Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
„JAK PRZYWRACAĆ ŚWIATU OSOBY Z AUTYZMEM?
Współczesne badania i dobre praktyki”
W dn. 21. – 22. października 2016 roku w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego
miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „JAK PRZYWRACAĆ ŚWIATU
OSOBY Z AUTYZMEM? Współczesne badania i dobre praktyki”, zorganizowana dzięki
współpracy Katedry Pedagogiki Specjalnej i Zakładu Profilaktyki Społecznej (Wydział
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym
„Dalej Razem” w Zielonej Górze1.
Konferencja ta stanowiła ukoronowanie 15 – lecia działalności Stowarzyszenia, które
jest ważnym punktem na Autystycznej Mapie nie tylko regionu, ale i kraju.
„Z tej okazji chcieliśmy umożliwić spotkanie tych, z których wiedzy na co dzień
korzystamy – znanych specjalistów, pedagogów, terapeutów, z tymi, dla których jesteśmy –
naszych podopiecznych, ich rodziców, terapeutów, nauczycieli, wszystkich, dla których
dobro osób z autyzmem jest tak ważne jak dla nas. W ten sposób chcemy podziękować
wszystkim entuzjastom naszych działań za wsparcie i dobre myśli”2 – słowa te w pełni oddają
idee Konferencji.
Jest to niebywale ważne, bowiem wszelkim działaniom Stowarzyszenia przyświeca
troska o ochronę niezbywalnej godności Osoby Autystycznej i każdego z członków Jej
Rodziny. SPOA pragnie współtworzyć kraj, w którym najwyższą wartością jest
przestrzeganie praw człowieka skatalogowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ratyfikowanych dokumentach międzynarodowych, mówiących m.in. o równości wobec
prawa, zakazie dyskryminacji oraz prawach ekonomicznych i socjalnych. W dobie
przyspieszonego rozwoju nauki i sprzyjających warunków, w jakich znajduje się dziś Polska,
Autyzm nie może być wyrokiem skazującym na samotność, wykluczenie i cierpienie. SPOA
chce zapewniać wielotorową pomoc, skupiać specjalistów, inspirować zmiany, interweniować
w trudnych sytuacjach, dać wsparcie w codziennym życiu. Misję Stowarzyszenia można ująć
w słowa: „Istniejemy, by przywrócić światu Osoby z Autyzmem - stworzyć Im warunki do
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rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie życia od momentu diagnozy”. Cele
realizowane przez SPOA to:
1. Wszechstronna pomoc Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, Ich Rodzinom
w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz
aktywizacji zawodowej i społecznej, zrzeszonym w Stowarzyszeniu;
2. Propagowanie

w

społeczeństwie

wiedzy

o

Autyzmie,

problemach

Osób

Autystycznych i możliwościach Ich edukacji i rehabilitacji.
3. Utworzenia koła wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób Autystycznych.
4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno – edukacyjnego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
dotkniętych Autyzmem.
Konferencja w pełni zrealizowała pokładane w niej nadzieje, wpisując się
jednocześnie w działania statutowe Stowarzyszenia.
Problematyka dwudniowej Konferencji była bardzo bogata. Uczestnicy mogli
wysłuchać wielu interesujących wykładów wygłoszonych przez osoby, które w kręgu
problematyki Autyzmu cieszą się niekwestionowanym uznaniem. Problematyka Konferencji
została usytuowana w obszary tematyczne, które wyznaczone zostały w naturalny sposób
przez fazy rozwoju człowieka. Każda z faz zapowiedziana została poprzez projekcje
tematycznych filmów. W części wykładowej miały miejsce następujące wystąpienia:
1. Prof. Ewa Pisula: Jaki, jaka, jakie? Współczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum
autyzmu;
2. Dr Barbara Winczura: Teoria umysłu u osób ze spektrum autyzmu – ujęcie rozwojowe;
3. Mgr Maja Anuszkiewicz: Praktyczne aspekty diety bezglutenowej, bezmlecznej,
bezcukrowej;
4. Dr

Magdalena

Grycman,

Mgr

Kamil

Lodziński:

Nabywanie

kompetencji

komunikacyjnej w modelu aktywnym u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu;
5. Dr Nela Grzegorczyk: Organizacja szkoły dla osób z autyzmem;
6. Dr Izabela Fornalik: Problem... I co dalej? Zachowania problemowe osób ze spektrum
autyzmu w obszarze seksualności;
7. Dr Anna Waligórska: Nowe strategie terapii osób ze spektrum autyzmu: interaktywne
formy wspierania kompetencji społecznych w grupie rówieśniczej;
8. Mgr Natasza Cyrulik: Organizacja pracy dorosłym niepełnosprawnym – dobre
praktyki;
9. Mgr Chris Schmitz: Sytuacja osób z autyzmem poza Polską na przykładzie Niemiec
i Wietnamu Południowego;

10. Mgr Maria Wroniszewska, dr Michał Wroniszewski: Dorosłość jako szansa. Jak
wspierać pełnoletnie osoby z autyzmem?:
11. Mgr Sebastian Cycuła: O Dalej Razem, o Stowarzyszeniu, o nas.
Oprócz części wykładowej uczestnicy Konferencji mogli wzbogacić swą wiedzę i
doskonalić umiejętności także dzięki udziałowi w warsztatach:
1. Analiza zachowań partnera komunikacji w trakcie sesji Growth Trough Play System z
dzieckiem ze spektrum autyzmu (dr Magdalena Grycman, mgr Kamil Lodziński);
2. Spojrzenie behawiorysty na trudne zachowania (dr Nela Grzegorczyk;)
3.

Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych u osób z Zespołem Aspergera (mgr
Marcin Bonaszewski);

4. Jak pracować z "autystyczną" seksualnością? (mgr Magdalena Lisiecka, mgr Jakub
Sapeńko);
5. Od izolowanego ruchu gałki ocznej do umiejętności czytania i pisania – holistyczne
podejście do pracy z dziećmi z autyzmem. Praktyczne wskazówki do opracowywania
programów terapeutycznych (mgr Anna Jakubiak, mgr Agnieszka Sakowicz);
6. Nauczyciel terapeutą (mgr Aneta Nawrot, mgr Arleta Jasińska);
7. Praca z rodzinami osób z autyzmem. Praktyczne zagadnienia i stosowane techniki (mgr
Mateusz Wyderka).
Każdy z warsztatów cieszył się zainteresowaniem uczestników, ich zaangażowaniem,
co niejednokrotnie poskutkowało – zgodnie z oczekiwaniem uczestników – wydłużeniem
czasu trwania warsztatu i długimi rozmowami.
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się także stoiska wystawowo –
sprzedażowe, w ramach których można było zapoznać się z ofertą pomocy dydaktyczno –
terapeutycznych do pracy z dziećmi z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi
materiałami służącymi do wspomagania rozwoju dzieci oraz z ofertą wydawnictw dotyczącą
publikacji tematycznych. Nie zabrakło także stoiska ze zdrową żywnością adresowaną dla
Osób z Autyzmem, Ich Rodzin oraz wszystkich tych, którzy chcą żyć i odżywiać się zdrowo.
Problematyka
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Konferencji
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zainteresowaniem uczestników. W Konferencji udział wzięło ponad 250 osób3.
Zainteresowanie problematyką Autyzmu, osób z Autyzmem skłania do refleksji o
ogromnym znaczeniu podjętej problematyki, o potrzebie podnoszenia świadomości
Zainteresowanie Konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Konieczne było zapewnienie
nowego miejsca Konferencji, umożliwiającego odpowiednie warunki lokalowe uczestnikom Konferencji.
Serdeczne podziękowania za udostępnienie auli i sal na warsztaty organizatorzy kierują do Dziekanów
Wydziałów: Mechanicznego oraz Ekonomii i Zarządzania, a także do planistów na tychże Wydziałach.
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społecznej w tym obszarze z uwagi na skalę i złożoność problemu. Wciąż za mało wiemy na
temat Autyzmu, najczęściej nie wiemy jak zachować się w kontakcie z Autystą, często nawet
specjaliści (nauczyciele, terapeuci) szukają po omacku sposobów pracy z dzieckiem –
uczniem doświadczającym Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu. Dorosły Autysta/Aspi stanowi
zagadkę i wyzwanie na rynku pracy.
Kończąc Konferencję organizatorzy już byli przekonani o tym, że istnieje potrzeba
kontynuowania spotkań o charakterze teoretyczno – praktycznym, dzięki którym jest szansa
na podniesienie jakości życia Osób z Autyzmem i Ich Rodzin.
Konferencyjne starania organizatorów zostały docenione zarówno przez Uczestników
jak i przez Patronów Konferencji oraz jej Partnerów, którzy to wszyscy przyczynili się do
sprawnego jej przebiegu4.
Opracowała: dr Jolanta Lipińska – Lokś

Patronat nad Konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Psychologii Klinicznej dziecka
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Magazyn Psychologiczny „Charaktery”, NIEBIESKA-FALA.PL.
Wśród Partnerów Konferencji znaleźli się: PGNiG/Oddział Zielona Góra, FALUBAZ Zielona Góra, RUBEN
HOTEl Zielona Góra, HOTEL ŚRODMIEJSKI, Zajazd Pocztowy Hotel, Mini Hotel Zajazd Zielona Góra,
Ośrodki Wypoczynkowe TEMAR w Dąbiu i Kołatce, DreamPen, Cukiernia Leks Sp. z o. o. ze Sulęcina.
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