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dla dorosłych osóB 
z autyzmem

  Nasza  organizacja  jest  dobrze  przygotowana 

do  utworzenia  placówki  dla  osób  z  autyzmem.  
l Odwiedziliśmy specjalistyczne ośrodki tego typu 

  w Wielkiej Brytanii i Danii. 
l  Jesteśmy  aktywnym  członkiem  Porozumienia 

  Autyzm Polska, i czerpiemy także z najlepszych  

  polskich wzorów.
l Korzystaliśmy  już  i  będziemy  nadal  korzystać 

  z  konsultacji  Zakładu  Pedagogiki  Specjalnej  

  Wydziału Studiów Edukacyjnych na UAM.

Wiemy, do czego dążymy

  Istniejące  dziś  w  Polsce  placówki  pobytu 

całodobowego  dla  osób  niesamodzielnych  nie 

są  dostosowane  do  potrzeb  osób  z  autyzmem. 

Są  za  duże,  zatrudniają  za  mało  pracowników  

w  stosunku  do  liczby  mieszkańców,  nie  mają 

zindywidualizowanego podejścia do poszczegól-

nych mieszkańców. 

  Dla osoby z autyzmem pobyt w takim ośrodku  

zwykle  wiąże  się  z  dużym  cierpieniem,  

często  kończy  się  przedwczesną  śmiercią.  

Placówka,  którą  utworzymy,  będzie  pierwszą 

w  Poznaniu  i  może  stanowić  wzór  dla  

kolejnych  miejsc,  służących  terapii  i  godnemu 

życiu dorosłych osób z autyzmem.

dlaczego to robimy?
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  Inicjatywa  rodziców  została  wsparta  przez 

szkołę,  w  której  uczą  się  dzieci  mające  

w  przyszłości  -  gdy  będą  dorosłe,  a  rodzice  

nie  będą  już  mieli  sił  -  zamieszkać  w  naszej  

placówce.
l Wyspecjalizowani  nauczyciele  –  terapeuci 

  z  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  

  im.  Zbigniewa  Tylewicza  przygotowują  

  obecnych  nastolatków  do  nowej  sytuacji. 
l Silny  nacisk  kładziony  jest  na  ich 

  usamodzielnianie  –  przygotowywanie 

  posiłków,  samodzielne  ubieranie  się,  

  dbanie  o  higienę,  sprzątanie,  składanie 

  ubrań.

  Fundację Dom Autysty założyli dwa lata temu 

rodzice  sześciorga  uczniów  szkoły  dla  dzieci  

z  autyzmem  w  Ośrodku  Szkolno-Wycho 

wawczym  im.  Zbigniewa  Tylewicza  w  Poz-

naniu,  by  zadbać  o  przyszłość  dzieci,  

także tę po swojej śmierci. 

Miejsca w planowanej placówce – Domu Autysty  

- zaproponowali rodzicom wszystkich uczniów,  

którzy wtedy uczęszczali do tej szkoły.

co robimy?

  Fundacja Dom Autysty zamierza w ciągu kilku lat 

zbudować dom opieki dla dorosłych osób z autyzmem 

o  wysokim  stopniu  niesamodzielności,  pierwszy  

w  Poznaniu  i  jeden  z  pierwszych  w  Polsce.  

Stanąć ma w rejonie ul. Szamarzewskiego. 
l Dom  składał  się  będzie  z  dwóch  części: 

  mieszkalnej  oraz  zajęć  dziennych.  
l W  części  zajęć  dziennych  będą  prowadzone 

  warsztaty  dla  ok.  20  osób  z  autyzmem.  
l W planach  są  zajęcia  komputerowe,  plastyczne, 

  muzyczne,  taniec  i  inne  zajęcia  ruchowe. 
l W części mieszkalnej znajdzie się 11 mieszkań 

  treningowych, w których samodzielności będą  

  się  uczyli  najstarsi  uczniowie  szkoły  dla  

  dzieci  z  autyzmem  w  Ośrodku  Szkolno 

  -Wychowawczym  im.  Zbigniewa  Tylewicza  

  w Poznaniu. 
l W przyszłości,  jako osoby dorosłe, zamieszkają 

  oni w tych mieszkaniach pod opieką terapeutów.
l Gromadzimy  pieniądze  podczas  zbiórek  i  akcji 

  charytatywnych, pracujemy nad projektem domu.  
l Planujemy  starać  się  o  dofinansowanie  unijne. 

  Propagujemy  wiedzę  o  potrzebach  osób  

  z autyzmem.

szkoła nas wspieraKto założył Fundację i dlaczego? 


