
Krajowe Towarzystwo Autyzmu 
Oddział w Szczecinie

albo przekaż darowiznę na
cele statutowe lub remont:

37 1240 3930 1111 0000 4228 8512

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ramach realizacji zadania publicznego "Wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin"

www.kta.szczecin.pl

ul. Montwiłła 2
71-601 Szczecin

Autyzm nie zmienia potrzeb, 
ale utrudnia ich realizację

Krajowe 
Towarzystwo 
Autyzmu
Oddział w Szczecinie

...nie potrafię 
porozumiewać się 
za pomocą słów.

...nie umiem 
się zaprzyjaźnić. 

...nie potrafię się 
przytulić. 

...boję się nowych 
miejsc. 

...wpadam w furię, 
gdy zmienia się 
choć trochę mój 
plan dnia.  

Pomagaj razem z nami!
Podaruj nam 1% podatku:

Czym się zajmujemy?
szeroko rozumianym wsparciem osób 
z autyzmem i ich rodzin, organizowaniem 
terapii, edukacji, rehabilitacji dla wszystkich 
grup wiekowych - od najmłodszych dzieci, 
aż po osoby dorosłe,

diagnozą i specjalistycznymi konsultacjami 
dzieci z podejrzeniem autyzmu lub dzieci z podejrzeniem autyzmu lub 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

prowadzimy Dzienny Ośrodek Terapeutyczno- 
Edukacyjny dla Osób z Autyzmem, 

aktualnie remontujemy nowy punkt 
ośrodka przy ulicy Swarożyca 6 
w Szczecinie. 



Co jest ważne?

Szacunek. Traktuj osoby z autyzmem tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Życzliwość. Jeśli masz okazję – pomóż. Zrób pierwszy krok w nawiązaniu relacji.

Akceptacja. Nie wyśmiewaj się, nawet jeśli zachowanie osoby z autyzmem wydaje się być 
niezrozumiałe.

Dosłowny język. W rozmowie z osobą z autyzmem unikaj żartów, przenośni, metafor.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Jest zaburzeniem bardzo złożonym i wpływa na całe 
funkcjonowanie. 

Obecnie nie znamy wszystkich przyczyn autyzmu, pewnym jest, że mózg osób z autyzmem inaczej 
odbiera otaczający nas świat.

Autyzm nie zmienia potrzeb, ale utrudnia ich realizację.

Problemy, z którymi codziennie borykają się osoby z autyzmem (OzA) to:

  - Nawiązywanie relacji z innymi. Osoby z autyzmem często nie wiedzą, jak zacząć 
   i poprowadzić rozmowę. Mają trudność w rozumieniu i interpretacji uczuć, gestów, tonu    
   głosu i mimiki innych ludzi.
  

    -  Panowanie nad swoimi emocjami. Zmysły OzA inaczej odbierają bodźce tj.: światło, obrazy,  
   dźwięki, dotyk, zapachy, smak, czy ból (np.: zdarza się, że boją się dźwięku odkurzacza,    
   wpatrują się w świecące przedmioty, kręcą w kółko, nie pozwalają się dotknąć). Dużo 
   trudności sprawiają też zmiany, nowe miejsca i sytuacje. Te problemy powodują lęk, złość,        
   frustrację i niezrozumiałe dla innych zachowanie.
  
    - Rozwijanie zabawy, wyobraźni i planowanie działań. Aktywności OzA często są        
   monotonne, powtarzające się, stereotypowe. Mają trudność w organizowaniu czynności, 
   ich sekwencji oraz rozumieniem następstwa czasu lub zdarzeń. 

  - Problem z porozumiewaniem się. Część osób z autyzmem nie mówi, a u niektórych mowa  
   rozwija się późno. Są osoby, które mówią, ale nie rozumieją znaczenia słów, żartów, 
      mają trudności w wypowiadaniu swoich myśli, pytań, potrzeb. Często mówią o sobie używając  
   imienia, a nie zaimków „ja", „moje", powtarzają pojedyncze słowa lub jedno i to samo zdanie  
   (echolalia), ton ich głosu może nie być dostosowany do sytuacji i wypowiadanych treści.

Osoby z autyzmem doświadczają wielu trudności, ale mają też wyjątkowe umiejętności i 
zainteresowania. 

Często wyróżniają się doskonałą pamięcią, rozwiązują skomplikowane działania 
matematyczne lub/i posiadają bogatą wiedzę na jakiś temat, 

np. polityki, np. polityki, kosmosu, budowy maszyn.

...przeszkadzają mi zapachy 
i dźwięki, które są nie do 

zniesienia.

...trudno mi się skupić 
na rozmowie.

...nic nie mogę 
zrozumieć 

z żartów i dowcipów.

...wpadam w panikę, 
gdy coś się zmienia 

na trasie.


