepełnosprawnościami funkcjonujących na ich terenie.  

c) Niewielka liczba gmin uwzględniała w swoich strategiach rozwiązywania problemów 

społecznych działania skierowane bezpośrednio na poprawę sytuacji dorosłych osób 

z autyzmem i/lub ich rodzin. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniano najczęściej brak 

wykwalifikowanej kadry/ brak specjalistów i brak środków finansowych. Pomoc dorosłym 

osobom z autyzmem nie jest włączana do celów realizowanych przez wiele gmin. Dorosłe 
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osoby z autyzmem nie stanowiły dla badanych urzędów odrębnej grupy, do której miałoby być 

kierowane jakieś specjalne wsparcie, o czym świadczył fakt, jedynie pojedyncze powiaty 

biorące udział w badaniu przeznaczyły własne środki na system wsparcia dorosłych osób 

z autyzmem i/lub ich rodzin lub realizowały zadania z zakresu administracji rządowej 

skierowane na rzecz konkretnej grupy – dorosłych osób z autyzmem i/lub ich rodzin.  

d) Niewiele projektów dofinansowanych na przykład ze środków unijnych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego różnego 

szczebla lub ośrodki pomocy społecznej nakierowanych było na wsparcie osób dorosłych 

z autyzmem lub ich rodzin, w niewielu projektach kierowanych do ogółu osób  

z niepełnosprawnościami, osoby z autyzmem i ich rodziny wzięły udział.  

e) Wiedza pracowników urzędów gminnych i powiatowych (urzędów gminy, OPS, PCPR) na temat 

autyzmu i potrzeb rodzin osób z autyzmem jest zbyt ograniczona, co deklarowali sami 

przedstawiciele tych instytucji. Tylko niewielka część z nich posiadała udokumentowaną 

wiedzę na temat specyfiki autyzmu oraz potrzeb osób z autyzmem i ich rodzin (uczestniczyły 

w kursach, szkoleniach, warsztatach). Istnieje wyraźna potrzeba podnoszenia poziomu wiedzy 

odnośnie autyzmu i potrzeb osób z autyzmem wśród pracowników tych instytucji.  

f) Poziom wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem w formie dostępu do placówek jest ogółem 

bardzo niski:  

 udział dorosłych osób z autyzmem w WTZ i ZAZ jest niski,  

 gminne środowiskowe domy samopomocy dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi 

funkcjonują na terenie niewielkiej liczby gmin. W większości są to placówki posiadające 

wyłącznie miejsca dziennego pobytu, znacznie mniej jest placówek z miejscami okresowego 

pobytu, 

 bardzo mało jest placówek wyspecjalizowanych, które mają pod opieką wyłącznie osoby 

z autyzmem i są dostosowane do ich specyficznych potrzeb, 

 w województwach funkcjonują powiatowe ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, które przyjmują dorosłe osoby z autyzmem, jednak w niektórych z nich jest to 

tylko 1 ośrodek, 

 w bardzo nielicznych gminach funkcjonują mieszkania chronione dla dorosłych osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Nie koniecznie i nie zawsze przyjmują one dorosłe osoby 

z autyzmem10. 

Sytuacja, w której tylko niewielki odsetek osób z autyzmem korzysta ze wsparcia placówek wynika 

z różnych przyczyn spośród których najważniejsze to: ogólnie niewielka dostępność instytucji tego typu 

(zwłaszcza w odniesieniu do WTZ i ZAZ), stosunkowo mała otwartość tych placówek na przyjmowanie 

dorosłych osób z autyzmem, co wynika między innymi z braku kadry posiadającej kwalifikacje 

w zakresie pracy z osobami z autyzmem oraz niedoborów finansowych (dodatkowe środki finansowe 

potrzebne są zdaniem przedstawicieli tych placówek przede wszystkim na zatrudnienie większej liczby 

specjalistów kierowanych do pracy z osobami z autyzmem). Warto w tym miejscu wspomnieć, że 

                                                           
10 Tamże, s.29. 
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większość przedstawicieli placówek, które wzięły udział w badaniu, a które przyjmowały dorosłe osoby 

z autyzmem była zdania, że z uczestnictwem w placówce osób z autyzmem wiążą się większe problemy 

niż z uczestnictwem osób z innymi niepełnosprawnościami lub zaburzeniami. Najczęściej wskazywano 

w tym kontekście na takie trudności, jak: niechęć do uczestnictwa w zajęciach, bierność, zachowania 

stereotypowe, krzyki, ograniczony lub nieobecny kontakt werbalny, autoagresję, zachowania 

obsesyjno-kompulsywne, agresję, nadwrażliwość słuchową, wzrokową, dotykową, zapachową, 

niszczenie przedmiotów.  

Pojedyncze gminy planowały otworzenie placówek ukierunkowanych na wspieranie dorosłych osób 

z autyzmem w najbliższych latach. Pozostałe jednostki tłumaczyły nie planowanie działań w tym 

kierunku brakiem środków finansowych, ale też - co znamienne – brakiem zapotrzebowania na takie 

placówki, co jest szczególnie niepokojące w kontekście tego, że zdecydowana większość z nich, jak już 

zostało wspomniane, nie diagnozuje występowania zapotrzebowania w tym zakresie (lub opiera się na 

skrajnie niepełnych danych w tym zakresie).  

g) Poziom wsparcia OPS dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin jest w Polsce bardzo niski. 

Badania pokazały, że specyficzne potrzeby osób z autyzmem generalnie nie są brane pod 

uwagę przez OPS, a jednocześnie dominuje poczucie, że ogólne działania na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami wyczerpują już wszelkie zobowiązania. W rezultacie przeważająca 

większość OPS nie realizuje żadnych działań skierowanych konkretnie na potrzeby osób 

z autyzmem11. 

h) Z jednej strony rodziny osób z autyzmem częściej zgłaszają się po wsparcie do organizacji 

pozarządowych niż do placówek publicznych, gdyż w organizacjach – często zakładanych przez 

rodziny osób z autyzmem lub profesjonalistów - zazwyczaj spotykają się ze znacznie większym 

zrozumieniem i próbami pomocy. Jednocześnie organizacje pozarządowe mają pod swoją 

opieką relatywnie niewiele dorosłych osób z autyzmem, bo wsparcie takich osób jest bardzo 

trudne i wymaga znacznych nakładów finansowych, przede wszystkim na zatrudnienie licznej 

wyspecjalizowanej kadry a organizacjom trudno zdobyć wystarczające środki na ten cel. 

Większość wsparcia, którego udzielają organizacje dorosłym osobom z autyzmem, 

finansowana jest z jednorocznych kontraktów NFZ bądź okresowych projektów finansowanych 

przez PFRON i organy samorządowe oraz inne podmioty dysponujące środkami unijnymi.  

i) Zdaniem badanych organizacje przepisy prawne gwarantujące publiczne finansowanie 

różnego typu ośrodków dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, nie biorą pod uwagę 

specyficznych potrzeb osób z autyzmem i konieczności zwiększonych nakładów na ośrodki. 

Również warunki różnych konkursów nie uwzględniają specyfiki niepełnosprawności, jaką jest 

autyzm – zarówno w zakresie wysokości i struktury kosztów, jak i rezultatów działań12. 

j) Zbyt ograniczona jest współpraca między instytucjami samorządowymi podejmowana na rzecz 

wspierania osób z autyzmem i ich rodzin. Możliwe, że szersza współpraca i lepszy przepływ 

informacji między instytucjami samorządowymi różnego szczebla ukazałyby konieczność 

utworzenia (np. na szczeblu powiatowym) placówek dla osób z niepełnosprawnościami, 

przyjmujących także dorosłe osoby z autyzmem. 

                                                           
11 Tamże, s. 94. 
12 Tamże, s. 186. 



 
 

99 
 

k) Zbyt ograniczona jest współpraca między instytucjami samorządowymi różnego szczebla 

a organizacjami pozarządowymi, która jest rekomendowana z tego względu, że organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób z autyzmem, często zakładane i prowadzone przez 

rodziców osób z autyzmem i zatrudniające specjalistów w tej dziedzinie, mają największą 

wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, którą mogłyby służyć instytucjom publicznym.  

6. Rekomendacje 

Jak wykazało badanie Fundacji Synapsis, system wspierania dorosłych osób z autyzmem powinien 

zostać udoskonalony na wszystkich płaszczyznach, zarówno w odniesieniu do edukacji, pomocy 

społecznej, opieki zdrowotnej, jak i rehabilitacji społeczno-zawodowej tej grupy osób z 

niepełnosprawnościami. Na podstawie wspomnianego badania sformułowane zostały następujące 

rekomendacje: 

a) Zwiększenie dostępu dorosłych osób z autyzmem do placówek wsparcia 

Niezmiernie ważne jest stworzenie osobom z autyzmem i ich rodzinom możliwości korzystania 

z okresowej opieki całodobowej oraz zasadnicza zmiana warunków stałej opieki całodobowej. 

W zakresie opieki całodobowej okresowej lub stałej niezbędne jest tworzenie małych domów 

grupowych, a  w przypadku braku miejsc w specjalistycznych małych domach – niezależnie od 

podmiotu prowadzącego taki dom – wyodrębnianie specjalistycznych oddziałów w istniejących 

domach pomocy społecznej lub środowiskowych domach samopomocy (w odniesieniu do pobytów 

okresowych), spełniających standardy małych specjalistycznych domów dla osób z autyzmem 

o wysokim stopniu niesamodzielności. Rekomendowany model domu (lub oddziału), w oparciu 

o powszechne rozwiązania w licznych krajach europejskich, to:  

 małe domy – od 6 do 12 mieszkańców,  

 pojedyncze pokoje,  

 współczynnik zatrudnienia kadry - nie mniej niż 1,8 (mając na uwadze całodobową opiekę 

i konieczność wielozmianowej pracy opiekunów – w ciągu dnia jeden opiekun powinien 

przypadać na maksimum dwóch podopiecznych), 

 koszty zwiększenia współczynnika zatrudnienia kadry powinny być finansowane jako zadania 

zlecone z budżetu państwa. 

Warto dodać w tym miejscu, że pobyt osoby z autyzmem w placówce niedostosowanej do jej potrzeb 

może pociągnąć za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Należy też zauważyć dużą rolę przypadającą 

pracownikom ośrodków pomocy społecznej w zakresie kierowania mieszkańców gminy do domów 

pomocy społecznej. Osoby tam kierowane często nie mają innej możliwości zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych i opiekuńczych. Równocześnie, pobyt w dużej placówce, w wieloosobowych salach, 

przy małej liczbie nieprzygotowanej kadry, może spowodować u osób z autyzmem (cierpiących na 

nadwrażliwość sensoryczną, nadpobudliwość, zaburzenia kontaktu, snu i inne) nasilenie zaburzeń 

zachowania, w tym agresji i autoagresji. Odpowiednio przygotowana placówka pozwoli osobom 

z autyzmem żyć godnie. Pracownicy instytucji odpowiedzialnych za powoływanie i prowadzenie 

placówek wsparcia powinny mieć świadomość, że w przypadku osób z tą niepełnosprawnością 

pojedyncze pokoje i zwiększona liczba kadry nie są luksusem, ale koniecznością wynikającą ze specyfiki 

niepełnosprawności.  
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b) Intensyfikacja współpracy między organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

z autyzmem a jednostkami samorządu terytorialnego na różnych szczeblach.  

Współpraca między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego 

i ośrodkami pomocy społecznej powinna przebiegać przede wszystkim w zakresie: 

 przekazywania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych jednostkom samorządów 

informacji o potrzebach osób z autyzmem i skali niezbędnych działań, 

 oceny skuteczności przyjmowanych rozwiązań mających na celu wspieranie osób z autyzmem, 

 określania problematyki dotyczącej dorosłych osób z autyzmem w planach i strategiach 

jednostek samorządowych, 

 konstruowania zasad konkursów na wykonanie zadań na rzecz beneficjentów o wysokim 

stopniu niesamodzielności, 

 podejmowania wspólnych przedsięwzięć, w tym realizacji wspólnych projektów, 

 współpracy w dziedzinie szkoleń na temat autyzmu, 

 realizacji zadań zleconych przez samorządy w celu wprowadzenia wsparcia w konkretnych 

placówkach. 

c) Efektywne gospodarowanie lokalami komunalnymi.  

Barierą dla organizacji pozarządowych w prowadzeniu długotrwałej i efektywnej strategii działań na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym również osób z autyzmem, jest nie tyle brak lokalów, 

w których będą mogły powadzić działalność (np. WTZ), ale zbyt krótki okres najmu lokalu organizacji 

pozarządowej. W tym kontekście bezwzględnym warunkiem założenia WTZ jest prawo organizatora do 

dysponowania lokalem na okres co najmniej 10 lat – jeśli samorząd udostępni lokal na 3 lata, 

uniemożliwi założenie WTZ w tym lokalu. Taki okres najmu wyklucza z zasady również starania o środki 

na remont lokalu, niezależnie od jego przeznaczenia. Również w przypadku wielu konkursów, 

warunkiem udziału jest prawo do dysponowania lokalem na okres dłuższy niż 3 lata. Ponadto 

z charakteru niektórych placówek, np. domu pomocy społecznej, wynika konieczność dysponowania 

lokalem przez wiele lat. Niezbędne jest tu sięganie po prawne możliwości, jakie daje ustawa z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ustawodawca stworzył możliwości prawne, po które 

samorządy rzadko sięgają. I tak art. 37 ust. 2 powołanej wyżej ustawy daje możliwość zbycia lub 

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym, jeżeli jest zbywana na 

rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. osób fizycznych i osób prawnych, które 

prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, 

badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością 

zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku 

publicznego.  

d) Podnoszenie wiedzy pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie potrzeb 

i możliwości wspierania osób z autyzmem.  

Wyniki badań wskazują na konieczność szkoleń dla pracowników OPS w zakresie autyzmu 

i wynikających z niego problemów i potrzeb rodzin, wspierania dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin 

oraz doboru odpowiednich form pomocy do specyficznych potrzeb tych osób. Brak wykwalifikowanej 
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kadry/ brak specjalistów był przez respondentów wymieniany – tak samo jak zbyt niskie fundusze 

 – wśród powodów odmowy przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych. Te dwa czynniki były 

najczęściej wymieniane wśród przyczyn, dla których strategie rozwiązywania problemów społecznych 

w latach 2010-2012 nie zawierały działań skierowanych na poprawę sytuacji osób z autyzmem. 

Wymieniano je również oraz wśród najważniejszych powodów niezaspokojenia potrzeb dorosłych 

osób z autyzmem i ich rodzin oraz wskazywano je jako brakujące elementy systemu wspierania 

dorosłych osób z autyzmem.  

e) Zwiększenie zakresu i intensywności wsparcia udzielanego dorosłym osobom z autyzmem 

przez jednostki samorządowe i ośrodki pomocy społecznej. 

Dużo częściej po pomoc do gmin zgłaszają się rodziny dzieci z autyzmem i dla nich jest większa oferta 

pomocy. Jednak wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem powinno być rozszerzone w stosunku do 

wsparcia dla dzieci, gdyż dotyczy osób, które już zakończyły edukację, a których rodzice w coraz 

mniejszym stopniu są w stanie zapewnić im opiekę i umożliwić integrację społeczną. 

7. Zróżnicowanie grupy osób z autyzmem i sytuacji ich rodzin 

Skrótowy charakter niniejszego opracowania nie pozwala na szerszy opis złożonego zagadnienia, jakim 

jest poziom samodzielności możliwej do uzyskania przez osoby z autyzmem. Warto jednak zaznaczyć, 

że jest on z pewnością mocno uzależniony od głębokości zaburzenia, z jakim zmaga się dana osoba 

i skorelowany ze stopniem upośledzenia umysłowego (lub brakiem takiego upośledzenia, co ma 

miejsce w przypadku zespołu Aspergera). Należy również podkreślić, że w sytuacji bardzo niskiej 

dostępności osób z autyzmem do placówek wsparcia, poziom funkcjonowania takiego 

niepełnosprawnego członka rodziny rzutuje bezpośrednio na sytuację jego najbliższej rodziny, 

zwłaszcza rodziców, którzy zostają niejako automatycznie obciążeni obowiązkiem opieki nad osobą 

z autyzmem. Poziom zależności osoby z autyzmem od wsparcia i bezpośredniej opieki innych osób 

w wielu przypadkach wymusza od jednego z rodziców rezygnację z wykonywania obowiązków 

zawodowych.  

Z drugiej strony badanie społeczne przeprowadzone przy udziale tzw. wysoko funkcjonujących (czyli 

znajdujących się w normie intelektualnej) osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pokazują, że 

osiągnięcie przez te osoby pewnego, nawet znacznego poziomu samodzielności jest możliwe. Jak 

dowodzą wyniki badania, wśród pełnoletnich osób z autyzmem są także osoby mieszkające 

samodzielnie, będące w związku, posiadające dzieci i płatną pracę13. Ponad połowa osób, która wzięła 

udział w omawianym badaniu miała wykształcenie wyższe, a nieco mniej niż połowa badanych 

(w wieku 18 – 24 lat) studiowała na uczelni wyższej. Równocześnie osoby te zmagają się oczywiście 

stale z określonymi ograniczeniami wynikającymi z zaburzenia, którym są dotknięte, przez co na 

przykład znaczna część z nich nie posiadała umiejętności koniecznych do samodzielnego umówienia 

się na spotkanie towarzyskie i/lub dotarcia na miejsce spotkania (chodzi tu o umiejętności takie, jak 

dojechanie autobusem w nieznane miejsce, zadzwonienie do nieznajomych osób, zaplanowanie 

wyjścia na jakieś wydarzenie, seans filmowy, koncert czy festyn). Znaczna część z tych osób 

deklarowała również potrzebę korzystania z profesjonalnego wsparcia terapeutycznego (wynikającego 

między innymi z zaburzeń psychicznych, współwystępujących z autyzmem, między innymi zaburzeń 

                                                           
13 Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa, listopad 2016, s. 23. Badania 

zostały przeprowadzone w 2014 roku. 



 
 

102 
 

depresyjnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych i innych). Najczęściej otrzymywanymi 

(i pożądanymi) formami wsparcia w grupie tej osób z autyzmem były konsultacje psychologiczne lub 

psychiatryczne i grupowa terapia psychologiczna (np. grupa wsparcia lub trening umiejętności 

społecznych) a także terapia indywidualna, w tym psychoterapia). Równocześnie uczestnicy 

omawianego badania sygnalizowali napotykanie barier w dostępie do terapii (takich jak niska 

dostępność odpowiednich terapii i specjalistów, wysokie koszty, brak informacji o dostępnych formach 

wsparcia/ terapii). Ponadto, jak wynika z badania, znaczna część omawianych osób okazała się otwarta 

na nowe formy wsparcia, zakładające udzielanie wsparcia w środowisku (np. w szkole, na mieście czy 

w pracy) i nie tylko przez specjalistów, ale też osoby z ich otoczenia – wykazali oni zainteresowanie 

udziałem w wolontariacie koleżeńskim (formie wsparcia, której celem jest umożliwienie osobom 

z autyzmem nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji koleżeńskich i aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym) a także ogólne zainteresowanie tworzeniem relacji 

koleżeńskich14.  

Na podstawie wspomnianego badania sformułowane zostały następujące rekomendacje dotyczące 

systemu wsparcia dla młodzieży i dorosłych z autyzmem: 

1) System wsparcia społecznego osób z autyzmem powinien w większym stopniu uwzględniać 

potrzeby młodzieży i dorosłych z tym zaburzeniem (w tym ich potrzebę nawiązywania 

i utrzymywania kontaktów towarzyskich), 

2) Obok istniejących obecnie najczęściej treningów umiejętności społecznych oraz programów 

aktywizacji zawodowej, system ten powinien obejmować: 

 Stworzenie osobom z autyzmem lepszych warunków do nawiązywania relacji koleżeńskich 

poprzez wsparcie udzielane w środowisku, a nie jedynie w ośrodkach terapeutycznych,  

 Wsparcie aktywnego spędzania czasu wolnego poza domem i uczestnictwa w życiu społecznym 

i kulturalnym przez osoby z autyzmem, 

 Wzmacnianie praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego organizowania czasu 

wolnego i nawiązywania kontaktów z innymi, np. korzystania z transportu publicznego 

i orientacji w przestrzeni, rozmów telefonicznych ze znanymi i obcymi osobami czy planowania 

czasu. 

3) Niezbędne jest podjęcie skoordynowanych działań, które ograniczą przemoc wobec osób 

z autyzmem w szkołach. Wsparcie uczniów z autyzmem powinno objąć również zwiększenie 

ich udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę.  

4) Zwiększenia wsparcia wymagają również studenci z autyzmem, zarówno w organizacji 

studiów, jak i nawiązywaniu kontaktów z innymi.  

5) Do wsparcia osób z autyzmem powinno zostać zaangażowane otoczenie społeczne osób 

z autyzmem. Umożliwi to udzielanie wsparcia w środowisku szkoły, pracy i przestrzeni 

publicznej, a ograniczy izolację społeczną tej grupy. Istotne jest zatem zwiększenie roli 

w systemie wsparcia osób z autyzmem wolontariatu o charakterze środowiskowym15.  

                                                           
14 Tamże, s. 17-19, 23.  
15 Tamże, s. 18. 
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IV. Narzędzie badawcze - scenariusze FGI/warsztatów 

1. Dyspozycje do wywiadu z przedstawicielami rodzin osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju (funkcja diagnostyczna). 

Wyjaśnienie celu badania, przedstawienie się moderatora, kwestie formalne i techniczne. 

Bardzo dziękuję za przybycie na spotkanie zorganizowane w ramach badania potrzeb osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest ono prowadzone 

na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Głównym celem badania jest 

identyfikacja potrzeb osób z autyzmem w zakresie instytucjonalnego wsparcia społecznego, 

w szczególności wsparcia świadczonego w mieszkaniach wspomaganych.  

Na niektórych innych tego typu spotkaniach będziemy starali się bardzo dokładnie porozmawiać 

o oczekiwaniach wobec mieszkań wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym 

autyzmem i zespołem Aspergera. Na naszym spotkaniu skupimy się na dokładnej analizie 

funkcjonowania takich osób, ich potrzeb oraz ocenie systemu wsparcia dla nich. 

Badanie nie mogłoby się odbyć bez konsultacji z osobami, które znajdują się najbliżej osób z autyzmem 

i mogą najpełniej wypowiedzieć się na temat ich potrzeb i możliwości oraz wymaganych form wsparcia. 

Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się z nami Państwa doświadczeniami i opiniami. 

Bardzo zależy nam na tym, aby Państwa wypowiedzi były szczere, od tego bowiem zależy ostateczna 

wartość naszego badania i jego praktyczna przydatność. Badanie ma charakter poufny. Żaden 

z uczestników spotkania nie będzie rozpoznawalny w raporcie końcowym, jako konkretna osoba. 

Nagranie dokonywane jest wyłącznie w celach badawczych – w celu usprawnienia pracy osób 

prowadzących spotkania i opracowujących raport badawczy.  

[Instrukcja: zależy nam na uzyskaniu jak najbardziej spontanicznych i otwartych wypowiedzi i opinii 

uczestników spotkania, w tym również wychwyceniu ich pomysłów na wszelkie niestandardowe formy 

wsparcia, które byłyby ich zdaniem użyteczne w kontekście opieki i rehabilitacji osób z autyzmem. 

W związku z tym wszelkie kwestie wypunktowane lub wskazane w kwadratowych nawiasach, 

moderator powinien traktować, jako podpowiedzi dla samego siebie, nie powinien ich jednak 

odczytywać zadając pytanie. Jeśli w FGI uczestniczyć będą również osoby z autyzmem, poszczególne 

pytania powinny być kierowane wpierw do nich, w odpowiedniej, bezpośredniej formie].  

Wprowadzenie 

1. Prośba o przedstawienie się uczestników spotkania.  

2. Prośba do rodziców/ opiekunów osób z autyzmem o krótki opis swoich podopiecznych (płeć, 

wiek, schorzenie, stopień niepełnosprawności itp.).  

Analiza grupy docelowej/opis użytkowników mieszkania wspomaganego. Potrzeby i możliwości 

osób z autyzmem i ich rodzin oraz formy wsparcia nieformalnego i instytucjonalnego 

(otrzymywanego i pożądanego).  
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Na początku chciał(a)bym porozmawiać z Państwem na temat codziennego funkcjonowania osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju. Dla uproszczenia, używać będziemy wyrażenia „osoby 

z autyzmem”.  

1. Proszę opisać, jak wygląda typowy dzień osób z autyzmem? 

2. W jaki sposób Państwa podopieczni spędzają swój czas wolny (czas nie przeznaczony na naukę, 

rehabilitację lub pracę)? 

3. Z jakimi osobami najczęściej Państwa podopieczni spędzają swój czas wolny [z rodzicami, 

rodzeństwem, znajomymi]?  

4. Jak często Państwa podopieczni funkcjonują w relacjach towarzyskich, koleżeńskich, z osobami 

spoza rodziny (spotykają się ze znajomymi, biorą udział w wydarzeniach, w których bierze 

udział grupa osób itp.)?  

5. Jakie największe trudności wiążą się z opieką nad Państwa podopiecznymi na co dzień? 

6. Czy Państwa podopieczni uczestniczą w zajęciach domowych, takich jak sprzątanie, zakupy? 

W jakich codziennych czynnościach uczestniczą najczęściej, w jakich najrzadziej a  w jakich 

wcale nie uczestniczą? 

7. Jak Państwa podopieczni radzą sobie z wykonywaniem codziennych czynności takich, jak:  

 pozostawanie bez nadzoru/ opieki innej osoby,  

 higiena osobista,  

 ubieranie się,  

 przygotowywanie i spożywanie posiłków,  

 dojście lub dojechanie w znane/ nieznane miejsce, 

 komunikowanie się z innymi ludźmi (telefoniczne, mailowe, bezpośrednie), 

 zaplanowanie swojego dnia (np. pójście do szkoły/ pracy, powrót do domu, czas na naukę, 

wypoczynek itp.), 

 spotykanie się ze znajomymi (w domu lub poza domem). 

W tym momencie chciał(a)bym porozmawiać z Państwem na temat potrzeb osób z autyzmem oraz 

rodzajów wsparcia, jakiego te osoby wymagają.  

8. Jakiego rodzaju wsparcia wymagają Państwa podopieczni? Proszę uwzględnić w swoich 

wypowiedziach wszelkie formy wsparcia, jakie są Państwa zdaniem istotne i jakie powinni oni 

otrzymywać, niezależnie od tego czy aktualnie, z różnych przyczyn, takie wsparcie otrzymują 

czy też nie.  

[W pytaniu 8 szczególnie istotne jest, by wypowiedzi uczestników spotkania były maksymalnie 

spontaniczne tak, by mogło się w nich ujawnić to, jakie elementy czy płaszczyzny wsparcia są ważne 

z punktu widzenia opiekunów osób z autyzmem, jakie elementy czy płaszczyzny wsparcia są w ogóle 

brane przez nich pod uwagę, co pośrednio pomoże też odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom 
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usamodzielnienia osób z autyzmem uważają oni za pożądany i  w ogóle możliwy do osiągnięcia przez 

osoby z autyzmem].  

9. Jakie formy wsparcia są kluczowe dla Państwa podopiecznych? Które z tych form są ważne dla 

Państwa podopiecznych, choć mogą być zaspokojone w dalszej kolejności? [instrukcja: po 

wysłuchaniu wypowiedzi uczestników FGI, moderator postara się uporządkować je 

i uszeregować od najbardziej do najmniej ważnych zdaniem uczestników spotkania, wyniki 

swojej pracy będzie „na bieżąco” konsultował z uczestnikami spotkania i ostatecznie 

utworzony ranking pożądanych form wsparcia zapisze na dużej kartce, np. flipcharcie] 

 wsparcie psychologiczne, emocjonalne udzielane przez członków rodziny i/lub bezpośrednich 

opiekunów, 

 wsparcie (poradnictwo) psychologiczne udzielane przez specjalistów, profesjonalistów, 

 specjalistyczna terapia (np. trening umiejętności społecznych, psychoterapia itp.), 

 rehabilitacja społeczna, która ma na celu umożliwienie osobom z autyzmem uczestniczenie 

w życiu społecznym (poprzez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności 

społecznej, służą jej działania prowadzone zwłaszcza przez warsztaty terapii zajęciowej ale też 

wszystkie inne działania nakierowane na zwiększenie zaradności życiowej osób z autyzmem),  

 rehabilitacja zawodowa, która ma na celu ułatwienie osobie z autyzmem uzyskanie 

i utrzymanie zatrudnienia odpowiedniego do ich możliwości (poprzez naukę zawodu 

możliwego do wykonywania przy panującej dysfunkcji osoby z autyzmem, zapewnienie 

poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży, pośrednictwa pracy, 

przystosowywanie stanowisk pracy dla osób z autyzmem, tworzenie warunków pracy 

chronionej itp.), 

 rehabilitacja zdrowotna, 

 wsparcie w usamodzielnieniu, w tym poprzez zamieszkiwanie w mieszkaniach wspomaganych, 

treningowych, 

 wsparcie finansowe, materialne.  

10. Porozmawiajmy teraz chwilę o kwestii usamodzielniania się Państwa podopiecznych. Czy 

w ogóle dostrzegacie Państwo taką możliwość, by Państwa podopieczni żyli samodzielnie, bez 

Waszego wsparcia?  

11. Jakie dostrzegają Państwo najważniejsze przeszkody/bariery w związku z usamodzielnieniem 

się Państwa podopiecznych?  

Poziom wsparcia instytucjonalnego 

12. Czy Państwa podopieczni uczęszczają do jakichś placówek wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych? Jeśli tak, do jakich konkretnie placówek uczęszczają?  

 warsztat terapii zajęciowej (WTZ), 

 zakład aktywności zawodowej (ZAZ), 

 środowiskowy dom samopomocy (ŚDS), 
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 klub integracji społecznej (KIS), 

 centrum integracji społecznej (CIS), 

 mieszkanie wspomagane. 

13. W jaki sposób Państwa podopieczni funkcjonują we wspomnianych wyżej placówkach 

wsparcia, jakie zadania/ działania wykonują w WTZ lub ZAZ, w jakich działaniach prowadzonych 

przez ŚDS, KIS lub CIS uczestniczą? Na ile są samodzielni w wypełnianiu obowiązków 

związanych z aktywnością w tych instytucjach (w kontekście dojazdu do instytucji, 

uczestniczenia w zajęciach, wykonywania określonych prac itp.)? 

14. Jak oceniają Państwo wsparcie udzielane Państwa podopiecznym przez placówki wsparcia 

(ŚDS, WTZ, ZAZ, KIS, CIS)? Proszę uzasadnić swoją ocenę.  

15. Czy kiedykolwiek napotkali Państwo na jakieś trudności w zakresie korzystania ze wsparcia 

omawianych instytucji? Jeśli tak, na czym te trudności polegają? 

 brak placówki wsparcia danego typu na terenie zamieszkania osoby z autyzmem, 

 brak wolnych miejsc w placówce wsparcia, 

 odmowa przyjęcia do placówki osoby z autyzmem,  

 usunięcie osoby z autyzmem z placówki, 

 brak specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z autyzmem, 

 niemożność dostosowania się osoby z autyzmem do zasad panujących w placówce. 

[Jeśli zdarzył się przypadek odmowy przyjęcia lub usunięcia osoby z autyzmem z placówki wsparcia, 

należy dopytać o przyczyny tego zdarzenia: brak wolnych miejsc w placówce wsparcia, brak 

specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z autyzmem, itp.]  

16. Czy korzystali Państwo kiedykolwiek ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, powiatowego 

centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy lub organizacji pozarządowych? 

Z jakich form wsparcia Państwo korzystali? 

 skierowanie do placówki wsparcia (SDŚ, WTZ, ZAZ, inne), 

 dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, 

 usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

 poradnictwo (psychologiczne, prawne, rodzinne itp.),  

 pomoc finansowa, materialna. 

17. Jeśli nie korzystali Państwo ze wsparcia tych instytucji, z czego to wynika? 

 brak potrzeby wsparcia, 

 brak informacji o instytucjach, które oferują wsparcie osobom z autyzmem, 

 brak informacji o potencjalnie dostępnych formach wsparcia, 

 przekonanie o braku możliwości uzyskania potrzebnego wsparcia, 
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 brak możliwości złożenia wniosku, zgłoszenia zapotrzebowania,  

 brak form wsparcia nakierowanych na pomoc osobom z autyzmem. 

18. Jak oceniają Państwo poziom i jakość wsparcia uzyskiwanego od tych instytucji? Czy oferowane 

przez te instytucje formy wsparcia są Państwa zdaniem adekwatne do potrzeb osób 

z autyzmem i ich rodzin? 

19. Czy korzystali Państwo jeszcze z jakichś form wsparcia? Jeśli tak, jakie to było wsparcie? Jaka 

instytucja je świadczyła?  

20. Czy jakiegoś rodzaju wsparcia dla osób z autyzmem brakuje Państwa zdaniem w szczególny 

sposób? Jeśli tak, o jakie formy wsparcia chodzi? Jakie instytucje mogłyby je świadczyć?  

Gotowość do usamodzielnienia się osób z autyzmem  

Teraz chciał(a)bym abyśmy porozmawiali na temat stopnia życiowej samodzielności, jaki posiadają lub 

mogą osiągnąć Państwa podopieczni.  

21. Czy Państwa podopieczni mogą lub mogliby Państwa zdaniem prowadzić samodzielne życie 

poza domem rodzinnym, choćby tylko w jakimś wymiarze (np. tylko w trakcie dnia)? Proszę 

uzasadnić swoją opinię.  

22. Czy mogą Państwo wskazać warunki, jakie powinny być Państwa zdaniem spełnione, by 

Państwa podopieczni mogli prowadzić życie poza własnym domem rodzinnym [np. w sytuacji 

gdyby zabrakło osób z bezpośredniego otoczenia, które mogłyby się nimi opiekować]? 

23. Jakiego typu wsparcie musieliby uzyskiwać Państwa podopieczni, by móc w miarę 

samodzielnie funkcjonować poza domem rodzinnym? 

24. Jaki wpływ na zwiększanie samodzielności Państwa podopiecznych mógłby mieć Państwa 

zdaniem ich pobyt w mieszkaniu wspomaganym? Proszę uzasadnić swoją opinię.  

a) Jaką konkretnie funkcję taki pobyt w mieszkaniu wspomaganym mógłby Państwa 

zdaniem spełniać? 

 miejsce czasowego czy długotrwałego, stałego pobytu osoby z autyzmem, 

 miejsce docelowego pobytu czy raczej pobyt na okres przejściowy, „trening” poprzedzający 

pełne usamodzielnienie rozumiane, jako zamieszkanie we własnym mieszkaniu (innym niż dom 

rodzinny i mieszkanie wspomagane), 

 miejsce czasowego pobytu stanowiące zarazem możliwość/ formę zapewnienia opieki 

wytchnieniowej rodzicom/ opiekunom osoby z autyzmem16. 

25. Gdzie na terenie gminy/ miejscowości, w której Państwo mieszkają mogłoby być zlokalizowane 

mieszkanie wspomagane dla osób z autyzmem? Proszę wskazać i opisać bliżej jakieś konkretne 

miejsce/ obszar, który przychodzi Państwu na myśl lub opisać, jakimi cechami powinno się 

charakteryzować miejsce, w którym zlokalizowane powinno być mieszkanie wspomagane dla 

                                                           
16 Co do zasady opieka wytchnieniowa ma polegać na zapewnieniu opieki niepełnosprawnemu dziecku lub 
osobie dorosłej, na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę 
odpoczynku itp. 
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osób z autyzmem [centrum/ obrzeża, przedmieścia miejscowości, obszar zurbanizowany/ 

sprzyjający kontaktowi z naturą, z dostępem do ogrodu itp., lokalizacja umożliwiająca dogodny 

dojazd środkami komunikacji publicznej; mieszkanie w bloku mieszkalnym/ domu 

jednorodzinnym] 

Standard mieszkania wspomaganego 

Jak już wspomnieliśmy na początku, na niektórych innych tego typu spotkaniach będziemy starali się 

bardzo dokładnie porozmawiać o oczekiwaniach wobec mieszkań wspomaganych dla osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera. Z racji tego, że nasze 

spotkanie zbliża się do końca, teraz chciał(a)bym tylko zapytać o następującą, bardzo ważną dla nas 

kwestię: 

26. Jak wyobrażają sobie Państwo swoje życie po opuszczeniu domu przez 

dziecko/podopiecznego?  

27. Jak zmieni się Państwa sytuacja rodzinna po ewentualnym usamodzielnieniu się dziecka? 

28. Czy Państwa zdaniem rodzice/ opiekunowie osób z autyzmem skierowanych do mieszkania 

wspomaganego powinni zostać objęci jakimiś formami wsparcia? Jeśli tak, jakiego typu 

powinno być to wsparcie (wsparcie psychologiczne, szkolenia)? 

 Czy mogą Państwo wymienić jakieś konkretne tematy szkoleń dla opiekunów, które byłyby 

zasadne, zwłaszcza w kontekście usamodzielnienia ich podopiecznych? 

Zakończenie 

29. Czy są jeszcze jakieś kwestie istotne dla funkcjonowania osób z autyzmem, które nie zostały 

poruszone na spotkaniu? Jakie to kwestie? Czy coś chcielibyście Państwo dodać do któregoś 

z poruszanych wątków? 

Podziękowanie za udział w spotkaniu, kwestie formalne i techniczne.  

2. Dyspozycje do wywiadu z przedstawicielami rodzin osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju (design thinking – wypracowanie modelu). 

Wyjaśnienie celu badania, przedstawienie się moderatora, kwestie formalne i techniczne. 

Bardzo dziękuję za przybycie na spotkanie zorganizowane w ramach badania potrzeb osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest ono prowadzone 

na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Głównym celem badania jest 

wypracowanie założeń do modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju, który będzie w kolejnych fazach projektu opracowany, przetestowany 

i upowszechniany w całej Polsce.  

Badanie nie mogłoby się odbyć bez konsultacji z osobami, które znajdują się najbliżej osób z autyzmem 

i mogą najpełniej wypowiedzieć się na temat ich potrzeb i możliwości oraz wymaganych form wsparcia. 

Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się z nami Państwa doświadczeniami i opiniami. 

Bardzo zależy nam na tym, aby Państwa wypowiedzi były szczere, od tego bowiem zależy ostateczna 

wartość naszego badania i jego praktyczna przydatność. Badanie ma charakter poufny. Żaden 

z uczestników spotkania nie będzie rozpoznawalny w raporcie końcowym, jako konkretna osoba. 
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Nagranie dokonywane jest wyłącznie w celach badawczych – w celu usprawnienia pracy osób 

prowadzących spotkania i opracowujących raport badawczy.  

Na niektórych innych tego typu spotkaniach będziemy starali się bardzo dokładnie zdiagnozować, jak 

osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju funkcjonują, jakie mają potrzeby, z jakiego wsparcia 

korzystają i jak je oceniają. Na naszym spotkaniu skupimy się jednak na wypracowaniu założeń do 

modelu wsparcia mieszkalnictwa wspomaganego. 

[Instrukcja: zależy nam na uzyskaniu jak najbardziej spontanicznych i otwartych wypowiedzi i opinii 

uczestników spotkania, w tym również wychwyceniu ich pomysłów na wszelkie niestandardowe formy 

wsparcia, które byłyby ich zdaniem użyteczne w kontekście opieki i rehabilitacji osób z autyzmem. 

W związku z tym wszelkie kwestie wypunktowane lub wskazane w kwadratowych nawiasach, 

moderator powinien traktować, jako podpowiedzi dla samego siebie, nie powinien ich jednak 

odczytywać zadając pytanie. Jeśli w FGI uczestniczyć będą również osoby z autyzmem, poszczególne 

pytania powinny być kierowane wpierw do nich, w odpowiedniej, bezpośredniej formie].  

Wprowadzenie 

1. Prośba o przedstawienie się uczestników spotkania.  

2. Prośba do rodziców/ opiekunów osób z autyzmem o krótki opis swoich podopiecznych (płeć, 

wiek, schorzenie, stopień niepełnosprawności itp.).  

Standard mieszkania wspomaganego 

Teraz chciał(a)bym, abyśmy porozmawiali o tym, jak Państwa zdaniem powinno wyglądać i na jakich 

zasadach funkcjonować modelowe mieszkanie wspomagane dla osób z autyzmem. Chciał(a)bym 

prosić, aby wyobrazili sobie Państwo takie idealne mieszkanie, niezależnie od tego, co wydaje się 

Państwu możliwe do zrealizowania w Państwa gminie i spróbowali je choćby pobieżnie naszkicować. 

[instrukcja: w celu wypracowania pewnej wspólnej koncepcji mieszkania wspomaganego uczestnicy 

spotkania zostaną podzieleni na dwie lub trzy grupy i zostaną poproszeni o wykonanie w grupach pracy 

koncepcyjnej polegającej na naszkicowaniu domu dla osób z autyzmem, który byłby optymalnie 

dopasowany do potrzeb podopiecznych uczestników spotkania. Następnie wypracowane w grupach 

modele zostaną porównane ze sobą, ewentualne różnice między nimi zostaną omówione a ostatecznie 

osoba prowadząca spotkanie spróbuje wraz z uczestnikami spotkania stworzyć jedną pewną wspólną 

wizję idealnego mieszkania wspomaganego dla osób z autyzmem, który zdaniem uczestników 

spotkania byłby dopasowany do ich potrzeb i możliwości]. 

Pytania pomocnicze: 

3. Jak Państwa zdaniem powinno być urządzone (modelowe) mieszkanie wspomagane dla osób 

z autyzmem?  

 Ile i jakie pomieszczenia powinno mieć? 

 Jakie rozwiązania architektoniczne powinny zostać zastosowane (np. jakie zasady aranżacji 

mieszkania)?  

 Jaka kolorystyka wnętrz i jakie umeblowanie mieszkania byłyby najbardziej odpowiednie? 
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 Jakie wyposażenie powinno posiadać mieszkanie (np. jakie umeblowanie, czy monitoring, 

dostęp do internetu itp.)? 

4. Na jakich zasadach Państwa zdaniem powinno funkcjonować mieszkanie wspomagane dla 

osób z autyzmem?  

 Jaka liczba osób z autyzmem powinna jednocześnie korzystać z jednego mieszkania 

wspomaganego? 

 Ile osób z autyzmem powinno być kwaterowanych w pojedynczym pokoju? 

 Czy w mieszkaniu wspomaganym powinny przebywać wyłącznie osoby z autyzmem czy też 

mogą w nim przebywać osoby zmagające się z niepełnosprawnością innego typu?  

 Czy jacyś specjaliści powinni wspierać osoby z autyzmem zamieszkujące w mieszkaniu 

wspomaganym? Jeśli tak, jacy? Jakie kompetencje/ kwalifikacje powinni posiadać tacy 

specjaliści?  

 W jaki sposób powinno być zorganizowane specjalistyczne wsparcie dla osób z autyzmem 

przebywających w mieszkaniu wspomaganym [ile osób z autyzmem powinno znajdować się 

jednocześnie pod opieką specjalisty, czy wymagany jest stały czy tylko czasowy nadzór 

opiekuna nad osobami z autyzmem przebywającymi w mieszkaniu]?  

 Czy osoby z autyzmem skierowane do mieszkania wspomaganego powinny mieć zapewniony 

dostęp do dodatkowych usług wspierających ich pobyt i/lub aktywność w mieszkaniu 

wspomaganym? Jeśli tak, jaki rodzaj i zakres usług powinien wspierać pobyt osób z autyzmem 

w mieszkaniu wspomaganym?  

 trening umiejętności społecznych,  

 trening ekonomiczny,  

 trening samodzielności,  

 trening środowiskowy. 

5. Jak Państwa zdaniem od strony organizacyjnej powinno wyglądać kierowanie i pobyt osób 

z autyzmem w mieszkaniu wspomaganym?  

 Jak powinna przebiegać procedura kierowania osób z autyzmem do mieszkania 

wspomaganego [przedstawiciele jakich instytucji powinni opiniować wniosek itp.]? 

 Jakie kryteria powinny decydować o przyznaniu osobie z autyzmem miejsca w mieszkaniu 

wspomaganym [wiek, stopień zaburzenia, stopień samodzielności życiowej]?  

 Czy rodziny/ osoby z autyzmem powinny partycypować w kosztach utrzymania mieszkania 

wspomaganego? Jeśli tak, na jakiej zasadzie? Jeśli nie, dlaczego?  

6. Czy Państwa zdaniem rodzice/ opiekunowie osób z autyzmem skierowanych do mieszkania 

wspomaganego powinni zostać objęci jakimiś formami wsparcia? Jeśli tak, jakiego typu 

powinno być to wsparcie (wsparcie psychologiczne, szkolenia)? 
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 Czy mogą Państwo wymienić jakieś konkretne tematy szkoleń dla opiekunów, które byłyby 

zasadne, zwłaszcza w kontekście usamodzielnienia ich podopiecznych? 

7. Czy w procesie organizowania i prowadzenia mieszkania wspomaganego dla osób z autyzmem 

w Państwa gminie, miejscowości powinny zostać przewidziane jakieś działania skierowane do 

społeczności lokalnej? Jeśli tak, jakie [np. działania informacyjne ukierunkowane na redukcję 

lęku przed osobami z całościowym zaburzeniem rozwoju]? 

Potencjalne zagrożenia związane z funkcjonowaniem mieszkań wspomaganych dla osób z autyzmem 

i sposoby ich niwelowania 

8. Jakie sytuacje trudne/ kryzysowe mogą wystąpić Państwa zdaniem już na etapie praktycznego 

funkcjonowania mieszkania wspomaganego dla osób z autyzmem [konflikty między 

mieszkańcami, rotacja mieszkańców, rotacja specjalistów wspierających osoby z autyzmem 

przebywające w mieszkaniu, problemy ze strony organizatora, np. z zapewnieniem ciągłości 

funkcjonowania mieszkania wspomaganego, brak odpowiedniego lokalu itp.]? 

9. Jakie kompetencje powinny Państwa zdaniem posiadać osoby wspierające osoby z autyzmem 

przebywające w mieszkaniu chronionym, by poradzić sobie z sytuacjami trudnymi/ 

kryzysowymi? 

10. Czy powinny istnieć jakieś zasady usuwania lokatorów z mieszkania wspomaganego? Jeśli tak, 

jakie?  

Ocena możliwości gminy w zakresie utworzenia i prowadzenia mieszkania wspomaganego dla osób 

z autyzmem 

11. Czy Państwa zdaniem władze gminy, w której Państwo mieszkają/ pracują, byłyby 

zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem mieszkania wspomaganego dla osób 

z autyzmem? Proszę uzasadnić swoją opinię. 

12. Jakie ewentualnie czynniki mogłyby utrudnić Państwa zdaniem proces tworzenia i powadzenia 

mieszkania wspomaganego na terenie gminy, w której Państwo mieszkają, pracują? 

 Czy władze gminy są świadome potrzeb i problemów osób z autyzmem i/lub ich rodzin 

zamieszkujących na terenie gminy? 

 Czy władze gminy posiadają rozeznanie w zakresie liczby i sytuacji osób z autyzmem 

zamieszkujących na jej terenie?  

 Czy na terenie gminy są zatrudnieni specjaliści, którzy mogliby wspierać osoby z autyzmem 

zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym? Czy gmina dysponuje zasobami finansowymi, 

które umożliwiłyby zatrudnienie takich osób lub ewentualne przeszkolenie już zatrudnionych 

specjalistów? 

 Czy funkcjonowanie mieszkania wspomaganego dla osób z autyzmem może wywołać opór/ 

protesty społeczności lokalnej (w tym również protest osób i/lub rodzin osób zmagających się 

z niepełnosprawnością innego typu)?  
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13. Jakie działania mogłyby zostać Państwa zdaniem podjęte w celu zminimalizowania 

sygnalizowanych trudności w procesie tworzenia i powadzenia mieszkania wspomaganego na 

terenie gminy, w której Państwo mieszkają, pracują? 

14. Czy gmina ma jakiś potencjał, mocne strony, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie 

tworzenia i prowadzenia na jej terenie mieszkania wspomaganego dla osób z autyzmem? 

Zakończenie 

15. Czy są jeszcze jakieś kwestie istotne dla funkcjonowania osób z autyzmem, które nie zostały 

poruszone na spotkaniu? Jakie to kwestie? Czy coś chcielibyście Państwo dodać do któregoś 

z poruszanych wątków? 

Podziękowanie za udział w spotkaniu, kwestie formalne i techniczne.  

3. Dyspozycje do wywiadu z organizatorami systemu wsparcia osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju osób, przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

środowiska naukowego, specjalistami, terapeutami i pedagogami (funkcja 

diagnostyczna). 

Wyjaśnienie celu badania, przedstawienie się moderatora, kwestie formalne i techniczne. 

Bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie zorganizowane w ramach badania potrzeb osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest ono prowadzone 

na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Głównym celem badania jest 

identyfikacja potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera i ich rodzin w zakresie instytucjonalnego wsparcia społecznego, w szczególności wsparcia 

świadczonego w mieszkaniach wspomaganych.  

Badanie nie mogłoby się odbyć bez konsultacji z organizatorami systemu wsparcia osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju, przedstawicielami organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Dlatego 

będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się z nami Państwa doświadczeniami i opiniami. Bardzo 

zależy nam na tym, aby Państwa wypowiedzi były szczere, od tego bowiem zależy ostateczna wartość 

naszego badania i jego praktyczna przydatność. Badanie ma charakter poufny. Żaden z uczestników 

spotkania nie będzie rozpoznawalny w raporcie końcowym, jako konkretna osoba lub przedstawiciel 

konkretnej instytucji. Nagranie dokonywane jest wyłącznie w celach badawczych – w celu usprawnienia 

pracy osób prowadzących spotkania i opracowujących raport badawczy. Nagranie nie zostanie 

przekazane instytucjom, w których są Państwo zatrudnieni.  

Na tym spotkaniu skupimy się na dokładnej analizie i ocenie funkcjonowania systemu wsparcia osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera. Na innych tego typu 

spotkaniach będziemy starali się ocenić możliwości wdrożenia modelu mieszkalnictwa wspomaganego 

dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w gminach, oczywiście wykorzystując wiedzę, którą 

zdobędziemy dzisiaj i na innych takich spotkaniach. 

Wprowadzenie 

1. Prośba o przedstawienie się uczestników spotkania.  
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Potrzeby i możliwości osób z autyzmem i ich rodzin oraz formy wsparcia nieformalnego 

i instytucjonalnego (otrzymywanego i pożądanego).  

Na początku chciał(a)bym porozmawiać z Państwem na temat codziennego funkcjonowania osób 

z autyzmem. W celu uproszczenia rozmowy, dla określenia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, 

w tym autyzmem i zespołem Aspergera, używać będziemy wyrażenia osoby z autyzmem.  

1. [Pytanie do specjalistów] Czy są Państwo w stanie ocenić poziom codziennego funkcjonowania 

osób z autyzmem, z którymi się Państwo stykają w ramach pracy zawodowej? 

a) Czy osoby z autyzmem, z którymi się Państwo stykają w ramach pracy zawodowej uczestniczą 

w zajęciach domowych, takich jak sprzątanie, zakupy? W jakich codziennych czynnościach 

najczęściej, a  w jakich najrzadziej lub wcale uczestniczą osoby z autyzmem? 

b) W jakim stopniu osoby z autyzmem, z którymi się Państwo stykają w ramach pracy zawodowej, 

są samodzielne w wykonywaniu codziennych czynności takich, jak:  

 pozostawanie bez nadzoru/ opieki innej osoby,  

 higiena osobista,  

 ubieranie się,  

 przygotowywanie i spożywanie posiłków,  

 dojście lub dojechanie w znane/ nieznane miejsce, 

 komunikowanie się z innymi ludźmi (telefoniczne, mailowe, bezpośrednie), 

 zaplanowanie swojego dnia (np. pójście do szkoły/ pracy, powrót do domu, czas na naukę, 

wypoczynek itp.), 

 spotykanie się ze znajomymi (w domu lub poza domem). 

c) W jaki sposób osoby z autyzmem, z którymi się Państwo stykają w ramach pracy zawodowej 

spędzają swój czas wolny (czas nie przeznaczony na naukę, rehabilitację lub pracę)? 

d) Z jakimi osobami najczęściej, osoby z autyzmem, którymi się Państwo opiekują na co dzień lub 

w ramach pracy zawodowej, spędzają swój czas wolny [z rodzicami, rodzeństwem, 

znajomymi]?  

e) Jak często osoby z autyzmem, z którymi się Państwo stykają nawiązują relacje towarzyskie, 

koleżeńskie, z osobami spoza rodziny (spotykają się ze znajomymi, biorą udział 

w wydarzeniach, w których bierze udział grupa osób itp.)?  

f) Jakie największe trudności wiążą się Państwa zdaniem z opieką nad osobami z autyzmem na 

co dzień? 

W tym momencie chciał(a)bym porozmawiać z Państwem na temat potrzeb osób z autyzmem oraz 

rodzajów wsparcia, jakiego te osoby wymagają.  

2. Jakiego rodzaju wsparcia wymagają Państwa zdaniem osoby z autyzmem i/lub ich rodziny? 

Proszę uwzględnić w swoich wypowiedziach wszelkie formy wsparcia, jakie są Państwa 
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zdaniem istotne i jakie osoby z autyzmem powinny otrzymywać, niezależnie od tego czy 

aktualnie, z różnych przyczyn, takie wsparcie otrzymują czy też nie.  

a) Jakie formy wsparcia są kluczowe Państwa zdaniem dla osób z autyzmem? Które z tych form 

są ważne dla osób z autyzmem, choć mogą być zaspokojone w dalszej kolejności? [instrukcja: 

po wysłuchaniu wypowiedzi uczestników FGI, moderator postara się uporządkować je 

i uszeregować od najbardziej do najmniej ważnych zdaniem uczestników spotkania, wyniki 

swojej pracy będzie „na bieżąco” konsultował z uczestnikami spotkania i ostatecznie 

utworzony ranking pożądanych form wsparcia zapisze na dużej kartce, np. flipcharcie] 

 wsparcie psychologiczne, emocjonalne udzielane przez członków rodziny i/lub bezpośrednich 

opiekunów, 

 wsparcie (poradnictwo) psychologiczne udzielane przez specjalistów, profesjonalistów, 

 specjalistyczna terapia nakierowana na łagodzenie problemów wynikających bezpośrednio 

z autyzmu (w tym kształtowanie prawidłowych wzorców interakcji społecznych i komunikacji), 

 rehabilitacja społeczna, która ma na celu umożliwienie osobom z autyzmem uczestniczenie 

w życiu społecznym (poprzez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności 

społecznej, służą jej działania prowadzone zwłaszcza przez warsztaty terapii zajęciowej ale też 

wszystkie inne działania nakierowane na zwiększenie zaradności życiowej osób z autyzmem),  

 rehabilitacja zawodowa, która ma na celu ułatwienie osobie z autyzmem uzyskanie 

i utrzymanie zatrudnienia odpowiedniego do ich możliwości (poprzez naukę zawodu 

możliwego do wykonywania przy panującej dysfunkcji osoby z autyzmem, zapewnienie 

poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży, pośrednictwa pracy, 

przystosowywanie stanowisk pracy dla osób z autyzmem, tworzenie warunków pracy 

chronionej itp.), 

 rehabilitacja zdrowotna, 

 wsparcie w usamodzielnieniu, w tym poprzez zamieszkiwanie w mieszkaniach wspomaganych, 

treningowych, 

 wsparcie finansowe, materialne.  

b) Czy Państwa zdaniem potrzeby osób z autyzmem są w jakiś sposób specyficzne w stosunku do 

innych grup osób z niepełnosprawnością? Jeśli tak, na czym polega ta specyfika? 

c) Czy Państwa zdaniem osoby z autyzmem wymagają jakichś szczególnych form wsparcia, 

specyficznych w stosunku do innych grup osób z niepełnosprawnością? Jeśli tak, na czym 

powinna polegać specyfika tych form wsparcia? 

Poziom wsparcia nieformalnego 

3. W jakim stopniu Państwa zdaniem osoby z autyzmem są i mogą być wspierane przez swoje 

najbliższe otoczenie: rodzinne i/lub koleżeńskie? Jakie potrzeby osób z autyzmem są i mogą 

być zaspokajane w ten sposób, a  w zaspokajanie jakich potrzeb włączać się powinni specjaliści, 

przedstawiciele instytucji? 
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a) Czy Państwa zdaniem istnieją jakieś ograniczenia w uzyskiwaniu przez osoby z autyzmem 

wsparcia od osób z ich najbliższego otoczenia? Jeśli tak, jakiego typu są to trudności [trudność 

w nawiązywaniu relacji koleżeńskich, chęć nastoletnich i starszych osób z autyzmem 

uniezależnienia się od pomocy rodziców]? 

Poziom wsparcia instytucjonalnego 

4. Czy na terenie gminy [nazwa gminy]/ powiatu [nazwa powiatu] funkcjonują jakieś placówki 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, jakie konkretnie placówki funkcjonują? 

  warsztat terapii zajęciowej (WTZ), 

 zakład aktywności zawodowej (ZAZ), 

 środowiskowy dom samopomocy (ŚDS), 

 klub integracji społecznej (KIS), 

 centrum integracji społecznej (CIS), 

 mieszkanie wspomagane. 

5. Czy są to placówki kierujące wsparcie do ogółu osób niepełnosprawnych czy też funkcjonują 

na terenie gminy/ powiatu placówki specjalistyczne, ukierunkowane na wspieranie osób 

z autyzmem? 

6. Czy osoby z autyzmem, które zamieszkują na terenie gminy/ powiatu, uczęszczają do jakichś 

placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, do jakich konkretnie placówek 

uczęszczają? Ile osób z autyzmem uczęszcza do takich placówek? 

7. [Pytanie do uczestników spotkania zatrudnionych w placówkach wsparcia] W jaki sposób 

osoby z autyzmem funkcjonują we wspomnianych wyżej placówkach wsparcia, jakie zadania 

zawodowe wykonują w WTZ lub ZAZ, w jakich działaniach prowadzonych przez ŚDS, KIS lub CIS 

uczestniczą? Czy uczestnictwo osób z autyzmem w placówkach sprawia jakieś trudności? Jeśli 

tak, jakiego typu są to trudności i  z czego wynikają [ze specyfiki ich niepełnosprawności, ze 

sposobu funkcjonowania placówki, w tym zasad jej organizacji, z braku specjalistów 

posiadających kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem]? 

a) Na ile samodzielne są osoby z autyzmem funkcjonujące w tych placówkach a na ile zależne od 

pomocy innych osób: członków rodziny lub pracowników tych instytucji (w kontekście dojazdu 

do instytucji, uczestniczenia w zajęciach)? 

8. Jak oceniają Państwo wsparcie udzielane osobom z autyzmem i/lub ich rodzinom przez 

placówki wsparcia (ŚDS, WTZ, ZAZ, KIS, CIS)? Proszę uzasadnić swoją ocenę.  

9. Czy osoby z autyzmem i/lub ich rodziny napotykają na jakieś trudności w zakresie uzyskiwania 

wsparcia we wspomnianych wyżej instytucjach? Jeśli tak, na czym te trudności mogą polegać? 

 brak placówki wsparcia danego typu na terenie zamieszkania osoby z autyzmem, 

 brak wolnych miejsc w placówce wsparcia, 

 odmowa przyjęcia do placówki osoby z autyzmem,  
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 usunięcie osoby z autyzmem z placówki, 

 brak specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z autyzmem, 

 niemożność dostosowania się osoby z autyzmem do zasad panujących w placówce. 

[Jeśli zdarzył się przypadek odmowy przyjęcia lub usunięcia osoby z autyzmem z placówki wsparcia, 

należy dopytać o przyczyny tego zdarzenia: brak wolnych miejsc w placówce wsparcia, brak 

specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z autyzmem, itp.]  

10. Czy instytucje samorządowe funkcjonujące na terenie gminy/powiatu oferują formy wsparcia 

dla osób z autyzmem? Jeśli tak, jakie konkretnie instytucje oferują wsparcie? [jeśli uczestnicy 

spotkania dysponują jedynie wiedzą nt. instytucji oferujących wsparcie osobom 

niepełnosprawnym ogółem, należy dopytać o takie instytucje i oferowane przez nich wsparcie]  

 ośrodek pomocy społecznej, 

 powiatowe centrum pomocy rodzinie, 

 powiatowy urząd pracy. 

11. Czy osoby z autyzmem i/lub ich rodziny korzystają ze wsparcia organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy/powiatu?  

12. Jeśli osoby z autyzmem i/lub ich rodziny nie korzystają ze wsparcia wspomnianych wcześniej 

instytucji i organizacji pozarządowych, to z czego to Państwa zdaniem może wynikać? 

 brak potrzeby wsparcia, 

 brak informacji o instytucjach, które oferują wsparcie osobom z autyzmem, 

 brak informacji o potencjalnie dostępnych formach wsparcia, 

 przekonanie o braku możliwości uzyskania potrzebnego wsparcia, 

 brak możliwości złożenia wniosku, zgłoszenia zapotrzebowania,  

 brak form wsparcia nakierowanych na pomoc osobom z autyzmem. 

13. W jaki sposób na terenie gminy rozpoznawane są potrzeby osób z całościowym zaburzeniem 

rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin/opiekunów faktycznych  

(w tym prawnych)? Czy oferta wsparcia dostępna dla tych osób jest adekwatna do 

poczynionego rozpoznania? Jeśli nie, dlaczego? 

14. Czy jakiegoś typu wsparcia wymaganego przez osoby z autyzmem i/lub ich rodziny brakuje 

Państwa zdaniem na terenie gminy/powiatu w szczególny sposób? Jeśli tak, o jakie formy 

wsparcia chodzi? Jakie instytucje mogłyby je świadczyć? 

15. [Jeśli na terenie gminy/ powiatu działają organizacje pozarządowe wspierające osoby 

z autyzmem] Czy jednostki samorządu terytorialnego (OPS, PCPR) i/lub instytucje wsparcia 

podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy/ 

powiatu w zakresie wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, na 

czym ta współpraca polega, proszę podać konkretne przykłady? Jak oceniacie Państwo jakość 

tej współpracy? 
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16. Czy w Państwa opinii jakaś instytucja powinna być formalnie zobowiązana do koordynowania 

wsparcia dla osób z autyzmem? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, jaka to powinna być instytucja? 

Na jakim szczeblu samorządu powinna się znajdować? 

Gotowość do usamodzielnienia się osób z autyzmem  

Teraz chciał(a)bym abyśmy porozmawiali na temat stopnia życiowej samodzielności, jaki Państwa 

zdaniem mogą uzyskać osoby z autyzmem.  

17. Czy w Państwa opinii osoby z autyzmem mogą prowadzić życie poza własnym domem 

rodzinnym? Jeśli nie, dlaczego?  

18. Jakie warunki powinny być Państwa zdaniem spełnione, by osoby z autyzmem mogły 

prowadzić życie poza własnym domem rodzinnym? 

19. Czy Państwa zdaniem można wyróżnić jakieś czynniki, które powodują, że dana osoba 

z autyzmem ma szansę na uzyskanie większej samodzielności życiowej w porównaniu z innymi 

osobami z autyzmem? Jeśli tak, jakie to są czynniki? 

 wiek, 

 stopień niepełnosprawności,  

 skala występowania całościowego zaburzenia rozwoju,  

 poziom wsparcia nieformalnego uzyskiwanego od najbliższego otoczenia społecznego, w tym 

rodziny,  

 poziom wsparcia instytucjonalnego wyrażający się m.in. ilością i jakością otrzymywanych usług 

ukierunkowanych na wspieranie samodzielności osoby z autyzmem  

20. Jakiego typu wsparcie (usługi) powinny otrzymywać Państwa zdaniem osoby z autyzmem, by 

móc funkcjonować bardziej samodzielnie, w tym prowadzić życie poza własnym domem 

rodzinnym? 

21. Jaki wpływ na zwiększanie życiowej samodzielności osób z autyzmem może mieć Państwa 

zdaniem ich pobyt w mieszkaniu wspomaganym? Proszę uzasadnić swoją opinię.  

22. Jaką konkretnie funkcję pobyt w mieszkaniu wspomaganym może/ powinien Państwa zdaniem 

pełnić w procesie usamodzielniania osób z autyzmem? 

 miejsce czasowego czy długotrwałego, stałego pobytu osoby z autyzmem, 

 miejsce docelowego pobytu czy raczej pobyt na okres przejściowy, „trening” poprzedzający 

pełne usamodzielnienie rozumiane, jako zamieszkanie we własnym mieszkaniu (innym niż dom 

rodzinny i mieszkanie wspomagane), 

 miejsce czasowego pobytu stanowiące zarazem możliwość/ formę zapewnienia opieki 

wytchnieniowej rodzicom/ opiekunom osoby z autyzmem17. 

                                                           
17 Co do zasady opieka wytchnieniowa ma polegać na zapewnieniu opieki niepełnosprawnemu dziecku lub 
osobie dorosłej, na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę 
odpoczynku itp. 
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23. Gdzie na terenie gminy/ miejscowości mogłoby zostać zlokalizowane mieszkanie wspomagane 

dla osób z autyzmem [centrum/ obrzeża, przedmieścia miejscowości, obszar zurbanizowany/ 

sprzyjający kontaktowi z naturą, z dostępem do ogrodu itp., lokalizacja umożliwiająca dogodny 

dojazd środkami komunikacji publicznej; mieszkanie w bloku mieszkalnym/ domu 

jednorodzinnym, inne, jakie?] 

4. Dyspozycje do wywiadu z organizatorami systemu wsparcia osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju osób, przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

środowiska naukowego, specjalistami, terapeutami i pedagogami (design 

thinking). 

Wyjaśnienie celu badania, przedstawienie się moderatora, kwestie formalne i techniczne. 

Bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie zorganizowane w ramach badania potrzeb osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest ono prowadzone 

na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Głównym celem badania jest 

identyfikacja potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera i ich rodzin w zakresie instytucjonalnego wsparcia społecznego, w szczególności wsparcia 

świadczonego w mieszkaniach wspomaganych.  

Badanie nie mogłoby się odbyć bez konsultacji z organizatorami systemu wsparcia osób z całościowym 

zaburzeniem rozwoju, przedstawicielami organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Dlatego 

będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się z nami Państwa doświadczeniami i opiniami. Bardzo 

zależy nam na tym, aby Państwa wypowiedzi były szczere, od tego bowiem zależy ostateczna wartość 

naszego badania i jego praktyczna przydatność. Badanie ma charakter poufny. Żaden z uczestników 

spotkania nie będzie rozpoznawalny w raporcie końcowym, jako konkretna osoba lub przedstawiciel 

konkretnej instytucji. Nagranie dokonywane jest wyłącznie w celach badawczych – w celu usprawnienia 

pracy osób prowadzących spotkania i opracowujących raport badawczy. Nagranie nie zostanie 

przekazane instytucjom, w których są Państwo zatrudnieni.  

Na tym spotkaniu skupimy się na ocenie możliwości wdrożenia modelu mieszkalnictwa wspomaganego 

dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w Państwa gminach. Na innych tego typu spotkaniach 

będziemy starali się dokładnie przeanalizować i ocenić funkcjonowanie systemu wsparcia osób 

z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera.. 

Wprowadzenie 

1. Prośba o przedstawienie się uczestników spotkania.  

Standard mieszkania wspomaganego  

Ocena możliwości gminy w zakresie utworzenia i prowadzenia mieszkania wspomaganego dla osób 

z autyzmem 

Chciał(a)bym teraz porozmawiać z Państwem na temat realnych możliwości utworzenia i prowadzenia 

na terenie gminy [nazwa gminy] lub powiatu [nazwa powiatu] mieszkania wspomaganego dla osób 

z autyzmem.  

2. Czy Państwa zdaniem na terenie gminy lub powiatu realne byłoby utworzenie mieszkania 

wspomaganego dla osób z autyzmem? (instrukcja: w celu zdynamizowania spotkania 
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i zwiększenia efektywności dyskusji uczestnicy spotkania zostaną podzieleni na 2 grupy osób 

ze względu na to, czy 1) [grupa entuzjastów] uważają, że na terenie gminy/ powiatu istnieje 

zapotrzebowanie oraz warunki, by utworzyć i prowadzić mieszkanie wspomagane dla osób 

z autyzmem czy też 2) [grupa oponentów] uważają, że utworzenie i prowadzenie mieszkania 

dla osób z autyzmem nie jest potrzebne lub nie jest możliwe na terenie gminy/ powiatu).  

a) [Pytanie do grupy entuzjastów] Jakimi zasobami dysponuje gmina [nazwa gminy]/ powiat 

[nazwa powiatu] w kontekście możliwości utworzenia i prowadzenia mieszkania 

wspomaganego dla osób z autyzmem? 

 zasoby kadrowe - na terenie gminy/powiatu są zatrudnieni specjaliści, którzy mogliby wspierać 

osoby z autyzmem zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym i/lub gmina dysponuje 

zasobami finansowymi, które umożliwiłyby zatrudnienie takich osób lub ewentualne 

przeszkolenie już zatrudnionych specjalistów, 

 zasoby lokalowe, 

 zasoby finansowe, 

 świadomość potrzeb i problemów osób z autyzmem i/lub ich rodzin zamieszkujących na 

terenie gminy/ powiatu,  

 rozeznanie w zakresie liczby i sytuacji osób z autyzmem zamieszkujących na terenie gminy/ 

powiatu.  

b) [Pytanie do grupy oponentów] Jakie najważniejsze czynniki mogą utrudnić Państwa zdaniem 

proces tworzenia i powadzenia mieszkania wspomaganego na terenie gminy [nazwa gminy]/ 

powiatu [nazwa powiatu]? 

 brak zasobów kadrowych - na terenie gminy/powiatu nie są dostępni specjaliści, którzy 

mogliby wspierać osoby z autyzmem zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym i/lub gmina 

nie dysponuje zasobami finansowymi, które umożliwiłyby zatrudnienie takich osób lub 

ewentualne przeszkolenie już zatrudnionych specjalistów, 

 brak zasobów lokalowych, 

 brak zasobów finansowych, 

 brak świadomości potrzeb i problemów osób z autyzmem i/lub ich rodzin zamieszkujących na 

terenie gminy/ powiatu,  

 brak rozeznania w zakresie liczby i sytuacji osób z autyzmem zamieszkujących na terenie 

gminy/ powiatu.  

3. [Pytanie do wszystkich] Jakie działania mogłyby zostać Państwa zdaniem podjęte, by 

maksymalnie wykorzystać potencjał gminy/ powiatu, a zarazem zminimalizować 

sygnalizowane potencjalne trudności, które mogą wstrzymywać proces tworzenia 

i powadzenia mieszkania wspomaganego dla osób z autyzmem? 

Zakończenie 
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4. Czy są jeszcze jakieś kwestie istotne dla funkcjonowania osób z autyzmem, które nie zostały 

poruszone na spotkaniu? Jakie to kwestie? Czy coś chcielibyście Państwo dodać do któregoś 

z poruszanych wątków? 

Podziękowanie za udział w spotkaniu, kwestie formalne i techniczne.  

Wyniki analizy studium przypadku 

Spośród województw objętych badaniem Stargard jest liderem w obszarze rozwijania idei 

mieszkalnictwa wspomaganego. W mieście realizowany jest program mieszkań wspomaganych 

będących formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego 

życia lub zapewniającą osobom przebywającym w mieszkaniach warunki samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Program wpisuje się 

w systemowe rozwiązania podejmowane przez Miasto na rzecz określonych grup mieszkańców. 

Aktualnie w ramach programu „Potrzebny dom” w mieście funkcjonuje łącznie 98 mieszkań 

wspomaganych: 

 dla osób niepełnosprawnych ruchowo i osób z upośledzeniem umysłowym – podprogram „Bez 

barier”, (odnośnie mieszkań dla osób niepełnosprawnych ruchowo partnerem są: 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „POMOST” oraz 

Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”; odnośnie mieszkań dla osób z upośledzeniem umysłowym 

partnerem jest Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie (Koło PSONI) 

 dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze  

i rodziny zastępcze – podprogram „Na start”, NGO: Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” 

 dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej – podprogram „Nasz dom” – realizowany 

z powiatem stargardzkim i innymi gminami, 

 dla osób starszych – podprogram „Nie sami”, w ramach współpracy z następującymi 

organizacjami: Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”, 

Uniwersytet III Wieku, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 dla osób bezdomnych – podprogram „Od nowa”, NGO: Centrum Socjalne Caritas. 

Mieszkania budowane są przez STBS (ze wsparciem finansowym BGK oraz z udziałem finansowym 

Miasta lub z udziałem mieszkańców, którzy uprawnienia wynikające z umowy partycypacyjnej 

przekazują na rzecz Miasta) lub wygospodarowywane z zasobu miasta. Następnie mieszkania są 

najmowane lub podnajmowane przez Miasto. W systemie najem – podnajem Miasto zawiera umowę 

najmu ze Spółką (właścicielem mieszkań) i płaci STBS czynsz najmu wg stawki obowiązującej w Spółce 

a następnie podnajmuje za stawkę komunalną lokale osobom uprawnionym, którym umożliwia 

jednoczesne korzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki czynszu. W systemie najmu Miasto 

(właściciel mieszkań) zawiera umowę najmu z osobą uprawnioną i także umożliwia jednoczesne 

korzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki czynszu. Kluczowym celem na etapie budowy 

i wynajmowania mieszkań jest uzyskanie jak najmniejszych opłat czynszowych płaconych przez 

bezpośrednich odbiorców, a więc osoby wynajmujące i użytkujące mieszkanie wspomagane.  
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Kolejnym kluczowym elementem jest współpraca z organizacją pozarządową – PSONI. Jest ona 

partnerem m.in. we wskazywaniu mieszkań osobom uprawnionym a także otrzymuje dotacje 

z budżetu miasta np. na zapewnienie asystentów, opiekunów. Występuje także z aplikacjami o środki 

poza budżetem miasta, np. z PFRON-u.  

Stargardzkie Koło PSONI zrzesza ponad 120 upośledzonych umysłowo osób. W swojej strukturze ma 

Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkalnictwo Wspomagane oraz 

Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia. Koło w Stargardzie, jako pierwsze w kraju 

zapoczątkowało realizację autorskiego programu samodzielnych mieszkań dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

W rezultacie Miasto i PSONI dysponuje 33 mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

W 1999 r. utworzono 11 mieszkań wspomaganych (plus mieszkanie dla opiekuna), w 2001 roku 

kolejnych 11 mieszkań (plus mieszkanie dla opiekuna) – w blokach wielorodzinnych na os. Letnim. 

W 2004 r. utworzono tzw. pensjonat a  w nim kolejnych 11 mieszkań, przy ul. Broniewskiego 

w Stargardzie. 

W wyniku realizacji Programu Miasto uzyskuje realne korzyści ekonomiczne. Odnosząc się do danych 

z 2016 r., koszt pobytu w domu pomocy społecznej w 2016 r. ponoszony przez Miasto średnio na 1 

osobę miesięcznie wyniósł 1.887 zł. Koszt w przypadku mieszkania wspomaganego dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie ponoszony przez Miasto średnio na 1 uczestnika miesięcznie 

wyniósł 799,61 zł. (w tym koszt asystentów – opiekunów, koszt specjalistycznych usług opiekuńczych, 

koszt różnicy w czynszu, dodatku mieszkaniowego oraz obniżki czynszu). W wymiarze społecznym 

korzyściami są: 

 utrzymanie osób w środowisku, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

 budowanie właściwych postaw społecznych, 

 rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. 

W związku z realizacją Programu instytucje odpowiedzialne za jego wdrażanie napotkały na 

następujące trudności: 

 Brak formalnej definicji mieszkania wspomaganego, 

 Brak systemowego wsparcia finansowania z budżetu państwa funkcjonowania mieszkań 

wspomaganych; 

 Niewspółmierna kwota dochodów uczestników mieszkań (niskie renty i emerytury) w stosunku 

do kosztów utrzymania mieszkania, co wiąże się z koniecznością tworzenia mechanizmów 

wsparcia w ponoszeniu tych kosztów. 

 


