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Wstęp

Publikacja powstała, ponieważ wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami pokazały 
nam konieczność stworzenia bazy podstawowych informacji, niezbęd-

nych głównie dla rodziców będących na początkowym etapie „autystycznej 
drogi”. Wychodzimy z założenia, że żadna diagnoza nie zmienia dziecka!!! 
Żadnemu dziecku nie wystarczy praca z kolejnymi terapeutami, specjalistami. 
Niezbędne jest wsparcie całościowe i to dla całej rodziny. Najważniejsze jest 
wspólne odnalezienie istoty problemów rozwojowych oraz wspólne określenie 
strategii postępowania, bo tylko to daje szanse na znaczące zmiany w funkcjo-
nowaniu dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Uważamy, że rodzic 
jest najlepszym terapeutą i diagnostą swojego dziecka, jeśli zatem rodzic 
otrzymuje wsparcie w zrozumieniu problemu, może efektywnie pomagać, a to 
przynosi największe efekty. 

Mając na uwadze to, że rodzic w okresie diagnozy dziecka jest zagubiony
i często słyszy od różnych specjalistów wykluczające się informacje, posta-
nowiliśmy stworzyć prezentowany „mini niezbędnik”. Chcemy przybliżyć 
rodzicowi poszczególne etapy diagnozy, zaprezentować informacje „klucze”
w początkowym procesie diagnostyczno-terapeutycznym, ale przede 
wszystkim wesprzeć. Jasno powiedzieć, że to rodzic zna najlepiej swoje 
dziecko, więc „nic z dzieckiem bez niego”!!!

Rodzicu, masz prawo czuć się zagubiony, czuć lęk i rozczarowanie. Ważne 
jest, abyś uwierzył, że nie jesteś sam.

Skład i opracowanie grafi czne: Paweł Dusza 
Redakcja techniczna: Magdalena Maciaszek-Ż elazo 
Konsultacja drukarska: Piotr Rodzik
Rysunki: uczestnicy konkursu plastycznego “Autyzm, to takie coś…”, edycji 2021 r.
Druk: TIMBEAR Piotr Rodzik

Ż aden z fragmentów tej ksią ż ki nie moż e być  publikowany w jakiejkolwiek formie bez 
wcześ niejszej pisemnej zgody Fundacji Autilio. Dotyczy to takż e fotokopii i mikrofi l-

mów, oraz rozpowszechniania za poś rednictwem noś ników elektronicznych.

Wszelkie prawa zastrzeż one.

Projekt jest współfi nansowany ze środków fi nansowych Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Dziękujemy: Ewelinie, Judycie, Patrykowi i Pawłowi za udostępnie w książce SWOICH 
historii - bez Was ten poradnik nigdy by nie powstał.

Z podzię kowaniem dla:

Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS w Zgorzelcu 

Burmistrza Miasta Zgorzelec za pomoc w realizacji projektu

Zespół Fundacji Autilio
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Rodzic dla Rodzica
„Pamiętam kiedy 15 lat temu sama byłam na początku „autystycznej” drogi. 

Najgorsze było to odbijanie się od ściany do ściany, od gabinetu do gabinetu. 
Mozolne zbieranie informacji, śledzenie nowinek naukowych, godziny spędzone 
przed monitorem. A potem składanie wszystkiego w całość. Trzy kroki do przodu
i nagle dziesięć kroków w tył. Po omacku, trochę „na czuja”. Nikt nie prowa-
dził za rękę,  mało było konkretnych poradników, stron, książek. Temat autyzmu 
rozwijał się w naszym kraju powoli. Istniał co prawda, ale dla kogoś raczku-
jącego w temacie natłok różnych i rozproszonych informacji był niezwykle 
przytłaczający. 

Na szczęście powstaje coraz więcej fundacji, które zbierają wiedzę, doświad-
czenia i chcą dzielić się nimi z rodzicami, opiekunami i bliskimi osoby z podej-
rzeniem całościowego zaburzenia rozwoju. Kompendium przygotowane przez 
Autilio to efekt burzy mózgów specjalistów, terapeutów, na co dzień pracują-
cych z dziećmi ze spektrum autyzmu (i nie tylko). To teoria poparta konkretną 
praktyką i efektywnym działaniem - jednym słowem to duża dawka informacji 
w skondensowanym formacie. Wszystko to, co pomoże Ci zobaczyć światełko 
w tunelu. Nie jesteś sam! Zaufaj swojej intuicji! Przeczytaj ten poradnik!”

Magda, mama Soni (15 lat)
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Diagnoza

Spektrum zaburzeń autystycznych opisywane jest według kryte-
riów WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) oraz APA (Amerykań skie 
Towarzystwo Psychiatryczne). W Polsce głównie posługujemy się  

kryteriami WHO, na podstawie Międzynarodowej Klasyfi kacji Chorób (ICD). 
Obecnie obowiązuje wersja ICD-10. 

Według ICD-10 zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD z angielskiego 
Autism Spectrum Disorder) to: nieprawidłowy lub upoś ledzony rozwój, 
wyraźnie widoczny przed 3. rokiem ż ycia, powinien wystąpić w co najmniej 
jednym z następujących obszarów:

1. Rozumienie i ekspresja językowa używana w społecznym porozumie-
waniu się.

2. Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kon-
taktów społecznych.

3. Funkcjonalna lub symboliczna zabawa.

Aby zdiagnozować autyzm, powinno wystąpić co najmniej 6 objawów 
spośród wymienionych poniżej punktach 1, 2, 3, przy czym co najmniej dwa
z punktu 1 i co najmniej po jednym z punktu 2 i 3: 

1. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych relacji społecznych, przeja-
wione w co najmniej dwóch z następujących obszarów: 
a) niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, 
b) niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licz-

nych okazji),
c) rozwój związków rówieśniczych,
d) brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego,
e) brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami.

2. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się, przejawiające się  
w co najmniej jednym z następujących obszarów: 
a) opóźnienie lub zupełny brak języka mówionego, który nie wiąże się 

z próbą kompensowania,
b) względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu 

wymiany konwersacyjnej,
c) stereotypowe i powtarzające się osobliwe wykorzystywanie słów 

lub wyrażeń,
d) brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie („na niby”) 

lub zabawy naśladującej role społeczne. 

Co to jest całościowe zaburzenie rozwoju: 
Autyzm, Zespół Aspergera?

Autyzm czy Zespół Aspergera nie jest chorobą a całościowym zaburze-
niem rozwoju. To inny sposób postrzegania i rozumienia świata. Inny 
wcale nie oznacza lepszy lub gorszy, po prostu inny. Żeby zdiagno-

zować autyzm konieczne jest wystąpienie we wczesnym dzieciństwie niepra-
widłowości w trzech obszarach: komunikacji, zachowań i zabaw społecznych 
oraz sztywnych wzorców aktywności.

Pierwsze 
niepokojące objawy można 

zaobserwować w pierwszych miesiącach życia 
dziecka. To ważne, by z uwagą przyglądać się rozwojowi 

swojego malucha, sprawdzać, czy prawidłowo reaguje na rodzica jako 
na najbliższą mu osobę, czy np. śledzi wzrokiem poruszającą się osobę, 

skupia uwagę na twarzy, odpowiada mimiką na mimikę, nawiązuje kontakt 
wzrokowy, przywołuje dorosłego płaczem, krzykiem, kwileniem itp., 

uspokaja się w ramionach opiekuna. Robią to już niemowlaki
w pierwszych miesiącach życia.

Obraz 
dziecka z autyzmem jest 

zróżnicowany i zależy od głębokości 
zaburzenia. Zazwyczaj pierwsze skojarzenie 

z autyzmem to obraz dziecka zamkniętegow sobie, 
kiwającego się i uderzającego głową w ścianę.

A tymczasem bardzo często dzieci ze spektrum to 
pogodne i radosne maluchy, a na całokształt ich 

funkcjonowania ma wpływ ilość
i jakość defi cytów. 
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pogodne i radosne maluchy, a na całokształt ich 
funkcjonowania ma wpływ ilość

i jakość defi cytów. Osoby 
z diagnozą  

całościowych zaburzeń rozwoju 
mogą być szczęśliwe i realizować się

w każdym obszarze zarówno
w wieku dziecięcym, jak i dorosłym. Wśród 

znanych osób z taką diagnozą są min Lionel 
Messi, Daryl Hannah, Anthony Hopkins, 

Robin Williams czy Albert 
Einstein.
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3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zain-
teresowań i aktywności, przejawiające się w co najmniej jednym z następują-
cych obszarów: 

a) pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zachowa-
niami o nieprawidłowej treści, lub zogniskowaniu, 

b) wyrażanie kompulsywnego przywiązania do specyfi cznych, nie-
funkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych, 

c) stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące 
albo stukanie lub kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała, 

d) koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwo-
ściach przedmiotów, służących do zabawy (jak zapach, odczucie 
powierzchni lub powodowanego hałasu czy wibracji). 

Pamiętaj, że nawet wystąpienie wszystkich wymienionych wyżej objawów 
nie musi oznaczać autyzmu. Każdy człowiek jest skomplikowany i żadne 
kwestionariusze nie określą nieprawidłowości. Konieczne jest spotkanie ze 
specjalistą oraz rzetelna diagnoza oparta na odpowiednich protokołach.
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nie służy on komunikacji, budowaniu relacji a jest głównie na zasadzie 
obserwacji,

• przybierają dziwne pozy, często wykonują specyfi czne ruchy swoim 
ciałem dostymulowując się w określony sposób,

• nie posługują się typowymi gestami i w ograniczony sposób wyrażają 
emocje, które najczęściej są skrajne,

• są mało aktywne i bardzo spokojne, bądź nadaktywne w dziwaczny 
sposób, zabawa ma głównie stały przebieg określony przez dziecko 
i każda zmiana może powodować frustrację, złość lub odejście od 
aktywności.

W Polsce doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci prowa-
dzone przez fundację Synapsis zaowocowały opracowaniem i wdrożeniem 
programu wczesnego wykrywania autyzmu. Jak zaznaczają twórcy, stanowi 
on wieloletni rezultat poszukiwań rozwiązań, procedur i narzędzi, pozwalają-
cych na monitorowanie rozwoju małych dzieci. 

Realizowany obecnie przez fundacje Synapsis program o nazwie 
„Badabada” pozwala zarówno samym rodzicom na sprawdzenie rozwoju 
swojego dzieci za pomocą ankiety - kwestionariusza on-line zamieszczonej 
na stronie www.badabada.pl, jak i nastawiony jest na systemowy rozwój 
opieki nad małym dzieckiem z diagnozą autyzmu lub z grupy ryzyka. Autorzy 
postanowili skoncentrować swoje działania na edukacji rodziców, opiekunów, 
lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, 
pielęgniarek i innych specjalistów, ponieważ, jak zaznaczają, to szczególnie od 
ich wiedzy na temat typowych i nietypowych objawów autyzmu zależy szybkie 

Co powinno cię zaniepokoić?
CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU u dziecka można zauważyć

w pierwszych jego miesiącach życia. Już w tym okresie można zaobser-
wować różnice w zachowaniu dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 
Oto najczęściej wymieniane wczesne oznaki całościowych zaburzeń rozwoju, 
możliwe do zaobserwowania w pierwszym roku życia:

• brak reakcji na własne imię,
• brak wskazywania np. ulubionej zabawki,
• brak reagowania np. mimiką na mimikę (uśmiech na uśmiech itp.),
• ignorowanie ludzi i koncentracja na przedmiotach,
• brak zainteresowania innymi dziećmi,
• preferowanie samotności,
• ubogi repertuar zachowań w toku interakcji,
• niewyciąganie rąk do rodzica,
• nieuśmiechanie się w sytuacjach pozytywnych i społecznych - niepra-

widłowe reagowanie na określoną sytuację społeczną,
• brak kontaktu wzrokowego lub znaczne jego ograniczenie,
• brak adekwatnej mimiki (wyrażania emocji),
• brak właściwej gestykulacji i wyrażania emocji za pomocą postawy,
• nietypowe pozy, ruchy ciałem,
• brak chęci naśladowania,
• pasywność i bierność zachowania,
• hypotonia – stan zmniejszonego napięcia mięśniowego lub nadmierne 

napięcie mięśniowe,
• rozproszona uwaga,
• nienawiązywanie kontaktu z innymi osobami w celu dzielenia się z nimi 

swoimi emocjami np. podczas „chwalenia się”,
• krótki czas patrzenia na ludzi,
• niezdolność do ukierunkowywania uwagi na rodzica.

Dzieci w późniejszym okresie rozwoju (około drugiego roku życia) mogą 
prezentować następujące niepokojące objawy:

• ignorują swoich rówieśników, ignorują ludzi lub nad wyraz się im przy-
glądają, ale nie potrafi ą bawić się wspólnie, dopasowywać do prostych 
reguł lub zasad,

• preferują samotność, która jest dla nich „bezpieczna”,
• unikają kontaktu wzrokowego lub nawiązują kontakt wzrokowy, ale 
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Do kogo udać się po diagnozę?dalsze diagnozowanie dziecka, które jest szansą na lepsze funkcjonowanie 
dziecka w przyszłości.

Bardzo wiele osób kojarzy autyzm z dzieckiem siedzącym, bujającym się, 
niemówiącym i niemającym kontaktu ze światem. I to jest mylne przekonanie, 
ponieważ nie każdy autyzm jest taki sam. Czasami może nam się wydawać, 
że dziecko funkcjonuje świetnie, a tak naprawdę okazuje się, że ma duże 
problemy w obszarze spontanicznej zabawy z innymi, dopasowywaniu się 
podczas danej aktywności, czy rozumieniu sytuacji społecznej. Dlatego tak 
ważne jest szybkie wychwycenie pierwszych oznak zaburzeń oraz wczesna 
diagnoza i natychmiastowa terapia.

Do kogo udać się po diagnozę?

Pierwsze niepokojące zachowaniawidoczne w bliskim 
środowisku (dom, szkoła, przedszkole)

Konsultacja z psychologiem, pedagogiem 
specjalnym, logopedą (najlepiej zespół specjalistów) 
w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miejscu 

zameldowania dziecka lub w ośrodku prywatnym.
(Lista placówek na str. 39)

Konsultacja z psychiatrą i/lub neurologiem, który 
wydaje diagnozę medyczną - zawsze powinna być we 

współpracy z innymi specjalistami.

Terapia dostosowana do 
indywidualnych potrzeb

i możliwości dziecka
oraz jego rodziny

Terapia dostosowana do 
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świadczyć lub ich zakres jest niewystarczający. Niestety jest to często 
kością niezgody pomiędzy OPS a rodzicem wnioskującym o pomoc. 

Jeż eli masz problemy z uzyskaniem specjalistycznych usług opiekuń czych 
moż esz kontaktować  się  z:

Wydziałem Polityki Społecznej w Dolnoś lą skim Urzę dzie Wojewó dzkim
Pl. Powstań ców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
tel. (071) 340 67 86 
fax (071) 340 63 89
e-mail: e.kostecki@duw.pl; d.grzybowska@duw.pl

Wydziałem Polityki Społecznej w Dolnoś lą skim Urzę dzie Wojewó dzkim
Delegatura w Jeleniej Gó rze
ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Gó ra 
tel. (075) 764 73 00 (09), fax (075) 764 72 99 

Dolnoś lą skim Urzę dem Wojewó dzkim
Delegatura w Legnicy
ul. F. Srabka 3, 59-220 Legnica
tel. (076) 856 08 00 (centrala) 
fax (076) 851 21 11 

Dolnoś lą skim Urzę dem Wojewó dzkim
Delegatura w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych 
tel. (074) 849 40 00 

Dolnoś lą skim Oś rodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu
ul. Jana Pawła II nr 8 (budynek A), 50-043 Wrocław 
tel./ fax (071) 784 57 53 e-mail: dops@dops.wroc.pl

4. Korzystać z działalności istniejących Fundacji. W wielu Fundacjach 
orzeczenie o niepełnosprawności nie jest konieczne do założenia sub-
konta, ale zastępuje zaświadczenie lekarskie. Założone dla dziecka
w wybranej fundacji subkonto pozwala gromadzić środki przeznaczone 
na leczenie i rehabilitację. Pieniądze można pozyskiwać z różnych źró-
deł, oprócz zbiórki 1% podatku mogą one pochodzić z wpłat z darowizn 

Co umożliwia diagnoza?

Warto zaznaczyć, że po otrzymaniu przez dziecko diagnozy całościo-
wych zaburzeń rozwoju rodzic może:

1. Złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w POWIA-
TOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
właściwym dla miejsca zamieszkania. Orzeczenie umożliwia uzyskanie 
m.in. świadczenia opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego, dofi nansowa-
nia do turnusu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu 
rehabilitacyjnego czy likwidacji barier w komunikowaniu się (np. zakup 
komputera lub innych pomocy). Dzięki orzeczeniu o niepełnosprawno-
ści rodzic może skorzystać z ulg podatkowych, odliczając od dochodu 
wydatki na rehabilitację dziecka oraz ulgę na samochód. Wiele miejsc 
daje również zniżki na bilety wstępu dla dziecka z ON i jego opiekuna.
Wszystkie świadczenia i ulgi mają swoje warunki. Nie otrzymuje się ich 
automatycznie, jednakże orzeczenie jest podstawą do ich uzyskania.

2. Złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu 
wydania opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub/i Orzeczenia
o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Zalecenia określone w orzecze-
niu wydanym przez PPP muszę być realizowane w przedszkolu lub 
szkole. Na realizację zaleceń z orzeczenia oraz na organizację dodat-
kowych zajęć w ramach WWR instytucja otrzymuje z organu prowa-
dzącego większą subwencję.

3. Ubiegać się o Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze. Orzeczenie jest pod-
stawą do złożenia wniosku o SUO we właściwym dla miejsca zamiesz-
kania Ośrodku Pomocy Społecznej. Organizatorem SUO jest OPS lub 
podmiot zewnętrzny (gdy np. jesteśmy pierwszą osobą wnioskującą
o SUO w gminie i nie ma osób wykonujących te usługi). Formę i ilość 
godzin świadczenia przyznaje ośrodek, a zakres usług określa lekarz 
specjalista (psychiatra) w skierowaniu. Usługi te są częściowo od-
płatne w zależności od wysokości dochodu rodziny ubiegającej się o 
usługi. Każde dziecko powinno mieć w ramach SUO swój indywidualny 
program terapeutyczny. Usługi są realizowane w zależności od defi cy-
tu dziecka w domu lub w innym miejscu. Trzeba pamiętać, że zajęcia
w ramach SUO przysługują, gdy nie ma innych instytucji, które mogą je 
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(przekazywanych w postaci przelewów tradycyjnych oraz przelewów 
online), wpłat ze zbiórek publicznych, wpłat z aukcji charytatywnych 
oraz zakupów internetowych. Wszystko zależy od fundacji, w której 
zostanie założone subkonto. Rodzice po przedstawieniu faktur np. za 
terapię, mogą refundować koszty rehabilitacji do wysokości środków 
zgromadzonych na subkoncie.
To tylko niektóre formy wsparcia przysługujące dziecku z diagnozą 
całościowych zaburzeń rozwoju. Warto pamiętać, że opisana pomoc
z zasady należy się dziecku, a rodzic ma pełne prawo, a czasem nawet 
obowiązek z nich skorzystać.

Terapia i jej priorytety
Jak rozpocząć terapię?

Na pewno dużym ułatwieniem będzie zapoznanie się w pierwszej kolej-
ności z możliwymi dostępnymi metodami i technikami pracy z dziec-
kiem z ASD, a następnie skorzystanie z pomocy specjalisty – terapeuty, 

który pokaże i nauczy jak pracować i funkcjonować na co dzień z dzieckiem. 
W celu znalezienia odpowiedniej dla siebie i swojego dziecka formy wsparcia, 
warto odwiedzić fora internetowe i grupy poruszające tematykę terapii. Warto 
też udać się do sprawdzonych specjalistów pracujących z dziećmi z auty-
zmem, lub kierować się informacjami uzyskanymi od innych rodziców. Tu przy-
datne okazać się mogą spotkania grup wsparcia dla rodziców, lub fundacje. 
Wszystko to po to, by jak najlepiej wesprzeć powrót dziecka na prawidłową 
ścieżkę rozwoju. 

Co ważne!!! Ponieważ w przypadku dzieci ze spektrum czas rozpoczynania 
terapii jest bardzo ważny. Terapię można rozpocząć od razu po stwierdzeniu 
jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju, prowadząc jednocześnie dalszą 
pogłębioną diagnostykę. Pamiętaj! Liczy się każdy dzień!
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Rozwijanie umie-
ję tnoś ci komuni-

kowania się 

PRIORYTETY
TERAPII

Rozwój poznawczy, 
w tym wzmacnianie 

uwagi, nauka określania 
emocji i ich rozpozna-

wanie w odniesieniu do 
sytuacji społecznych

Umiejętność zabawy 
i spędzenia aktywnego 
czasu z rówieśnikami 

w oparciu o budowanie 
wyrównanych relacji.

Rozwijanie umiejętności 
społecznych; nauka naprzemien-

ności w interakcjach, nawiązywanie 
i utrzymywanie kontaktu wzroko-

wego, rozumienie i posługiwanie się 
komunikacją werbalna i NIEWER-

BALNĄ, wykorzystanie komunikacji 
w interakcjach społecznych

+

+

+

+

Jak wygląda terapia?
Terapia jest procesem złożonym. Nie można powiedzieć, że dziecko

z autyzmem musi być prowadzone np. tylko logopedycznie albo psycho-
logicznie. Często to jest praca wielu specjalistów w tym samym czasie, ale 
przede wszystkim jest to głównie ciężka praca rodziców. Największą pracę 
z dziećmi wykonują właśnie rodzice, a nie terapeuci. Ci drudzy są po to,  aby 
pokazać drogę, nurt, którym należałoby pójść. To rodzic pracuje z dzieckiem 
non stop, dlatego często występuje też potrzeba pracy w głównej mierze nie 
tylko z samym dzieckiem, ale właśnie z jego rodzicami, by pokazać, na co 
w danym momencie należy zwrócić uwagę.

Na terapii ze specjalistą dziecko jest raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, 
reszta procesu terapeutycznego zachodzi w domu. Dlatego bardzo ważne jest, 
aby rodzice rozumieli po co jest dane ćwiczenie i aby dobrze czuli się w prowa-
dzonej terapii. Właśnie z tego powodu przynajmniej w początkowym okresie 
pracy rodzic powinien czynnie uczestniczyć w terapii gabinetowej, obser-
wować pracę specjalisty, otrzymać wyjaśnienie „drogowskaz” i zalecenia do 

pracy w domu na kolejne dni, do następnego spotkania. Wszystko po to, by 
była możliwość współpracy rodzica z terapeutą. Jeżeli te warunki nie zostaną 
spełnione, a rodzica nie przekonają stosowane na terapii metody i techniki, 
lub nie będzie rozumiał ich celowości, to terapia nie przyniesie spodziewanych 
efektów. Metod stosowanych w pracy z dzieckiem z całościowymi zaburze-
niami rozwoju jest naprawdę dużo jednak każda metoda powinna uwzględniać: 

Najważniejsze w planowaniu i realizowaniu terapii jest określanie jasnych dla 
dziecka, rodziców i specjalistów celów dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb i możliwości dziecka !!!



24

Rola zabawy w terapii dziecka

Rola zabawy w rozwoju każdego dziecka jest olbrzymia. Poprzez zabawę 
dziecko rozwija się, wzbogaca swoją wyobraźnię i doświadczenia oraz 
doskonali wiele umiejętności jednocześnie. To właśnie podczas zabawy 

dzieci uczą się pierwszych reguł społecznych. Specyfi czna zabawa lub jej 
„brak”,  jak często określają to rodzice, to jeden z charakterystycznych i oczy-
wiście diagnostycznych objawów całościowych zaburzeń rozwoju. Często 
zabawa dzieci ze spektrum polega na odgrywaniu znanych już scen, jest dość 
schematyczna i zazwyczaj przebiega tylko wg pomysłu dziecka ze spektrum 
autyzmu. Jeśli dana aktywność przybiera dla niego inny scenariusz, najczę-
ściej dziecko z ASD silnie protestuje lub odchodzi od aktywności, ponieważ nie 
jest w stanie zrozumieć np. jej zasad lub reakcji i relacji związanych z naprze-
mienności podczas zabawy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby codziennie 
stymulować dziecko podczas zabawy, ale przede wszystkim rozwijać w nim 
umiejętności potrzebne do podejmowania zabawy i jej rozwijania. Dzieci
z całościowymi zaburzeniami rozwoju często muszą być nauczone jak się 
bawić.

Podczas wspólnych zabaw ważne jest, aby dorosły pamiętał o kilku 
ważnych zasadach, które ułatwia dziecku z ASD szybkie opanowanie nowych 
umiejętności. Po pierwsze ważne jest przygotowanie otoczenia do zabawy. 
Organizując miejsce do zabawy, powinniśmy zawsze pamiętać o komforcie 
sensorycznym dziecka – odpowiednie natężenie światła, mało elementów 
rozpraszających uwagę, odpowiednie natężenie dźwięków (wyłączenie 
tv, radia w tle itp.) W zasięgu wzroku dziecka najlepiej pozostawić tylko te 

,
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samotna, najprostsza forma zabawy. Jest ona charakterystyczna dla wieku 
niemowlęcego. Na tym etapie zabawy dziecko poznaje świat wokół siebie,
a każdy element tego świata jest dla dziecka nowy i tak atrakcyjny, że dostarcza 
mu bardzo dużo bodźców, co powoduje, że dziecko nie będzie szukało inte-
rakcji z innymi osobami.

Kolejny etap to etap zabawy równoległej. Dziecko nie podejmuje jeszcze 
interakcji z partnerami zabawy, ale już bawi się „obok” i bacznie obserwuje 
zachowania innych osób i często stara się naśladować zaobserwowana 
zabawę. Na tym etapie ok. 2,5 - 3,5 roku dzieci nie są w stanie jeszcze współ-
pracować podczas zabawy, ale potrafi ą już naśladować swoje zachowanie i to 
sprawia im przyjemność. Dzieci w tym wieku lubią swoje towarzystwo, nawet 
jeśli ma ono często formę zabawy „obok”.

Kolejny etap zabawy to zabawa wspólna, czyli zabawa, w której dzieci
w tym samym czasie bawią się wg tych samych reguł i tymi samymi zabaw-
kami. Dopiero na tym etapie zaczyna się aktywna współpraca i współdziałanie, 
jak również rozwijanie naprzemienności i umiejętność społecznych wyższych.

przedmioty, które są niezbędne do zabawy. Pozostałe przedmioty najlepiej 
pochować, ponieważ dziecko z ASD ma trudności z wyodrębnieniem istotnych 
w danej chwili elementów otoczenia. 

Aby zabawa przyniosła efekt i dała zadowolenie zarówno dziecku, jak
i dorosłemu, trzeba wykazać się w początkowym etapie wielką cierpliwo-
ścią i elastycznością. Ważne, aby każda nasza reakcja była nastawiona na 
wzmacnianie zachowań pożądanych, czyli silnie wzmacniamy (czasem nawet 
przesadnie) mimiką, gestem, wokalizą, werbalizacją, jeśli dziecko spełni 
oczekiwanie społeczne partnera zabawy, ale jednocześnie staramy się nie 
okazywać emocji negatywnych, jeśli dziecko przez dłuższy czas nie będzie
w stanie zrozumieć zasady współpracy, zabawy itp. To, że dziecko w pierw-
szych próbach nauki nowej zabawy nie chce jej podjąć, lub daną aktywność 
wykonuje bardzo krótko, nie oznacza, że z czasem sytuacji ta nie ulegnie 
zmianie. Warto zachować stałość i powtarzalność zabawy w każdym dniu,
a dopiero wtedy, kiedy dana zabawa i jej zasady będą opanowanie przez 
dziecko, możemy przejść do nowej zabawy lub zmienić formę obecnej np. 
wprowadzać delikatnie zmiany reguł. Każda sesja zabawy powinna być krótka, 
jeśli nie sprawia ona dziecku jeszcze przyjemności, ale regularna i odpo-
wiednio częsta.

Każde dziecko jest wyjątkowe i ma swoje ulubione zabawy. Czasem jest 
to kręcenie, podrzucanie, puszczanie baniek mydlanych lub autek, a czasem 
budowanie wieży z klocków i jej burzenie. Warto trening zabawy zacząć od 
tych aktywności, które dziecko już zna i które sprawiają mu radość. Jeśli
w pierwszym etapie nie udaje się znaleźć takich zabaw, można zacząć od 
przyłączenia się do dziecka podczas jego zachowań rutynowych lub stereo-
typów i naśladować je, a jeśli otrzymamy uwagę dziecka, możemy starać się 
minimalnie zmienić charakter konkretnego ruchu, lub w inny sposób wprowa-
dzić dyskretną zmianę. Najważniejsze jest, aby podczas wspólnych zabaw 
stale obserwować dziecko i jego zachowanie i w nim szukać podpowiedzi 
dotyczącej tego, jaka zabawa jest dla dziecka atrakcyjna. Podczas zabawy 
można utrwalać nawiązywanie kontaktu wzrokowego, wskazywanie, naprze-
mienność, współdziałanie i wiele innych umiejętności bazowych, jak również 
umiejętności wyższych. 

Rozwój zabawy ma swój jasno ustalony przebieg, który wygląda nastę-
pująco: jako pierwsza w repertuarze zabawa u dziecka pojawia się zabawa 
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Przykładowe zabawy
Balon

Cel: rozwijanie nawiązywanie kontaktu wzrokowego, współdziałanie, 
komunikowanie

Opis zabawy: zabawa polega na 
nadmuchiwaniu balona przez osobę 
dorosłą. Balon dmuchamy wolno,
a czasem nawet się zatrzymujemy
i czekamy na kontakt wzrokowy
z dzieckiem. Jeśli dziecko nawiąże
z nami kontakt wzrokowy, reagujemy 
pozytywnie mimiką oraz komunikatem 
„jeszcze” i dmuchamy balon dalej. Jeśli 
dziecko ma już umiejętność nawiązy-
wania kontaktu wzrokowego, podczas 
zatrzymania się zadajemy dziecku 
pytanie „jeszcze”? Oczekujemy gestu 
kiwania głową na „TAK”, odpowiedzi 
na nasze pytanie lub innej formy komu-
nikacji, odpowiedniej do poziomu 
dziecka. Po nadmuchaniu balona trzy-
mamy go w dłoni i zaczynamy odliczać 
„3, 2,..” lub „gotowy do startu…”. Balon 
powinien zostać wypuszczony przez 
osobę dorosłą dopiero wtedy, kiedy dziecko ponownie zakomunikuje tę infor-
mację wzrokiem, gestem lub słowem, ale z nawiązaniem kontaktu wzroko-
wego z dorosłym - partnerem zabawy. Jeśli otrzymamy komunikat ze strony 
dziecka do puszczenia balona, wypuszczamy go z dłoni i obserwujemy, kiedy 
upadnie na podłogę. Wówczas również staramy się opisać to prostym komu-
nikatem np. „bach”. Jeśli dziecko samo podbiegnie do balona i będzie chciało, 
abyśmy nadmuchali go po raz kolejny pamiętajmy, aby wziąć balon od dziecka 
tylko wówczas, jeśli na nas spojrzy - nawiąże kontakt z nami, a nie „naszą ręką”. 
Jeśli tego nie zrobi, postarajmy się przytrzymać rączkę dziecka i przesadnie 
zareagować pozytywnie, kiedy już na nas popatrzy. Jeśli dziecko nie przynosi 

W wieku ok. 5 - 6 lat w rozwoju dziecka powinna pojawić się zabawa zespo-
łowa, czyli najwyższa forma dziecięcej zabawy. Tu doskonalą się umiejętności 
społeczne nabyte wcześniej, jak również każdy towarzysz zabawy uczy się 
współdziałania, przestrzegania zasad i reguł, oraz pracy w zespole nawet 
podczas sytuacji konfl iktowych, czyli przekształcania konfl iktu w dalszą 
zabawę. 

Podczas każdej zabawy dziecko z ASD powinno się zachęcać do kontaktu 
wzrokowego, dopiero potem kierować komunikat do niego. Każde polecenie 
powinno być jak najprostsze i pozytywne. Powinniśmy dziecku dać czas na 
przetworzenie nadanego komunikatu i czas na reakcję, dlatego nie należy 
zalewać dziecka z ASD potokiem słów. Im mniej słów w początkowym okresie, 
tym łatwiej dla dziecka. Wskazane będą dyskretne podpowiedzi wokalizą lub 
gestem. Kierując polecenia do dziecka, pamiętajmy o podawaniu konkretnych 
poleceń. Dziecko z ASD najczęściej nie domyśli się, czego oczekujesz. Zawsze 
uważnie obserwuj dziecko i odczytuj z jego postawy ciała, mimiki, ruchów ciała 
komunikatów, które wysyła. Wzmacniaj każdy, nawet drobny przejaw współ-
pracy. Pamiętaj, że nawiązanie kontaktu wzrokowego to początek współ-
pracy. Reaguj wówczas przesadnie pozytywnie. Każdej nowej umiejętności 
ucz małymi krokami, delikatnie wyprowadzaj dziecko ze strefy komfortu, regu-
larnie poszerzając jej granice. I najważniejsze: generalizuj nabyte umiejętność, 
czyli ćwicz je w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i z różnymi osobami. 
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Klamerki - krokodylki
Cel: kontakt wzrokowy, dopasowywanie się i naśladowanie, ćwiczenie 

manualne

Materiał: klamerki (8 szt. w dwóch kolorach), kartka papieru/wieczko od 
pudełka

Opis zabawy: rodzic dzieli klamerki na dwa identyczne zestawy (4 klamerki 
po 2 w każdym kolorze, np. 2 klamerki czerwone i 2 klamerki żółte) i jeden 
zestaw kładzie przed dzieckiem. Unosząc palec wskazujący blisko swojej 
twarzy i wydając komunikat UWAGA, przywołuje wzrokowo dziecko do siebie, 
a następnie przypina jedną klamerkę do kartki, udając odgłos krokodyla. 
Czeka, czy dziecko podąży i przypnie tę samą klamerkę po swojej – przeciw-
ległej stronie kartki/wieczka. Następnie rodzic znów przywołuje wzrokowo do 
siebie dziecko, bierze kolejną klamerkę w drugim kolorze i udając krokodyla, 
przypina do kartki czekając, czy dziecko podąży. Czynność należy kontynu-
ować do wyczerpania klamerek.

Klamerki - krokodylki 2
Cel: kontakt wzrokowy, uwspólnianie uwagi poprzez wskazywanie palcem 

przez dziecko, ćwiczenie manualne, odwzorowanie sekwencji, rozumienie 
pytania „gdzie?”

Opisz zabawy: Rodzic przywołuje do siebie wzrokowo dziecko, unosząc 
palec wskazujący blisko swojej twarzy i wydając komunikat UWAGA. Następnie, 
udając odgłosy krokodyla, przypina na przemian 4 klamerki w dwóch kolorach 
do kartki/wieczka. Pozostałe 4 klamerki, także w dwóch kolorach, przypina do 
swojej bluzki, ale tak, by znalazły się maksymalnie blisko twarzy. Wskazując na 
pierwszą przypiętą od lewej strony do kartki/wieczka klamerkę pyta dziecko 
„to/taki gdzie?” z jednoczesnym przeniesieniem ruchu palca w stronę przypię-
tych do bluzki klamerek. Kiedy dziecko wskaże identyczną klamerkę, rodzic ją 
odpina i podaje dziecku, by mogło przypiąć klamerkę po swojej – przeciwległej 
stronie kartki/wieczka. Czynność należy powtórzyć do momentu wyczerpania 
klamerek. WAŻNE! Po każdym wskazaniu klamerki przez dziecko powinno 
nastąpić przeniesienie jego wzroku z przedmiotu na twarz rodzica.

nam balona, możemy go o to poprosić, Pamiętajmy o prostym komunikacie 
np. „daj”. Zabawę powtarzamy tak długo, aż dziecko będzie z nami współpra-
cowało, lub do momentu, kiedy starci zainteresowanie tą aktywnością. 

Ciąganie na kocu
Cel: utrwalanie nawiązywania kontaktu wzrokowego, komunikowanie

i współdziałanie

Opis zabawy: zabawa polega na ciąganiu na kocu dziecka przez rodzica
w taki sposób, aby dziecku sprawiało to radość. Jeśli dziecko jest zmotywo-
wane do trwania w aktywności, rodzic zatrzymuje się i czeka na wyraźny komu-
nikat (gestem, słowem, mimiką) ze strony dziecka, aby zabawa była kontynu-
owana. Ważne jest tu utrzymanie i wydłużanie kontaktu wzrokowego rodzic 
– dziecko oraz pozytywne emocje zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica.

Karmienie zwierzątka
Cel: kontakt wzrokowy, uwspólnianie uwagi poprzez podążanie za palcem 

rodzica, czekanie

Materiał: pacynka nakładana na rękę, zabawkowe produkty do jedzenia, 
ewentualnie klocki

Opis zabawy: rodzic rozkłada przed dzieckiem zabawkowe produkty/klocki 
(początkowo 4 - 5 sztuk na małej przestrzeni). Na jedną rękę nakłada pacynkę, 
jednocześnie unosząc palec wskazujący drugiej ręki blisko swojej twarzy. 
Wydając komunikat “UWAGA” przywołuje wzrokowo dziecko do siebie. Mając 
uwagę dziecka, rodzic wskazuje jedną z 4 - 5 rozłożonych przed dzieckiem 
rzeczy, którą chce zjeść pacynka. Dziecko powinno podążyć za wskazaniem
i podać pacynce daną rzecz. Dla wzmocnienia efektu, uruchomienia pozytyw-
nych emocji i pogłębienia motywacji dziecka, po każdorazowym zjedzeniu 
rzeczy przez pacynkę może ona dodatkowo pogilgotać dziecko. Działanie 
należy powtarzać aż do wyczerpania rozłożonych rzeczy. WAŻNE! Po każdym 
zjedzeniu rzeczy przez pacynkę należy przywołać do siebie dziecko wzrokowo.
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METODY AAC
Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC - Augmentative and 

Alternative Communication) to grupa metod, które pomagają osobom 
mówiącym w ograniczony sposób, lub umożliwiają osobom niemówiącym 
porozumiewać się z otoczeniem. AAC obejmuje wszystkie metody komuni-
kowania się, w których wykorzystywane są znaki grafi czne (PSC, piktogramy, 
obrazki, zdjęcia) oraz inne znaki niewerbalne, jak np. gesty (język migowy, 
MAKATON). 

AAC nigdy nie ogranicza ekspresji werbalnej – stanowi pomoc w moty-
wowaniu do mówienia za pomocą słów, ale tam, gdzie nie jest to możliwe, 
stanowi skuteczną alternatywę.

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Terapia polega na stymulowaniu, z wykorzystaniem specjalistycznego 

sprzętu, podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego - odbie-
rającego wrażenia z ruchu ciała, proprioceptywnego i dotykowego - urucha-
miającego wrażenia czuciowe z mięśni i powierzchni skóry. Są to podstawowe 
i najwcześniej rozwijające się systemy sensoryczne, które tworzą bazę dla 
pozostałych procesów sensorycznych.

Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarza-
jącym się schematem ćwiczeń, ale sztuką ciągłej analizy zachowania 
dziecka, permanentnego doboru i modyfi kacji stosowanych dla niego zadań. 
Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby eksplo-
rowania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz bardziej 
skomplikowanych zadaniach, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczest-
niczy w zajęciach. Często zaczyna lepiej odbierać otaczający je świat. Takie 
doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również 
na inne sytuacje życiowe już poza salą terapeutyczną, co zauważają rodzice 
i nauczyciele.

METODA OPCJI
„Najważniejsze założenie tej metody to bezwarunkowa akceptacja osoby 

z autyzmem, postrzeganie autyzmu jako zespołu trudności w kontakcie, 
które da się zwalczyć. Głównym zarządzającym terapią jest rodzic dziecka 

Przykładowe terapie
TERAPIA BEHAWIORALNA

„Podejście behawioralne w terapii dzieci ze spektrum autyzmu stoso-
wane jest od lat 60-tych. Oparte jest na modelu uczenia się, który zakłada, że 
uczymy się poprzez konsekwencje naszych działań – nagroda, brak nagrody, 
kara i poprzez modelowanie – obserwacja cudzych działań, naśladowanie. 
Metoda behawioralna dąży do zmiany zachowania dzieci ze spektrum na 
dostosowane do sytuacji społecznej. Metoda behawioralna bazuje na zacho-
waniu dziecka i głównym celem jest wzmacnianie zachowań pożądanych
i eliminowanie zachowań niepożądanych. W praktyce oznacza to, że terapeuta 
pracujący z dzieckiem nagradza zachowania prawidłowe (adekwatne do sytu-
acji). Zachowania nieprawidłowe eliminuje się poprzez brak nagrody, zmianę 
zadania na inne.” www.polskiautyzm.pl

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Terapia logopedyczna zawsze powinna być prowadzona w odniesieniu do 

teorii rozwojowych. Powinna mieć na celu przeprowadzenie dziecka przez 
kolejne etapy rozwoju komunikacji i mowy, wypełniają c powstałe luki rozwo-
jowe i dają c mu szansę  na wyró wnanie defi cytó w. Powinna też uwzględniać 
zwią zek pomię dzy elementarnymi umieję tnoś ciami społecznymi i komunika-
cyjnymi, a wystę powaniem umieję tnoś ci wyż szych rozwojowo, czyli komuni-
kacji ję zykowej i kompetencji komunikacyjnej.

METODA KRAKOWSKA
Terapia m. Krakowskiej: „to całościowy symboliczny system zbudowany

z zespołu elementów wzajemnie powiązanych w relację, który realizuje 
zadanie nadrzędne (budowanie systemu językowego) i działania stymulu-
jące rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Wczesna nauka czytania
i kształtowanie systemu językowego to najistotniejsze techniki w całym 
systemie terapii prowadzonej Metodą Krakowską®, bowiem we wszyst-
kich siedemnastu elementach terapii to język stanowi bazę wyjściową, 
a każdy kolejny element wprowadzany jest zgodnie z sekwencją rozwo-
jową oraz indywidualnymi możliwościami dziecka i jego rodziny.”
www.centrummetodykrakowskiej.pl
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Lista wskazówek
Drogi Rodzicu po licznych rozmowach z dorosłymi osobami z autyzmem 

stworzyliśmy dla Ciebie listę wskazówek. Mimo że nie wyczerpują one tematu, 
mogą być pomocne w Waszej wspólnej drodze. 

1. Z perspektywy czasu osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju rozu-
mieją swoją odmienność, ale zawsze powinny czuć, że po pierwsze są 
ludźmi, a dopiero potem osobami ze spektrum autyzmu. Jednak nigdy 
nie ukrywaj przed nimi diagnozy klinicznej - to część ich!

2. W obecnych czasach trudno Ci z pewnością odróżnić prawdę i główne 
aspekty dotyczące defi cytów Twojego Dziecka od manipulacji, próby 
wykorzystania Waszego zagubienia, sprzecznych informacji, Dlatego 
nie podejmuj żadnych decyzji pochopnie. 

3. Autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju to nie choro-
ba. Nie da się go wyleczyć, podobnie jak nie da się wyleczyć leworęcz-
ności. Każdy, kto mówi, że ASD należy leczyć, zna lekarstwo, szkodzi 
Twojemu dziecku, gdyż wmawia Wam, że inny sposób funkcjonowaniu 
jest ciężarem, z którym będziecie zmagać się całe życie i zamyka drogę 
do akceptacji odmiennego, NIE ZAWSZE GORSZEGO, pojmowania rze-
czywistości, widzenia Świata.

4. Nie trać czasu!!! Jeśli widzisz niepokojące objawy w funkcjonowaniu 
dziecka, nie czekaj, tylko udaj się do specjalisty. Nie daj się zwieść 
stwierdzeniu „wyrośnie z tego” itp. Im szybciej zaczniesz rozumieć trud-
ności swojego dziecka, tym prędzej będziesz w stanie udzielić mu wię-
cej wsparcia, co zaowocuje lepszym funkcjonowaniem w przyszłości.

5. Twoje dziecko, poza indywidualnym podejściem pracą i terapeutyczną, 
potrzebuje przede wszystkim Twojej akceptacji. Jej brak będzie przy-
czyniał się do powiększenia Waszej frustracji. Pamiętaj, że Ty też masz 
prawo skorzystać z pomocy specjalisty. Silny rodzic może więcej, dlate-
go zadbaj o siebie i swoją kondycję, zarówno psychiczną, jak i fi zyczną.

6. Osoby z ASD potrzebują zazwyczaj wsparcia i terapii. Wsparcie powin-
no zapewniać rozwój kompetencji komunikacyjnych, naukę radzenia 
sobie w różnych sytuacjach społecznych, oraz normowanie i wyrówny-
wanie defi cytów rozwojowych.

7. Zachowanie swojego dziecka traktuj jako „komunikat”. Postaraj się 
poszukać przyczyny każdego trudnego zachowania Twojego dziecka
i zastanowić się nad możliwościami rozwiązania. W tym obszarze czę-

z autyzmem. Sama metoda polega przede wszystkim na jak najdłuż-
szym spędzaniu czasu na wspólnej zabawie i byciu w kontakcie zgodnie 
z zasadą 3E (energia, ekscytacja, entuzjazm). Istotny jest też aspekt miejsca 
zabawy – pomieszczenie powinno być bezpieczne i pozbawione czynników 
zakłócających.” www.pomocautyzm.pl

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA LUB PEDAGOGICZNA
Prowadzona przez psychologów, pedagogów specjalnych, oligofrenopeda-

gogów. Jej głównym celem jest całościowe wspomaganie rozwoju we wszyst-
kich jego aspektach: umysłowym, psychicznym, emocjonalnym i poznawczym, 
oraz praca nad samooceną. W terapii są używane różne metody w zależności 
od indywidualnych potrzeb i możliwości.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
To terapia prowadzony w małych grupach, podczas której trenerzy mode-

lują zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych, np. podczas zawie-
rania znajomości, włączania się do zabawy itp.

METODA TOMATISA
„Metoda Tomatisa® to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej. 

Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Jest 
odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Metoda Tomatisa® opiera 
się na unikalnej technologii, która modyfi kuje muzykę i głos w celu promo-
wania pobudzenia korowego.” www.tomatis.com
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sto pomocna okazuje się konsultacja ze specjalistą, który będzie mógł 
pomóc Wam poszukaniu najlepszego rozwiązania. 

8. ASD występuje w całej populacji. Wśród osób z diagnozą całościowych 
zaburzeń rozwoju są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pozio-
mem inteligencji powyżej normy, niewidomi, niesłyszący, z Zespołem 
Downa, MPD i wieloma innymi chorobami oraz trudnościami. ASD wy-
stępuje zarówno u chłopców, jak i dziewczynek.

9. Nie zapominaj, że Twoje dziecko przed i po diagnozie to TEN SAM MAŁY 
CZŁOWIEK. Diagnoza nie zmienia Twojego dziecka, a jedynie pozwoli je 
lepiej zrozumieć. Daj swojemu dziecku poczucie bezpieczeństwa.

„Ja myślę i czuję tak samo, jak inne dzieci. I chciałbym się tak samo zacho-
wywać. Ale nie umiem. Ciągle robię dziwne rzeczy I wszyscy myślą, że jestem 
głupkiem. Ale mnie naprawdę ubrania bolą, dlatego krzyczę, (…) I światło mnie 
boli, I hałas. Dlatego chodzę w kominiarce. Wtedy mi się nic nie stanie, bo 
jestem schowany. Ale rodzice chyba tego nie lubią (…) Ale ja muszę. Wtedy 
się tak nie boję wszystkiego. I muszę się zawijać w koc i włazić pod materac. 
Lubię być taki ściśnięty, wtedy się uspokajam. Ale nie lubię, jak ktoś mnie 
dotyka. Nawet mama. To niemiłe. Wrzeszczę zawsze jak mnie boli albo jak 
się boję. A bolą mnie różne hałasy. Na przykład, jak dzwoni telefon, to mi się 
wydaje, że on mi dzwoni w głowie. I boję się spuszczania wody. I deszczu się 
boję. Jak on pada, to tak jakby ktoś strzelał.”

Roksana Jędrzejowska-Wróbel „Kosmita”

„Cześć, jestem Borys. Mam autyzm. Jestem nieco zwariowany, w mojej głowie 
roi się niezliczona ilość myśli, pomysłów. Dziwnie mówię, czasem nie umiem 
odpowiedzieć na lekcji, ale jak mnie spytasz, to niekiedy potrafi ę opowiadać 
niesamowite historie i fakty o tym, co mnie interesuje. Nie jestem głupi!… Boli 
mnie ten kolor! – ciekawe! Osoby z autyzmem potrafi ą w inny sposób odbierać 
bodźce. Wiesz, przeszkadzają mi niektóre dźwięki i drażni mnie, jak patrzę na 
chropowate niebieskie powierzchnie. Próbuję sobie z tym radzić, np. zatykam 
uszy, często mruczę sobie coś pod nosem, czasem wpatruję się, jakbym pa-
trzył przez szybę. To są sensoryzmy! Zazwyczaj to one powodują, że osoby
z autyzmem dziwnie się zachowują. Nie umiem inaczej, taki jest mój sposób ży-
cia! Chciałbym być jak inni rówieśnicy! To nie chodzi o to, że jestem wstydliwy 
czy nieśmiały. Dla mnie rozpoczęcie rozmowy, zwrócenie się do kogoś, bycie
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Gdzie można uzyskać pomoc?
Fundacja Autilio 
ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec
tel: +48 692 796 060
www.autilio.pl

Fundacja „Autika”
ul. Aleja WP 77/4, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 606 279 382
www.autika.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
ul. II Armii Wojska Polskiego 8, 59-900 Zgorzelec 
tel. (075) 776 15 05, fax (075) 775 55 87
e-mail: pcpr@powiat.zgorzelec.pl
www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
ul. Zwycię stwa 9, 59-700 Bolesławiec
tel./ fax (075) 735 30 48 
e-mail: pcpr.boleslawiec@op.pl
www. boleslawiec.pcpr.info

PCPR i Ochrony Zdrowia z siedzibą  w Bielawie 
ul. Wolnoś ci 22/24, 58-260 Bielawa 
tel. (074) 833 98 95, 833 98 96, 748 331 614 
e-mail: pcprbielawa@wp.pl
www.pcprdzierzoniow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
ul. Koś ciuszki 15a, 67-200 Głogó w, 
tel./ fax (076) 834 15 03, tel. (076) 831 30 28 
e-mail: pcpr_glogow@op.pl
www.pcpr.glogow.pl

z innymi jest trudnością. Muszę się tego uczyć jak języka obcego! Gdy ktoś daje 
mi szansę i mówi do mnie, wtedy ja oswajam się. Bardzo szukam przyjaciół… 
Nie lubię zmian! Taki już jestem! Lubię, jak wszystko jest zawsze takie samo. 
Gdy coś się zmienia, ja muszę się tego od nowa uczyć. Nie czuję się wtedy 
fajnie. Wiele osób stara się, żeby mój świat był prosty i dla mnie łatwy. Dziękuję 
im za to! Mogę się wtedy uczyć nowych i ciekawych rzeczy! Wiesz, że osoby 
z autyzmem mają swoje pasje, zainteresowani? Ja na przykład uwielbiam się 
uczyć!” www.synapsis.org.pl
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Koś ciuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. (071) 722 18 60, fax (071) 722 18 69 
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
www.pcpr.wroclaw.pl

Miejski Oś rodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Gó rze
ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Gó ra 
tel. (075) 75 23 951, 647 85 78, fax (075) 76 76 577
e-mail: sekretariat@mops.jelenia-gora.pl

Miejski Oś rodek Opieki Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław 
tel. (071) 782 23 00 (01, 02, 03), fax (071) 782 24 05
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
www.mops.wroclaw.pl

Polecane Ośrodki Diagnozy i Terapii

Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS
ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec
www.istmus.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
w Zgorzelcu i Sieniawce
ul. Warszawska 30

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
w Sieniawce
ul. Rolnicza 25
tel: +48 571 334 718

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu
ul. Powstańców Śląski 1
tel: +48 722 005 200

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Gó rze
ul. Podchorą ż ych 15, 58-508 Jelenia Gó ra
tel. (075) 647 32 77, fax (075) 647 32 78 
e-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl
www.pcpr.jgora.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Gó rze
ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Gó ra
tel./ fax (075) 645 0231, 645 0233 
e-mail: pomoc@pcprkg.pl
www.pcprkg.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
Pl. Słowiań ski 1, 59-220 Legnica
tel./ fax (076) 724 34 65 
e-mail: pcpr.legnica@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu
ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań  
tel./ fax (075) 646 11 70, 646 11 71 
e-mail: pcpr@powiatluban.pl
www.pcpr.luban.bip.net.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin 
tel./ fax (076) 847 96 91 
e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl
www.pcprlubin.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwó wku Ś lą skim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwó wek Ś lą ski
tel./fax (075)782 56 17, 782 56 41, tel. (075) 782 30 73
e-mail: pcpr@powiatlwowecki.pl
www.pcpr.powiatlwowecki.pl/news.php
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Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
oddział Association for Behavior Analalysis International TM
Os. Wysokie 7, 31-971 Kraków
 tel. /fax (012) 642 27 90 
e-mail: biuro@pstb.org
Stowarzyszenie prowadzi:
Ambulatorium Terapii Behawioralnej Filię  we Wrocławiu
ul. Kamiennogó rska 16, 54-034 Wrocław 
tel. (012) 642 27 90 
e-mail: biuro@pstb.org

Stowarzyszenie Ś wię tego Celestyna
Mikoszó w 27, 57-100 Strzelin
tel. sekretariat (071) 395 81 01
rejestracja: (71) 395 81 00, fax (071) 395 81 02
e-mail: sekretariat@celestyn.pl www.celestyn.pl
Stowarzyszenie prowadzi:
Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „CELESTYN” NZOZ 
Poradnię  dla Osó b z Autyzmem
tel. (071) 395 81 00

Fundacja SYNAPSIS 
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa 
tel. (022) 825 01 34 
e-mail: poradnictwo@synapsis.waw.pl 
www.synapsis.org.pl

Skargi na łamanie praw dziecka przyjmuje:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa
tel. (022) 583 66 00, 800 12 12 12, fax (022) 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl 
www.brpd.gov.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do pią tku w godzinach 08:15 – 16:15

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni
ul. Kościuszki 33
tel: +48 75 773 21 25

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
ul. Wł. Łokietka 2
tel. +48 75 646 51 10

Dolnoś lą skie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
ul. J. Lelewela 13/6, 53-505 Wrocław, 
tel. (071) 342 72 08 e-mail: autyzm7@o2.pl
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
ul. Podwale 13, 50-043 Wrocław
tel. (071) 355 65 18, 355 63 61 
e-mail: pzp-rejestracja@spzoz.wroc.pl

ALFA ARIDANI Ośrodek Autyzmu i Innych Zaburzeń  Rozwoju
ul. Armii Krajowej 4a/4, 50-541 Wrocław 
tel. (071) 360 41 44, fax (071) 360 41 45 
e-mail: info@alfa-aridani.com

Fundacja „Promyk Słoń ca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław 
tel. (071) 782 77 77 w. 30, fax (071) 782 77 7 w. 40
e-mail: fundacja@promykslonca.pl
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
„Promyk Słoń ca”
tel. (071) 367 05 44 (w godz. 8.00-16.00) 
e-mail: poradnia@promykslonca.pl 

Fundacja Krystyny Ciołkosz „ Za szybą ”
ul. Armii Krajowej 4a/ 4, 50-541 Wrocław 
tel. (071) 360 41 44, 516 059 860
email: info@fundacjazaszyba.org.pl, fundacjazaszyba@gmail.com 
www.fundacjazaszyba.org.pl
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i ciągle kręcić kołami… śmialiśmy się, że będzie naprawiał ciężarówki jak 
tato, ktoś przecież musi przejąć rodzinną fi rmę. Kuba jednak zaczął kręcić 
kołami wszystkich aut, potem wprawiał w ruch każdą rzecz, kręcił zabawkami, 
kubeczkiem, talerzem… Z dnia na dzień przestał też gaworzyć, ale przecież 
dzieci mają skoki rozwojowe… Uwielbiał grające zabawki, potrafi ł bawić się 
nimi na podłodze bardzo długo. “Old McDonald had a Farm ija ija o…” zewsząd 
rozbrzmiewały melodyjki. Zastanawiało mnie, że 8 miesięczny chłopiec
z uporem maniaka wraca do tej samej melodii, mimo, że zabawka oferuje ich 
kilkanaście, ale przecież każdy z nas ma ulubione melodie… Synek nie szukał 
też kontaktu ze mną, nie patrzył czy widzę co naciska, nie obserwował mojej 
reakcji ani tego co robię… Zabawki stały się jego całym światem, a ja pozwa-
lałam na tę zabawę ciesząc się, gdy widziałam na jego buzi uśmiech. Uśmiech 
mojego dziecka jednak był zarezerwowany wyłącznie dla grających i świecą-
cych przedmiotów…

Kuba nie słyszy?
Przez wiele tygodni coś nie dawało mi spokoju. Dziecko nie szukało 

kontaktu z nami, nie reagowało na imię (mogłam “Kubować” bez końca), za 
to perfekcyjnie lokalizowało mnie i uśmiechało się, słysząc śpiewane przeze 
mnie piosenki. “Pieski małe dwa, chciały przejść przez rzeczkę…” gwaranto-
wało odnalezienie wzrokiem mamy, uśmiech i przelotne spojrzenie w oczy… 
Spojrzenie, które w innych przypadkach było tylko wówczas, gdy Kubuś leżał 
przy zmianie pieluchy. Przyszła obawa, może on nie słyszy, w końcu śpiew 
to inne tony… Zaczęłam szperać w Internecie. Kuba milczał, nie pokazywał 
palcem w przestrzeni, wyrywał rękę, gdy chciałam pokierować palusz-
kiem na jakiś obiekt w książeczce. Za to umiał odnaleźć niewielki szczegół 
w książeczce pełnej zwierzątek, w nowych pomieszczeniach odnajdował 
najmniejszą śrubkę w krześle lub w podłodze, zupełnie nie interesując się 
otoczeniem. Dziś pisząc dla Was tę historię wszystko wydaje się takie jasne 
i oczywiste. Wtedy to były tylko przelotne myśli uciszane ogólnorodzinnym 
zachwytem nad małym dzieckiem…

Roczek z mamą neurologopedą
Przeszukując czeluści Internetu natrafi łam na blog Mama neurologopeda, 

publikującą w tym czasie osiągnięcia rozwojowe dziecka w 10 miesiącu 
życia. To z niego dowiedziałam się jak bardzo Kuba odbiega rozwojem od 

Rodzice o swojej historii
Ewelina – mama Kubusia:

Nasza historia zaczyna się jak tysiące innych. 2017 rok, pierwsze dziecko, 
plany, marzenia… Łóżeczko i pościel w marynarskim stylu, piękny wózek… 
Wszystko miało być najlepsze, na świecie pojawił się Kuba – dopełnienie 
12-letniego związku.

Szybko jednak okazało się, że o życiu jak z reklam i słodkim bobasie należy 
zapomnieć, przynajmniej na jakiś czas. Ciężka alergia na mleko, niepożądane 
odczyny poszczepienne, wreszcie operacja przepukliny i godzinny śmiertel-
nego strachu o 4 miesięcznego wówczas synka.. szpital za szpitalem… Gdy 
nadeszło lato 2018 roku mieliśmy nadzieję, że wraz z nim koszmar się skończy, 
a my będziemy spędzać godziny bawiąc się w ogrodzie…

Dzień dziecka i zabawki
Na pierwszy dzień dziecka Kuba dostał ogromną wywrotkę. Z wożenia 

go nią chyba mieliśmy najwięcej frajdy my, rodzice. Kuba wolał odwrócić ją 
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szczepionek, ktoś o SI, ktoś o zaburzeniach jedzenia, ktoś inny o diecie
3 x bez… Potem wizyta u psychiatry z zeszytem pełnym notatek o zachowaniu 
Kuby, wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności, komisja patrząca na mnie 
podejrzliwie i w końcu dokument orzekający „całościowe zaburzenia rozwoju”.

Codzienność
To wszystko przytłoczyło nas. Gdzie podział się nasz wymarzony Kubuś? 

Wciąż miałam nadzieję, że to sen, z którego obudzi mnie słowo “mama”, że 
za chwilę wrócę do pracy, która była moim życiem i pasją. Potrzebowałam 
wielu miesięcy, żeby zacząć doceniać małe sukcesy Kubusia, nauczyć się 
jak pracować z nim w domu. Bo to jest podstawą - nauczyć się, że w przy-
padku dzieci z autyzmem relacje z człowiekiem są najistotniejsze, choć Twoje 
dziecko chce byś był/a tylko “przedmiotem” do spełniania jego potrzeb i nie 
podziela zupełnie Twoich chęci do kontaktu.

Kuba jest przedszkolakiem, trudno mu się dostosować do grupy, ale dzielnie 
uczestniczy w zajęciach. Wybraliśmy publiczne przedszkole w naszej miejsco-
wości, zajęcia ma z nauczycielem wspomagającym. Orzeczenie o kształceniu 
specjalnym zapewnia mu dostęp do terapii, niestety nasze przedszkole oferuje 
ją w bardzo ograniczonym zakresie. Podstawą jest dla nas prywatna terapia, 
kosztowna, ale dająca efekty. Przez długie miesiące szukaliśmy specjalistów, 
którzy będą potrafi li pracować z tak małym dzieckiem. Udało się, dzień po 
dniu realizujemy swoje małe cele. Bywa też ciężko, bywają ataki agresji, gdyż 
wielu sytuacji nie rozumie. Funkcjonuje w wielu schematach, które trudno nam 
przełamać. Ma ogrom problemów zdrowotnych… ale jest . Jego uśmiech, jego 
spojrzenie, jego pięknie nucone piosenki dają siłę i ogrom radości.

Co będzie dalej? Nie wiem… Ile łez za mną? Całe morze. Ile pytań o przy-
szłość, ile obwiniania siebie i wszystkich dookoła? To wiem tylko ja… ale to 
mija. Jeśli doczytałaś/łeś tę historię do końca uwierz mi, że masz siłę, jakiej 
do tej pory nie odkryłaś/łeś. Uwierz, że docenisz każde spojrzenie, każdy 
uśmiech, każde przytulenie swojego dziecka, każdą wyuczoną samogłoskę, 
każdą obejrzaną wspólnie książkę. Jeśli potrzebujesz pomocy – poproś o nią. 
Twoja terapia psychologiczna pomoże Ci zrozumieć Twoje dziecko i własne 
emocje, pozwoli Ci przejść przez okres “żałoby swoich marzeń”, by mieć siłę 
by walczyć. Bo masz dla kogo i o co walczyć.

Jeśli nie masz warunków fi nansowych by zawalczyć o terapię swojego 

innych dzieci. 11 miesięczny chłopiec był tak naprawdę na poziomie półrocz-
nego dziecka, a przez głowę przebiegało mi tylko jedno słowo przeczytane 
na blogu… autyzm. Autyzm…, autyzm… co ja wiem o autyzmie? Przez mgłę 
pamiętam jakiś artykuł w gazecie sprzed lat, gdzie rodzice musieli wyłożyć 
materacami cały pokój, bo syn z autyzmem w atakach autoagresji uderzał 
rozpędem w ścianę robiąc sobie krzywdę… Patrzyłam na mojego małego 
synka, na pokój i nie wierzyłam, że to mogło nas dotknąć. Za chwilę miał być 
roczek, tort, prezenty, balony… Dmuchając z nim świeczkę modliłam się, by to 
nie była prawda. Lekarz przecież mnie wyśmiał, gdy powiedziałam, że dziecko 
nic nie mówi, ani mama, ani tata, hau hau, miau miau, nie naśladuje, nie robi 
“pa, pa”, nie przesyła buziaków, nie podnosi rączek w geście “taki duży”, prze-
cież roczniak to potrafi ! „Proszę czekać do 16 miesiąca życia, chłopcy mówią 
później” brzmiała porada… Czekanie nigdy nie było moją mocną stroną, tym 
razem okazało się to zaletą.

Czarny piątek
Czarny piątek 2018 na zawsze zostanie dla mnie czarny… Pojechaliśmy 

wybrać fotelik samochodowy do Wrocławia. Sklep był pełen dzieci, młodsze 
smyki od Kuby stały pod wielkim akwarium wskazując palcem na kolorowe 
rybki, niektóre podbiegały do Kuby, który jeszcze raczkował i go głaskały. Nasz 
synek nie reagował zupełnie, na dzieci nie zwracał uwagi, na ryby nie zwracał 
uwagi… Uciekał, by w samotności kręcić znalezionym w kąciku kółkiem. 
Fotelik wybierałam jak w amoku… czekała mnie jeszcze rozmowa z mężem… 
Nie wiedziałam jak zareaguje, gdy powiem mu, że nasze dziecko ma autyzm. 
Przecież już moja mama patrzyła na mnie dziwnie słysząc moje wątpliwości. 
“Będzie mówił! Za miesiąc, za dwa będzie mówił… on jest mądry… ” zapewniała.

Mąż czuł także, że dzieje się coś złego, ale każde z nas bało się głośno 
to wcześniej powiedzieć. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Prywatna 
wizyta u psychologa, wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, był 
styczeń, miejsc na wczesne wspomaganie rozwoju nie było, zostały zajęcia
z programu “Za życiem” - jedna godzina tygodniowo. Kuba miał dokładnie 14,5 
miesiąca gdy rozpoczął terapię.

Dzień po dniu szukałam gdzie jeszcze mogę znaleźć specjalistów, oczywi-
ście prywatnie, pieniądze nie miały znaczenia. Odwiedziliśmy chyba wszyst-
kich logopedów w okolicy, ktoś mówił o biomedycznym leczeniu, odtruwaniu 
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Paweł – tata Tymona:
Czasami lubię myśleć, że to historia z happyendem. Mam wrażenie, że jest 

opowieścią o poszukiwaniu szczęścia w nieszczęściu. O tym jakich znaczeń 
nadajemy sytuacjom i jak te znaczenia kształtują naszą rzeczywistość. 
Opowieść o nieoczywistej, nieznanej, niepewnej podróży z biletem w jedną 
stronę. To historia małego chłopca, który musiał wiele nauczyć dorosłych, 
żeby potrafi li go zrozumieć. Oraz o tym czego się nauczyli.

Dwulatek o wszystko wojuje machając rękoma, nie mówi więcej niż 15 słów, 
reaguje agresją nieadekwatnie do sytuacji, a w nocy wybudzają go sny lękowe 
w przeraźliwym wrzasku. Cóż.. Tymon to nasz rodzicielski debiut, więc opie-
raliśmy swoje obserwacje głównie na intuicji, poradnikach dla rodzica i opinii 
znajomych – „doświadczonych” rodziców. Pediatra niczego niepokojącego nie 
widział. Długo nie wiedzieliśmy które zachowanie może wskazywać na zabu-
rzenie, a które to po prostu „bunt dwulatka”. Chociaż już wtedy wydawało mi 
się, że jeśli TAKIE zachowanie byłoby normalne, to ten gatunek (ludzkość) by 
nie przetrwał. Dorosłe osobniki raczej porzucałyby swoje młode w poczuciu 
własnego zagrożenia. Ale żyjemy do dziś więc…moje (nasze) przypuszczenia 
były jednak trafne.

Przytulić się z faktem
W dniu diagnozy Tymon miał trzy lata z hakiem. Dużo i nie dużo jeśli chodzi 

o zaburzenia rozwoju. Informację o zaburzeniach Tymona przyjąłem na klatę. 
Ze spokojem (tak mi się wydaje). Z żalem, ale bez złości, w poczuciu krzywdy, 
ale z nadzieją, z nutką niedowierzania, no i na pewno z pytaniem „co będzie 
dalej?”

Pamiętam ten dzień dokładnie. Odebrałem telefon od Magdy, mojej narze-
czonej, która właśnie wyszła z Tymonem od specjalisty. Usłyszałem od niej: 
„to nie ADHD, to zespół Aspergera”. WOW, a co to k***wa jest? Kolejne zdania 
Magdy były budujące. Powiedziała mi, że to zaburzenia ze spektrum autyzmu, 
że to nic z czym nie da się żyć samodzielnie w dorosłym życiu. Że przy dobrej 
pracy i dobrze dobranej terapii ta przypadłość nie będzie bardzo utrudniać 
Tymkowi funkcjonowania, że DAMY SOBIE RADĘ. Sądzę, że stanąłem wtedy 
przed wyborem: czy obrazić się na cały świat i zgorzknieć w poczuciu niespra-
wiedliwości, czy jednak spróbować stawić czoła (ciężkim) wyzwaniom? 

dziecka - także poproś o pomoc, możesz założyć zbiórkę, zbierać 1% podatku, 
wystąpić do swojego MOPSu o Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, napisać 
wnioski do różnych Fundacji o pomoc. Nie zostajesz z tym wszystkim sam/a.

Dziś pisząc dla Was tę historię Kuba ma 3,5 roku…nadal czekamy na te 
magiczne słowa “mama i tata”, dzień po dniu jeżdżąc w jedną stronę 50 km na 
terapię. Ja czekam też na dzień, gdy wrócę do pracy. To czego nauczyło mnie 
spektrum mojego dziecka to cieszenie się z najmniejszych sukcesów.

Przypis redakcji: 
Tekst historii rodzice Kubusia przygotowali na początku 2021 roku.

W sierpniu 2021 Jakub powiedział swoje PIERWSZE ZDANIE… !!!
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w domu, współpraca w przedszkolu, integracja sensoryczna itd. Był czas kiedy 
na samą myśl o odebraniu dziecka z przedszkola ściskało mi żołądek. Łatka 
„dzieciaka demolującego całe przedszkole” przylgnęła do Tymka już po kilku 
miesiącach. Nie zapomnę jego płaczu (chociaż w zasobie słów miał może 
koło setki), kiedy po swojemu tłumaczył nam w żalu jak to on jest najgorszy 
w grupie, że cały czas wszyscy mówią do niego „Tymon źle, Tymon nie rób, 
Tymon odejdź, Tymon kara, Tymon zbił, Tymon ugryzł, Tymon przestań, Tymon 
jesteś taki, Tymon powiem mamie”, a w ogóle jak coś niepożądanego się 
stało to już wiadomo, że Tymon. Nieraz dzieci z grupy witały nas w przed-
szkolu z nowiną: „proszę Pana, a dzisiaj Tymon mnie popchnął”. Czasami już 
na ulicy słyszałem straszliwy płacz Tymka… Było nam go straszenie żal. Ale
z drugiej strony nie dziwiłem się, że Tymona dzieci na przyjęcia urodzinowe nie 
zapraszają. Czuliśmy wzrok innych rodziców mówiący: „to oni, od tego harpa-
gana”, albo coś na zasadzie „Krzysiu chodź tu bliżej, bo to jest ten dziwny”. 
Wielokrotnie byliśmy „zapraszani” na rozmowę do Pani dyrektor, gdzie wysłu-
chiwaliśmy skarg innych rodziców. Przekaz był tam dość niejednoznaczny, 
ale między wierszami można był wyczytać „może byście jednak przenieśli 
dziecko do innego przedszkola”. Popis kulminacyjny dała jedna z Pań „opie-
kunek”, do której syn (nazwijmy go Przemek) pożalił się na Tymona (być może 
słusznie, a być może już z przyzwyczajenia, nie wiem). Pani postanowiła 
osobiście udzielić Magdzie korytarzowej reprymendy w obecności Tymona. 
To było coś na zasadzie.: „nic nie robicie z tym dzieciakiem, od miesięcy jest 
to samo, Wasz syn tylko bije inne dzieci i nie ma żadnego postępu. Weźcie coś 
w końcu z tym zróbcie, bo będzie jeszcze gorzej. – Ale my robimy wiele! – No 
to tego w ogóle nie widać!.” Coś w ten deseń. 

Takich sytuacji było co najmniej kilka, zanim coś zaczęło się zmieniać na 
plus. Nasza praca nad zaburzeniami od tej pory to już nie tylko bycie prywatnym 
terapeutą Tymona, ale też prawnikiem, rzecznikiem, menadżerem…

Momenty przełomowe
Pomijając te, o których wspominałem wcześniej, przełomowe momenty na 

drodze terapii naszego dziecka (naszej terapii), były bardzo często związane 
ze spotkanymi ludźmi. Pierwszy przełomowy moment miał na imię Dorota. 
Tak dla kontrastu z przekazem płynącym z przedszkola. Nagle pojawia się 
spokojne, wymowne spojrzenie, które mówi do mnie: „luzik, szliśmy tą drogą. 
Znamy skrót. Pomożemy”. I to było coś więcej niż tylko „musicie zrobić to

Przysięgam, że nie był to łatwy wybór, a opcja nr jeden wydawała się bardzo 
kusząca. Uwierzyłem Magdzie, że marzenie o zdrowej, szczęśliwej rodzinie 
jest jeszcze realne.! Dziś wiem, że akceptacja faktu, zaburzeń rozwojowych 
Tymona, zamiast ślepe wyparcie pod hasłem „wy wszyscy gówno się znacie, 
ja wiem lepiej”, było pierwszym co dobrego my – rodzice, mogliśmy zrobić. 
Pierwszym i kluczowym! Zaufanie osobom, które umiały nam pomóc (tera-
peuci, specjaliści itd..) i zastosowanie się do ich zaleceń to absolutny strzał 
w dychę na naszej terapeutycznej drodze. Dzięki takiemu podejściu mogłem 
być czujny na kolejne przełomowe momenty, drobne sukcesy, małe szczę-
ścia… Obranie jednego spójnego kierunku na wszystkich polach działania,
w codzienności domowej, na terapii w gabinecie i podczas zajęć w przed-
szkolu, było koniecznością. Efekty były zdumiewające, chociaż nie przyszły 
od razu.

Trudności nadprogramowe
Dziś Tymek ma 6,5 roku, jest samodzielnym, odważnym, śmiałym, 

wesołym i bardzo mądrym chłopcem. W wieku 4 lat nauczył się pływać 
bez żadnych pomocy, świetnie liczy i czyta jak na swój wiek, jest bardzo 
spostrzegawczy i kreatywny. Potrafi  być bardzo zaskakujący, pomocny i kole-
żeński. Ale nie zawsze tak było… Albo wręcz, zawsze było nie tak. Z zazdro-
ścią patrzyłem na dzieci, do których mama mówiąc „idziemy już z placu 
zabaw”, odkładały zabawki i wracały. U nas zakończenie zabawy wiązało się
z wielkim dramatem. Podobne dramaty pojawiały się w sytuacjach odmowy 
Tymkowi czegokolwiek, czy braku zgody na jego pomysły. Dramat połączony
z machaniem rękami, gryzieniem, ciągnięciem za włosy. Trudno mi wyciągać
z pamięci wszystkie te sceny, bo najchętniej już bym o nich zapomniał. Obok 
trudności i wyzwań wychowawczych z domu i z placu zabaw, w pakiecie poja-
wiły się nie lada problemy w przedszkolu. Okazało się, że młody zupełnie 
nie potrafi ł funkcjonować w grupie dzieci. Na pierwsze niepokojące sygnały, 
uwagę zwróciły panie wychowawczynie: Tymon burzy budowle innych dzieci, 
bardzo głośno krzyczy, nie chce uczestniczyć w zajęciach grupowych, często 
chowa się w kącie, jest agresywny dla dzieci i dorosłych, rzadko angażuje się
w zadania i jest baaaardzo „nieposłuszny”. Od wtedy zaczęliśmy „wędrówkę” 
po placówkach, poradniach, klinikach… Proces był długi i dość skomplikowany. 
Niemniej kiedy już wiedzieliśmy, że Tymona przypadłość jakoś się nazywa
i jakoś można z nią pracować, ruszyliśmy niebo i ziemię – wszystkie ręce na 
pokład. Terapie psychologiczne, zajęcia umiejętności społecznych, praca
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Takie „listy” w pogodnym tonie mógłbym wysłać jeszcze wielu wspaniałym 
ludziom. To bardzo ważne, czy z dzieckiem pracuje osoba, która zamierza 
„wyrobić swoje 8 godzin”, czy ktoś z poczuciem misji, z pełnym zaangażowa-
niem i w gotowości „spotkania się poza przedszkolem”, żeby lepiej zrozumieć 
zaburzenia „buntownika”. Przy tej okazji nachodzi mnie refl eksja, jak bardzo 
ważne jest kogo los stawia na naszej drodze. Ale też kogo do tej drogi zapro-
simy sami.

Krocząc przez życie jako rodzic dziecka z zaburzeniami rozwoju, pozna-
wałem, próbowałem, przyglądałem się, obserwowałem, uczyłem, załamy-
wałem, cieszyłem się, frustrowałem, czułem dumę, strach, troskę, porażkę 
i radość z sukcesów. Wszystko jak w zwyczajnym rodzicielstwie. Tylko, że 
razy 1000! Jeśli sukces to świętowany na potęgę magicznego czerepu. Jeśli 
porażka, to z okropnym dramatem. Takim sukcesem może być wygrany bój
o założenie koszulki z długim rękawem. No niby co tu świętować? A jednak, 
dla dziecka z rozbiciem sensorycznym to ogromne osiągnięcie. Podobnie 
jak spróbowanie nowej potrawy lub chociaż powąchanie jej. Dziś wiem, że to 
dla niego każdorazowo postęp w stawianiu czoła trudnościom. Rozumiem
i wspieram. Ale, żeby dobrze wspierać dziecko, żeby mieć na to siłę, mieć do tego 
cierpliwość , sam muszę czuć się wspierany. A kto wspiera mnie? Obok ludzi
z kręgu terapii takim wsparciem są osoby, które mierzyły (i mierzą) się z podob-
nymi sytuacjami. Dlatego zaopiekowanie się sobą i zadbanie o WSPARCIE!!!! 
Ono jest niezwykle ważne, pomocne i działa cuda. Ja je dostałem, więc teraz 
też chętnie się podzielę! Mimo że wychowywanie chłopca z zaburzeniami 
za spektrum autyzmu brzmi jak niekończąca się opowieść, to lubię czasem 
myśleć, że to historia z happyendem…

i to, idźcie tam i tam…”. Wtedy po raz pierwszy poczułem, że jesteśmy wśród 
swoich. Poczułem się zaopiekowany jako rodzic. Kolejne przełomowe 
momenty miały na imię Sabina, Kasia, Edyta, Alicja, Marta, Ania, Agnieszka, 
Teresa i Hania…

Przyjęcie urodzinowe
Hania, dziewczynka z Biedroneczek – grupy przedszkolnej Tymona, 

już na zawsze będzie kojarzyła mi się z pewnym przełomem. W momencie 
kiedy nam wszystkim było bardzo trudno, Tymon dostaje zaproszenie od 
Hanki na urodziny. Szok! I jedna z najmilszych sytuacji jaka nas od dawna 
spotkała. To było jak symbol zmiany na lepsze. Od tego momentu przesta-
liśmy czuć, że tylko pokazują nas palcami jako tych ONYCH. Ten gest otwo-
rzył mi oczy i zrozumiałem, że Tymon jest też lubiany, że dzieci go akceptują 
i że są rodzice, których Tymona zaburzenie nie odstrasza. Na tym przyjęciu 
było wiele Biedronek i może właśnie dlatego jeszcze później Tymon zaliczył 
wiele zaproszeń. Podobnie miło było widzieć wszystkie zaproszone Biedronki 
na urodzinach u Tymka. Wtedy bariery runęły przywracając nam nadzieję na 
„normalność”. W końcu. To był wielki moment w życiu naszej rodziny, chociaż 
Haneczka pewnie nawet o tym nie wie.

 Nauczyciel wspomagający
Odkąd w Tymona przedszkolu, pojawił się nauczyciel wspomagający przez 

duże “W”, w naszej rodzinie nastał spokój. Nic nie opisze lepiej tej ulgi jak wiado-
mość, którą po jakimś czasie napisałem: „Szanowna Pani, postanowiłem, że 
nie ma sensu czekać na okazję w stylu “Dzień Nauczyciela”, czy zakończenie 
roku szkolnego, żeby wyrazić wdzięczność za to, że los postawił Panią na 
drodze naszego rodzicielstwa. I za to co robi Pani dla Tymona. Być może nawet 
nie zdaje sobie Pani sprawy z tego, jak wiele Pani obecność wniosła do naszej 
rodziny. Dzięki Pani cierpliwości, ale też podejściu do Tymona, jego pobyt
w przedszkolu to już nie tylko “przechowywanie”, ale pełen rozwój w sferze 
terapeutycznej i społecznej. Od kiedy Pani jest przy nim, nie martwimy się
o to czy Tymon będzie odsunięty w grupie, czy jest do niego odpowiednie 
podejście, czy ma zabezpieczone sprawiedliwe traktowanie, oraz czy przy-
padkiem nie wzrasta w przekonaniu bycia gorszym od innych. Chciałbym, 
żeby Pani o tym wiedziała, że jest dla nas bardzo ważna. Nie tylko nasz młody 
buntownik wiele Pani zawdzięcza, ale cała nasza rodzina ”. Koniec cytatu 
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kuły i najnowsze publikacje, przeszukiwać internet, czytać tematyczne fora. 
To była dość żmudna praca, a najgorzej było z wiadomościami płynącymi 
z sieci. Najtrudniej jest na początku, kiedy musisz się przebić w internecie 
przez warstwę bzdur, kiedy musisz nauczyć się odróżniania informacji – tych 
naukowych od tych pseudonaukowych. Kiedy trzeba oddzielić ziarno od plew. 
I przede wszystkim nie dać się zwariować! To oczywiście też wymaga cierpli-
wości i samozaparcia. Trzeba trzymać wyobraźnię na wodzy, żeby nie załamać 
się czytając o małych autystach robiących sobie np. krzywdę. Dlatego tak 
ważne jest szukanie pomocy u specjalistów, którzy pomagają zrozumieć czym 
są zaburzenia ze spektrum autyzmu i pomagają obrać prawidłową drogę. Ta 
pomoc jest nieoceniona, bo pozwala także nam rodzicom poczuć się pewniej-
szymi i silniejszymi. Dzieje się tak zawsze, gdy poznajesz lepiej „przeciwnika”
i okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Kiedy odbyliśmy konsul-
tacje z zakresu logopedii, psychologii, integracji sensorycznej, wtedy wiedzie-
liśmy już co mamy robić, aby prowadzić Igora w sposób właściwy. Mnogość 
tych zadań była tak duża, że nie mieliśmy już czasu na zamartwianie się. I to 
jest nasza recepta na gorsze dni – kiedy skupiasz się na zadaniach do wyko-
nania to głowa nie ma czasu na czarne myśli.

Poczucie wpływu
Bardzo pomogła nam myśl, że jesteśmy na początku drogi życiowej 

naszego synka, że jeszcze tyle przed nim i że jak teraz będziemy konsekwentni 
to osiągniemy założone cele. I nie będziemy ukrywać – konsekwencja to jest 
słowo klucz. Nasze życie wymaga stałej kontroli, zmiany nawyków i ciężkiej 
pracy. Bardzo wiele musieliśmy zmienić, przewartościować. Każdy dzień jest 
ustawiony pod potrzeby Igora. Nie ma już spontanicznych wyjść ze znajomymi 
czy leżenia na kanapie po pracy. Nasz dzień zaczyna się i kończy na zadaniach 
do wykonania, którym przyświeca jeden cel – terapia dziecka. Wspomaganie 
go w rozwoju to nasz rodzicielski obowiązek. Kiedy myślimy, żeby odpuścić 
jakieś zadanie, np. terapię w domu to wiemy, że nie robimy krzywdy sobie tylko 
dziecku. To, co wydaje się normalne przeciętnemu rodzicowi to przy dziecku 
z autyzmem kompletnie traci znaczenie. Rodzice takiego dziecka muszą 
się nauczyć wszystkiego od nowa. Postawiliśmy na holistyczne podejście. 
Skoncentrowaliśmy się na tym, co jest istotne. Wyłączyliśmy wszystkie media 
– telewizor, telefony, komputery. Wypożyczyliśmy na kilka miesięcy komorę 
hiperbaryczną, aby odbywać sesje tlenowe. Do standardowej terapii dołoży-
liśmy dietetyka, który całkowicie zmienił styl odżywiania Igora. Zlecił nam 

Patryk i Judyta – rodzice Igora
Opowieść o nietypowej sytuacji naszego syna Igora sięga czasów, gdy miał 

on 16 miesięcy. Jako ojciec wtedy zacząłem zauważać, że coś jest nie tak, że 
moje dziecko nie zachowuje się jak inne dzieci w jego wieku. Igor nie reagował 
na rówieśników, na nasze polecenia, traktował nas przedmiotowo, nie było w 
nim spontaniczności. Na początku traktowałem te domysły jako przeczucie, 
bo to pierwsze dziecko, a jak wiadomo, wszystko wtedy jest pierwsze i niczego 
nie można być pewnym. Traktowałem to jako intuicję, która być może jest 
błędna, czekałem co pokaże czas.

Mocne uderzenie
Pierwszy moment przełomowy to był bilans dwulatka, który z racji naszego 

miejsca zamieszkania, odbył się u niemieckiego pediatry. Pamiętam ten dzień 
kiedy zadzwoniła do mnie Judyta, moja żona, z informacją, że dostała skie-
rowanie na badanie słuchu i w kierunku autyzmu. A właściwie, żeby zrobić 
diagnostykę w celu wykluczenia autyzmu. Pocieszyłem żonę, że nie należy 
się bać i panikować, że najpierw trzeba to skonsultować u różnych specjali-
stów, aby mieć jak najbardziej rozległy i dokładny obraz sytuacji. Zaczęliśmy 
pielgrzymkę po różnych lekarzach. Po wykonaniu zaawansowanego badania 
słuchu – badania BERA, mieliśmy już pewność, że Igor słyszy i że dźwięki 
docierają do jego mózgu. Tym samym wykluczyliśmy niedosłuch i skupi-
liśmy się na zagadnieniu autyzmu, ponieważ lekarze i specjaliści, do których 
udaliśmy się po diagnozę, potwierdzali go.

Tryb zadaniowy 
Być może to moja natura, bycie sportowcem lub doświadczenia życiowe 

sprawiły, że od razu przeszedłem na tryb zadaniowy. Pomimo gorszych 
momentów czy smutków Judyty, która jako mama, miała wiele obaw, udało 
nam się wspólnie dojść do wniosku, że zamartwianie się nic nam nie da. 
Tracimy tylko na nie czas, a nie przynosi nam żadnych efektów, a już na pewno 
zamartwianie się na zapas i myślenie o tym, co to będzie kiedy nasze dziecko 
będzie miało 18 czy 25 lat. Zdecydowaliśmy, że trzeba działać, podjąć ręka-
wicę, wziąć to wyzwanie na klatę i zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc 
Igorowi, a przede wszystkim dowiedzieć się czym jest autyzm. Zaczęliśmy 
się edukować w tym temacie, zdobywać wiedzę, kupować książki, czytać arty-
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Jak będzie komunikował potrzeby? Czy będzie umiał żyć w grupie? Co będzie 
jadł? Czy będzie mu tam dobrze? Zastanawiając się nad tym jeszcze mocniej 
przeszliśmy na tryb zadaniowy, np. ćwiczyliśmy zakładanie kapci i chodzenie 
z plecakiem. I udało się. Igor szybko się zaaklimatyzował w przedszkolu i lubi 
tam przebywać. Igor lubi też sprzątać, wykonuje polecenia, widać, że sprawia 
mu to radość. Kolejnym krokiem milowym było spotkanie z Mateuszem, 
naszym sąsiadem. W wieku 3,5 lat nasze dziecko zauważyło drugiego czło-
wieka tak naprawdę i zaczęło wchodzić w bardziej intensywne interakcje. 
To ogromne wzruszenie oraz szczęście widzieć, że następuje przełom, jest 
progres i dziecko zaczyna budować relację ze swoim rówieśnikiem.

Nastawienie ma znaczenie
Mówią, że dopóki walczysz to jesteś zwycięzcą. I tak jest. Działanie powo-

duje, że masz poczucie sprawstwa, że obierasz cele, do których dążysz. My 
sobie zakładamy cele ‘smart’ – policzalne, określone w czasie, możliwe do 
osiągnięcia i ważne z perspektywy aktualnych potrzeb oraz wieku Igora.
I dzięki konsekwentnej pracy udaje się te cele nam wspólnie osiągnąć. Kolejną 
rzeczą, która wiąże się z nastawieniem jest podejście do dziecka. Trzeba od 
niego wymagać, mieć twarde zasady i być cały czas uważnym. Cierpliwość to 
kolejne słowo, z którym należy się zaprzyjaźnić. Bez tych rzeczy niestety nie 
uda się doprowadzić do uzyskania upragnionych efektów. Każdy rodzic musi 
pracować nad sobą, uczyć się cierpliwości i dążenia do celu. Inną sprawą jest 
podejście do terapii i terapeutów. Należy zmienić optykę – pani terapeutka 
jest od tego, żeby dać ci narzędzie i pomóc operować nim na co dzień. Bo 
to ty jako rodzic musisz pracować z dzieckiem przez cały czas. Jeśli traktu-
jesz terapię dziecka w gabinecie jako odskocznię, czas dla siebie, a nie podą-
żasz za potrzebami swojego wyjątkowego dziecka, to na dłuższą metę nic nie 
zdziałasz. W domu także trzeba ćwiczyć z dzieckiem, to jest bardzo ważne, 
ale żeby to robić, rodzic też musi to potrafi ć. A kiedy jesteś już tak mocno 
w tym wszystkim, że twoje życie zaczyna być przewidywalnym harmono-
gramem dyktowanym autyzmem twojej pociechy to na samym końcu trzeba 
zacząć odróżniać kiedy jest życie, a kiedy terapia. Dziecko musi uczyć się też 
spontaniczności, mieć czas wolny, czas dla siebie, tak, jak każde inne dziecko. 
Natomiast jeśli chodzi o bycie w towarzystwie czy życie wśród ludzi to także 
należy ułożyć sobie w głowie to, jak reagować na sygnały płynące z zewnątrz. 
Zdecydowana większość ludzi na tym świecie nie ma pojęcia jak wygląda 
autyzm lub ma wyobrażenie podsycane obrazami płynącymi ze środków 

badania, suplementację i dietę. Wykluczyliśmy węglowodany, jaja, mleko, ryż 
– produkty, które Igor jadł do drugiego roku życia. Musieliśmy zacząć inaczej 
gotować i przyrządzać posiłki. Dużą trudnością było także to, aby rodzina
i znajomi zrozumieli, że Igora nie można karmić produktami, które mu szkodzą. 
Powszechnie dostępne węglowodany są najtrudniejsze do wyeliminowania 
także z mentalności – dzieci kojarzą się ze słodyczami, a więc tym bardziej 
ciężko to przeskoczyć. My jednak wiemy, że warto zaufać nauce i kiedy już 
jesteśmy bogatsi o tą wiedzę, co oznacza stan zapalny organizmu naszego 
dziecka, łatwiej nam zaakceptować nowy styl żywienia. I o to właśnie chodzi, 
aby być świadomym, aby rozumieć, aby stosować mechanizmy, które nam 
ułatwiają życie.

Przełomy
Wychowywanie dziecka ze znamionami autyzmu to zrozumienie, że nie 

wystarczy nauczyć jednej rzeczy i potem będzie już z górki. Trzeba zaak-
ceptować fakt, że to jest proces, a skoro jest proces, będzie też regres, bo 
czasem musimy cofnąć się o krok, by potem móc pójść dwa kroki na przód. 
Każde przeziębienie czy stres wpływa na układ nerwowy co może powodować 
zastój w zdobytych osiągnięciach dziecka. Najważniejsze to jednak się nie 
zrażać i pracować dalej. Przeszliśmy przez wszystkie etapy pracy z dziec-
kiem autystycznym – od przykuwania uwagi, zdolności wskazywania czegoś 
przez dziecko palcem, przez budowanie kontaktu wzrokowego, wzmacnianie 
jego motywacji, po odwzorowywanie, naśladowanie i ćwiczenia pamięci. 
Próbowaliśmy różnych rzeczy, uciekaliśmy się do rozmaitych sztuczek, szuka-
liśmy czegoś, co skupia uwagę Igora i bardziej go motywuje. Sprawdziły 
się owoce np. maliny nadziewane na palce. Stosowaliśmy też metodę kija
i marchewki, żeby bardziej zachęcić syna do wykonywania poszczególnych 
zadań. Najbardziej motywujące są pierwsze sukcesy. Nawet te najmniejsze 
są potężnym krokiem w przód. My tak bardzo się cieszyliśmy kiedy Igor wypo-
wiedział swoje pierwsze słowo „pes”, czyli pies! Potem przychodziły kolejne 
zmiany, a każda z nich była przełomem. Kiedyś Igor bardzo nie lubił space-
rować, po przejściu 20 metrów potrafi ł płakać i krzyczeć, a teraz spokojnie 
spaceruje. Bawi się na placu zabaw, z tym, że to jest jego sposób na zabawę, 
ale najważniejsze, że jest szczęśliwy kiedy to robi. Kiedy Igor szedł do przed-
szkola też czuliśmy, że stoimy przed kolejnym wyzwaniem. Lista rzeczy, które 
dziecko powinno umieć, wyprawka, z której powinien korzystać oraz kontakt 
z dziećmi w nowym miejscu. Czy nasz syn sobie z tym wszystkim poradzi? 
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masowego przekazu. Najczęściej objawia się to w skrajnościach w postrze-
ganiu autyzmu. Ludzie myślą, że autystyczne dziecko to takie, które jest 
bardzo agresywne i stuka o coś cały czas ręką lub odwrotnie – jest apatyczne 
i nie ma z nim w ogóle kontaktu. I owszem, tak mocne objawy także dotykają 
niektóre osoby. Natomiast większość osób z autyzmem, większość dzieci tak 
się nie zachowuje. Trzeba też nabrać odporności na reakcje ludzi w miejscach 
publicznych kiedy nasze dziecko za nic w świecie nie chce przestać płakać, 
powtarzać w kółko jednego słowa czy śpiewać w niebogłosy. Także jeśli 
chodzi o wyobrażenia na temat przyszłości dziecka, trzeba sobie umieć to 
wszystko poukładać. Nie przenosić własnych ambicji na dziecko (to się tyczy 
też rodziców dzieci normatywnych). Dać sobie czas na to, by wszystko płynęło 
swoim rytmem, bo nigdy nie wiadomo ile pozytywnych zaskoczeń czeka na 
nas za zakrętem.

Wartość dodana
Myślisz, że jak masz dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to nic 

dobrego nie może cię spotkać? My tak wcale nie myślimy! Kochamy Igora, 
a on kocha nas. Mamy szczęśliwą rodzinę i świetnych przyjaciół. Rozwijamy 
się zawodowo, bo oboje pracujemy i dodatkowo kultywujemy nasze sportowe 
pasje prowadząc klub. Mamy rzeszę ludzi, którzy nas wspierają, a my wspie-
ramy ich. Autyzm pomógł nam zobaczyć świat w innych barwach, wiele rzeczy 
poukładał na nowo i sprawił, że lista wartości dodanych zaczęła się wydłużać. 
Po pierwsze ta sytuacja bardzo scaliła naszą rodzinę. Jesteśmy dzięki temu 
bogatsi, bo inaczej patrzymy na życie. Mamy więcej wiedzy, bardziej doceni-
liśmy to, co posiadamy i cały czas robimy coś razem. Wspieramy się, uzupeł-
niamy, podnosimy na duchu, zagrzewamy do pracy. Mamy więcej pokory do 
tego co nas spotyka i jesteśmy bardziej tolerancyjni. Nie jesteśmy już zazdrośni 
o to, że nasze dziecko nie jest jak inne dzieci, bo wiemy, że Igor jest szczęśliwy. 
Widzimy jego uśmiech i radość, czujemy, że mamy silną więź, wiemy, że wyro-
śnie na rodzinnego człowieka. Najważniejsze jest to, aby zrobić wszystko co 
w naszej mocy, żeby uposażyć go w narzędzia, kompetencje i umiejętności, 
które sprawia, że będzie samodzielnym człowiekiem znającym swoją wartość. 
Chcemy pomóc mu spełniać jego marzenia, bez względu na to jakie one będą. 
Chcemy, aby czuł nasze wsparcie i bezwarunkową miłość. Cokolwiek by się 
nie działo – szklanka jest zawsze do połowy pełna!




