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Polsce obserwowany jest systematyczny wzrost liczby osób z diagnozą zespołu Aspergera lub wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. W związku z tym powiększa się
grupa młodzieży i dorosłych osób, które po ukończeniu edukacji potrzebują różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej i zawodowej. Stanowi to wyzwanie
dla polityki społecznej w kraju w zakresie włączenia społecznego tej grupy osób niepełnosprawnych.
Ze względu na specyfikę tej grupy potrzebne są programy aktywizacji społecznej i zawodowej odpowiednio dostosowane do potrzeb. Dotychczas brak było jednak szerszych doświadczeń w Polsce we
wprowadzaniu tej grupy osób marginalizowanych na rynek pracy.
W latach 2010–2012 Fundacja SYNAPSIS zrealizowała innowacyjny projekt „Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania
osób z autyzmem na polski rynek pracy”, w ramach którego testowana była skuteczność Programu
aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. Projekt został sfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII ).
Na podstawie doświadczeń z realizacji tego projektu oraz w oparciu o długoletnie doświadczenia
organizacji partnerskich z Wielkiej Brytanii i Danii został wypracowany Model takiego Programu.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane wprowadzaniem takiego Modelu w swoim środowisku
lub szkoleniem personelu oraz terapeutów, nauczycieli i rodziców osób zainteresowanych udziałem
w takim Programie zapraszamy do lektury obszernej publikacji, wydanej na zakończenie projektu
pod tytułem: Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS , Warszawa 2012, ISBN 83-60094-09-8).
Opis Modelu zawiera szczegółowe informacje o treści i trybie udzielanego wsparcia, warunkach realizacji programu oraz analizy prawno-ekonomiczne funkcjonowania ewentualnych przedsiębiorstw
społecznych i ma za zadanie ułatwiać kolejnym organizacjom uruchamianie takich lub podobnych
programów.
Doświadczenia zebrane w projekcie dobitnie pokazują, że możliwości podjęcia pracy zawodowej przez
osoby z zespołem Aspergera są dużo większe niż wskazywałaby na to dotychczasowa statystyka osób
z tej grupy na rynku pracy. Dojmujące jest poczucie, że potencjał tej grupy ludzi nie został dotychczas odkryty ani doceniony. Nasz projekt pomaga przełamać obecny schemat, że osoby z zespołem
Aspergera kończą szkoły średnie lub studia, a potem ponownie wracają do bezczynnego siedzenia
w domu, gdyż pozostawione same sobie nie są w stanie znaleźć pracy. Dzieje się tak ze względu na
brak wsparcia tej grupy osób w okresie przechodzenia z edukacji do dorosłego życia.
Doświadczenia organizacji partnerskich w projekcie: NAS – National Autistic Society z Wielkiej Brytanii oraz Specialist People Foundation z Danii wskazują na to, że wiele tych osób podejmuje pracę,
że są w stanie utrzymać tę pracę i osiągają sukcesy. Niewątpliwie możliwe jest to również w Polsce,

-2-

chociaż wymaga podjęcia wysiłku przygotowania tych osób do bycia pracownikiem, przeszkolenia
pod kątem umiejętności zawodowych, wsparcia terapeutycznego i przeprowadzenia treningów umiejętności społecznych. Jest to przede wszystkim zadanie dla resortu pracy, a organizacje pozarządowe
mogą się aktywnie włączyć w realizację takich Programów pod warunkiem przeznaczenia przez
administrację rządową lub samorządową odpowiednich środków finansowych na wyrównywanie
szans osób niepełnosprawnych z powodu autyzmu.
Konieczna jest też współpraca na tym etapie organizacji z pracodawcami w celu przygotowania potencjalnych współpracowników do realizacji zadań we współpracy z osobami z autyzmem. Będzie to
dla wszystkich nowe doświadczenie, wnoszące nowe wartości i umiejętności oraz uczące otwartości
i akceptacji dla inności.
Wielomiesięczna praca z grupą osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem pokazała jak bardzo i w znaczący sposób mogą się zmienić losy tych ludzi dzięki szkoleniom,
treningom i wsparciu udzielanemu przez doradców i terapeutów. Istotnym sprawdzianem skuteczności całego procesu okazały się staże u pracodawców na otwartym rynku pracy. Sukcesy stażystów
w nowych miejscach, pochwały i nowe oferty ze strony stażodawców są dowodem na to, że osoby te
po otrzymaniu odpowiedniego wsparcia bardzo pozytywnie się zmieniają, usamodzielniają, zyskują
nową motywację i zapał do pracy. Są w stanie uwolnić i pokazać swój potencjał w zakresie wiedzy
i umiejętności w stopniu dużo wyższym niż początkowo się wydawało.
W tej broszurze zawarte są wstępne informacje o charakterystycznych cechach osób z zespołem
Aspergera oraz relacje i cytaty pierwszych wypowiedzi stażystów i pracodawców po zakończeniu
stażu. To są sygnały jak owocny dla tych osób może być udział w odpowiednim programie i otrzymanie profesjonalnego wsparcia w trudnym momencie poszukiwania pierwszej pracy. Cenne są też
wypowiedzi pracodawców, którzy zdecydowali się na tym pionierskim etapie na przyjęcie stażystów
z zespołem Aspergera do swoich instytucji i dzięki temu pomogli zespołowi Fundacji SYNAPSIS wypracować elementy Modelu związane ze stażami i wchodzeniem w nowe środowisko pracy.
Efekty tego projektu są na tyle pozytywne, że zachęcają do wdrażania Modelu dla kolejnych grup
młodych dorosłych osób z zespołem Aspergera. Model Programu stanowić będzie też zapewne inspirację dla pedagogów pracujących z dorastającą młodzieżą, bo jeszcze skuteczniejsze powinno być
rozpoczęcie takiego Programu wcześniej, w okresie dokonywania wyboru co do kierunku dalszego
kształcenia.
Wszystkie organizacje i osoby zainteresowane doradztwem w zakresie wdrażania Modelu lub szkoleniami dla kadry, która miałaby rozpocząć analogiczny Program w nowym miejscu, zachęcamy do
kontaktu z zespołem Fundacji SYNAPSIS – zatrudnij-asa@synapsis.org.pl.
Zespół projektu „Zatrudnij AS -a” wyraża szczególne wyrazy wdzięczności wszystkim uczestnikom
Programu wsparcia osób z zespołem Aspergera, wszystkim pracodawcom oraz osobom, organizacjom i instytucjom współpracującym w trakcie realizacji projektu. Wszyscy wnieśli bardzo wiele do
stworzenia kompleksowego Modelu Programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem
Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. Liczymy, że Programy takie staną się dostępne w różnych miastach Mazowsza i całej Polski, a liczba osób z zespołem Aspergera podejmujących
pracę będzie się stale zwiększać.

Zespół projektu „Zatrudnij AS-a”, Fundacja SYNAPSIS
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Kim są
osoby z zespołem Aspergera
i wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem

?
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ażdy z nas zna anegdoty o sławnych, ekscentrycznych postaciach, które wsławiły się
odnosząc ogromne sukcesy w dziedzinie nauk ścisłych, filozofii czy sztuki. Albert Einstein, Izaak Newton, Spinoza, Emanuel Kant, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Eric Satie
tworzyli wielkie dzieła dla ludzkości, ale w kontakcie z ludźmi nie czuli się swobodnie.
Znany, irlandzki psychiatra, prof. Michael Fitzgerald, specjalizujący się w problematyce zaburzeń ze
spektrum autyzmu, od lat śledzi życiorysy sławnych ludzi poszukując w ich wybitnych umysłach
cech autystycznych. Twierdzi on, że zarówno osoby twórcze, geniusze, jak i osoby z cechami autyzmu mają wiele wspólnego. W podobny, niekonwencjonalny sposób patrzą na świat, są niezależne,
nie podążają za aktualną modą, nie zależy im na popularności. Są ludźmi z pasją, których cechuje
niezwykły upór w realizowaniu swojego celu.

Wiele z powyższych cech charakteryzuje także uczestników naszego projektu – naszych AS -ów, jak
nazwaliśmy uczestników odnosząc tę nazwę zarówno do skrótu od Asperger Syndrome, jak i do
określenia AS oznaczającego kogoś wybitnie dobrego w określonej dziedzinie. Nie są geniuszami ale
na pewno posiadają wyjątkowe cechy, które mogą być bardzo przydatne w pracy zawodowej.
Osoby ze spektrum autyzmu posiadają często nietypowe umiejętności poznawcze. Profesor Baron
Cohen, brytyjski psychopatolog zajmujący się między innymi zespołem Aspergera, twórca tzw. hipersystematyzacyjnej teorii autyzmu twierdzi, iż zaburzenia ze spektrum autyzmu są skutkiem
nierównowagi między dwoma rodzajami inteligencji: empatyzacją, ułatwiającą relacje z innymi
ludźmi i systematyzacją związaną z klasyfikowaniem obiektów. Nie patrzy on na autyzm jako na
zaburzenie, ale jako na inny styl myślenia, czy też inny system poznawczy z przewagą systematyzacji.
Przede wszystkim osoby z zespołem Aspergera charakteryzują się dobrą pamięcią. Często jest to
pamięć wizualna, ale też pamięć do faktów, zdarzeń, dat czy definicji. W związku z tym, że osoby te
inaczej przetwarzają informacje, tworzą sobie w umyśle katalogi w których systematyzują wiedzę.
Lubią też analizować szczegóły oraz poszukiwać reguł i porządku w różnych systemach. Ponadto
lubią konkretne informacje, często zgłębiają różne dziedziny nauki, nie przepadają za beletrystyką,
za to lubią pełną faktów literaturę naukową lub popularno-naukową. Często interesują się lub nawet
fascynują danym tematem, nierzadko bywają ekspertami w wybranej dziedzinie. Zawzięcie zbierają
informacje na interesujący ich temat, potrafią zaskoczyć znajomością danych statystycznych. Często
mają wyspecjalizowane umiejętności związane z informatyką czy matematyką.
Osoby z zespołem Aspergera (Asperger Syndrome) lub innym zaburzeniem rozwojowym ze spektrum
autyzmu mają jednak realne trudności w funkcjonowaniu społecznym w zakresie:
→→relacji społecznych,
→→komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
→→wyobraźni, wpływającej na sztywność myślenia i zachowania.
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Ze względu na prezentowane problemy, zachowania osób ze spektrum autyzmu w relacjach z innymi mogą być nieadekwatne do sytuacji, a respektowanie ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania
społecznego może stanowić dla nich duży problem.
Warto podkreślić, iż u każdej z osób z autyzmem powyższe trudności objawiają się w różny sposób
i w różnym natężeniu. Dlatego ważne jest, aby podchodzić do nich indywidualnie.
Problemy w relacjach społecznych związane są przede wszystkim z istotnym deficytem poznawczym,
który polega na trudności z uzmysłowieniem sobie, co może myśleć, wiedzieć, czuć i wyobrażać sobie
druga osoba. Deficyt ten powoduje, że czują się oni zagubieni w rzeczywistości międzyludzkiej, gdyż
nie odczytują sygnałów społecznych, dzięki którym znacznie łatwiej poruszać się w świecie ludzi.
Część z tych osób pomimo porażek na gruncie towarzyskim nie rezygnuje z nich, a wręcz przeciwnie
bardzo do nich dąży, aktywnie poszukuje osób, które zaakceptują ich inność i będą chciały się z nimi
zaprzyjaźnić. Inni z kolei wycofują się z kontaktów społecznych, obawiając się kolejnych niepowodzeń.

Jeden z kandydatów do udziału w projekcie, doktorant na
uniwersytecie, kiedy dowiedział się, że zajęcia odbywają się
przede wszystkim w systemie grupowym rozpoczął negocjacje,
aby móc pojawiać się tylko na zajęciach indywidualnych.
Tłumaczył to mówiąc:
— Proszę pani, dla mnie dwie osoby to już grupa,
a trzy lub więcej to po prostu tłum!
Problemy w komunikacji przejawiają się w kilku aspektach. Przede wszystkim dotyczy to używania
języka w kontekście społecznym. W związku z problemami z odczytywaniem sygnałów społecznych,
osoby z zespołem Aspergera mają trudność z wyobrażeniem sobie i dostosowaniem komunikacji do
sytuacji społecznej. Osoby te często używają pedantycznego, naukowego języka, niezrozumiałego
dla innych osób. Oni znają to słownictwo i trudno jest im sobie wyobrazić, że dla innych może być
ono niezrozumiałe.
Jeden z uczestników, który do tej pory przychodził na zajęcia z coraz dłuższą brodą, pewnego dnia
pojawił się ogolony i ogłosił:
— Dostałem admonicje od rodziców i zacząłem się golić!
Kiedy reszta grupy dopytywała go co znaczy admonicja, odpowiedział:

— Admonicja to coś podobnego co adhortacja,
tyle, że odwrotnie.
Ale niedostosowanie komunikacji do kontekstu społecznego nie dotyczy tylko używania wyszukanego słownictwa. Często komentarze lub pytania osób ze spektrum autyzmu, które nie umieją
wyobrazić sobie, co może czuć druga osoba mogą wydawać się niedyskretne czy też nietaktowne.
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Powinniśmy również pamiętać, że osoby z zespołem Aspergera rozumieją kierowane do nich komunikaty w formie dosłownej. Nie rozumieją dwuznaczności wypowiedzi, dotyczy to przede wszystkim
przenośni, żartów, ironii. Lubią język konkretny, dopominają się jasnych i precyzyjnych wypowiedzi,
często starają się uściślić to, o czym mówią inni.
Osoby ze spektrum autyzmu często nie stosują i jednocześnie nie rozumieją komunikacji niewerbalnej. Mają trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, nie używają gestów do ilustrowania
swoich wypowiedzi, ich mimika twarzy bywa uboga, a intonacja głosu płaska i pozbawiona ekspresji.
Trzeci obszar, w którym obserwuje się nietypowe zachowania osób z zespołem Aspergera dotyczy
wyobraźni. Wyżej opisane zostało odmienne funkcjonowanie wyobraźni społecznej czyli nieumiejętność uzmysłowienia sobie, co się dzieje w umyśle drugiej osoby, co ktoś może czuć, myśleć czy jakie
mieć intencje. Problemy z wyobraźnią wpływają również na sztywność zachowania i myślenia osób
z zespołem Aspergera. Osoby te lubią poruszać się w znanych i przewidywalnych sytuacjach. Nie lubią
nowości, nie reagują dobrze na zmiany. Łatwiej to zrozumieć wiedząc, że mają kłopoty z wyobrażeniem sobie, jak może wyglądać dana sytuacja, jak zachowają się inni ludzie, jak powinni zachować
się oni sami. Ten inny sposób postrzegania świata sprawia, że osoby z zespołem Aspergera dobrze
czują się w działaniach rutynowych, sprawdzają się w schematycznych, powtarzalnych sytuacjach,
życie organizują sobie w pewne systemy, tak aby łatwiej im było zapanować nad rzeczywistością.

”

Jeden z uczestników projektu, w trakcie studiów był na etapie wyboru tematu pracy licencjackiej.
W zadaniu tym musiał wykazać się pomysłem, koncepcją, w czym jak przystało na osobę z ZA nie
był najlepszy. Tłumaczył:

— Ze mną jest tak: jeśli mam wybrać jakiś film w wypożyczalni,
muszę się kierować jakimś systemem. Skoro reguluję systemami
wszystko, także to, co na siebie włożę danego dnia i co zjem na
śniadanie, to jak mam poradzić sobie z wymyśleniem tematu pracy
licencjackiej, co wymaga sięgnięcia ręką w czystą dowolność?
Osoby biorące udział w projekcie „Zatrudnij AS -a” to również prawdziwy gwiazdozbiór zainteresowań. Wśród nich były osoby zafascynowane militariami, lotnictwem, transportem i komunikacją,
meteorologią i fotografią, miłośnik kultury rycerskiej, który sam tworzył kolczugi, językoznawca,
perfekcyjnie władający kilkoma językami, fascynatka i rysowniczka koni, wielbiciele historii. Wszyscy oni byli prawdziwymi specjalistami, zaskakującymi nas swoją wiedzą i służącymi informacją
w razie naszej ignorancji. Jeden z nich, prawdziwy erudyta zwykł mawiać:
— Moja wiedza jest, nieskromnie mówiąc, renesansowa!
Dzięki tej specyficznej konfiguracji objawów, dzięki nietypowym zachowaniom i niezwykłym pasjom
rozwijają się cudowni, fascynujący, niezależni od opinii społecznej ludzie. Mający swoje problemy,
często nierozumiani i odrzucani przez otoczenie, ale zdolni i myślący w sposób niekonwencjonalny.
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Społeczna
odpowiedzialność

↔
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rzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z grup marginalizowanych jest jednym
z istotnych elementów współodpowiedzialności nas wszystkich za sprawy społeczne.
Ideę tę można realizować poprzez popieranie przez pracodawców zatrudnienia pracowników o bardzo różnych umiejętnościach i doświadczeniu. Zatrudnianie osób z zespołem
Aspergera (ZA ) może przynosić wymierne korzyści (nie tylko wizerunkowe) pracodawcy.
Udział osoby z ZA w pracy zespołu w jakiejkolwiek instytucji czy firmie uczy wszystkich większej
wrażliwości i empatii, otwartości i postawy życzliwości i akceptacji dla innych; uczy jak czerpać
doświadczenie, wiedzę i pomysły z różnorodności. Jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społecznego, ale też wpływa na rozwój osobisty wielu współpracowników i pogłębia rozumienie relacji
międzyludzkich, pozwala pozbyć się wielu obaw i uwalnia od myślenia w kategoriach stereotypów
o innych ludziach. Dzięki takim doświadczeniom włączenie społeczne osób niepełnosprawnych czy
przedstawicieli innych grup marginalizowanych ma szansę stać się naturalnym i realnym procesem.
Decydując się na współpracę z osobą ze spektrum autyzmu warto poznać specyfikę jej funkcjonowania.
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Od lewej: Magda
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cechy AS-a

Kasia i Michał
podczas stażu

Osoba z zespołem Aspergera w pracy
Praca dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma ogromne znaczenie. Znalezienie, podjęcie
i wykonywanie pracy daje poczucie samodzielności, zwiększa poczucie własnej wartości, ale też jest
wyraźnym sygnałem akceptacji osoby społecznie niepełnosprawnej w środowisku pracy. To niezwykle ważne, żeby osoby z autyzmem i zespołem Aspergera były aktywne zawodowo, zgodnie z ich
osobistymi zainteresowaniami, umiejętnościami i pasjami. To właśnie ich zaangażowanie i entuzjazm
w pracy zostały tak docenione przez pracodawców, którzy doświadczyli współpracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

uczciwość
cierpliwość

zaangażowanie

dokładność

cechy
AS-a
w pracy

staranność
przestrzeganie
procedur
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skrupulatność

świetna
pamięć

Pozytywne doświadczenia osób z zespołem Aspergera z jednej strony i pracodawców z drugiej są
często uzależnione od możliwości udzielania wsparcia (stałego lub okresowego w projektach) osobie
z zespołem Aspergera, a jednocześnie mogą najskuteczniej prowadzić do powolnej ale istotnej zmiany
postaw na rynku pracy wpływając na otwartość i elastyczność pracodawców. Podczas zajęć z zakresu IT , zajęć biurowych, treningu umiejętności społecznych oraz spotkań z doradcą ds. zatrudnienia
osoby z autyzmem i zespołem Aspergera nabywają i rozwijają kompetencje pracownicze i społeczne,
które przygotowują je do podjęcia praktyk na otwartym lub chronionym rynku pracy. Niezbędną
formą nabywania doświadczenia są staże, gdyż przygotowanie teoretyczne nie jest wystarczające.
AS -y dobrze się sprawdzają na stanowiskach w różnych sektorach gospodarki:
→→w instytucjach publicznych (administracja centralna i samorządowa),
→→w firmach sektora prywatnego ( małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe
różnych branż, w szczególności firmy z branży IT ),
→→w organizacjach wspierających niepełnosprawnych (prywatne i państwowe placówki świadczące
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, organizacje pozarządowe).
Ścisła współpraca organizacji pozarządowych z pracodawcami jest niezbędna w celu przygotowania
osób z zespołem Aspergera do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz równolegle pracodawców i ich kadry do przyjęcia takiej osoby do pracy i nauczenia ich podstawowych umiejętności
wspierania osób z ZA w pracy. Najtrwalsze efekty i zadowolenie wszystkich możliwe jest w sytuacji,
gdy uda się optymalnie dopasować możliwości i kompetencje zawodowe stażysty do oczekiwań
i wymagań pracodawcy co do rodzaju i jakości pracy. Zarówno przed podjęciem współpracy z osobą
ze spektrum autyzmu, jak i w trakcie jej trwania należy wziąć po uwagę kilka najważniejszych
aspektów: przygotowanie współpracowników osoby z ZA , zarządzanie pracą tej osoby, klarowną
komunikację, uwarunkowania współpracy.

Co mówić i jak mówić o pracowniku z zespołem Aspergera
Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają świadomość specyfiki własnego funkcjonowania
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, dlatego nawet jeśli odmienność zachowań nie
jest bardzo zauważalna, współpracownicy powinni być uwrażliwieni i przygotowani na możliwe trudności związane z odmiennym zachowaniem, komunikacją, stylem myślenia. Dobre przygotowanie pozwoli uniknąć konfliktów i nieporozumień w pracy, a co najważniejsze wpływa na
poczucie bezpieczeństwa osoby ze spektrum autyzmu, ale też pracodawcy i współpracowników.
Dostosowanie miejsca i środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej społecznie jest tak samo ważne jak dostosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, choć może wydawać się
mniej oczywiste. Poinformowanie współpracowników o specyfice funkcjonowania AS -a usprawnia
współpracę w zakresie komunikacji i wykonywanych zadań. Aby uniknąć sytuacji dyskomfortu
pracowników można przekazać ustnie lub drogą elektroniczną informacje o kompetencjach AS -a,
o niezbędnym precyzowaniu informacji i kontroli powierzanych AS-owi zadań. Przekazywanie takich
informacji współpracownikom może odbywać się wyłącznie za zgodą osoby z ZA .
Kolejny istotny element we współpracy to zarządzanie.

Zarządzanie
Określenie struktury pracy jest istotnym elementem zarządzania. Zadaniowa struktura pracy realizowana w sekwencjach (algorytmach), precyzyjne komunikowanie, dzielenie zadań na sekwencje,
kontrola wykonywanych zadań są warunkiem skutecznej i efektywnej pracy. Zaproponowanie
wykonywania monotonnych i powtarzających się zadań osobom z ZA , szczególnie do tego predysponowanym, przynosi wymierne korzyści pracodawcy – AS dobrze adaptuje się do ściśle określonej
struktury pracy.
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zarządzanie

Współpraca oparta o ściśle ustalone i konsekwentnie realizowane zadania daje satysfakcję obu stronom.

informacja
zwrotna

organizacja

kontrola
realizacji
zadań

planowanie

efektywna
i skuteczna
realizacja zadań

Satysfakcja pracodawcy – satysfakcja stażysty
Słowo „kariera” może i powinno być używane w kontekście drogi zawodowej AS -a! Niektóre z tych
osób robią zaskakujące postępy w pracy i osiągają bardzo wysoki stopień specjalizacji. Obszary zawodowe o wąskiej specjalizacji powinny być rozważane jako potencjalne obszary kompetencyjne
osób ze spektrum autyzmu. Istnieje bowiem możliwość wykwalifikowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez proces wsparcia edukacyjnego i szkoleń zawodowych do wykonywania
określonego rodzaju prac.
Należy podkreślić konieczność wspierania AS -ów w środowisku pracy; jeżeli przewidujemy możliwość wsparcia w formie długofalowej, należy zapewnić właściwe przeszkolenie współpracowników
AS -a u pracodawcy w niezbędnym zakresie oraz przekazać informacje o funkcjonowaniu osoby z ZA
(w tym możliwych sytuacji trudnych) i sposobach reagowania. W sytuacji ograniczonych możliwości
wsparcia należy opracować algorytm współpracy z AS -em podczas stażu (pracy) oraz najważniejsze
informacje dotyczące społecznego i zawodowego funkcjonowania AS -a.

sukces!

Na odnotowanie zasługuje fakt, że osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, które podjęły dobrze
dopasowane kompetencyjnie i organizacyjnie staże, znacząco polepszyły swoje ogólne funkcjonowanie w życiu społecznym. Wskazuje to na silną korelację tych dwóch obszarów oraz możliwości
wzajemnego oddziaływania.

Fundacja
SYNAPSIS
szkolenie + współpraca → sukces

staż
Osoba
z autyzmem

Pracodawca
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Relacje
j
ze staży.
Wrażenia stażystów i pracodawców

…

P

o zakończonym projekcie zebraliśmy opinie, refleksje i wnioski. O wrażenia zapytaliśmy
niektórych uczestników. Okazało się, że dla wszystkich początki nie były łatwe. Zarówno osoby z zespołem Aspergera jak i stażodawcy odczuwali niepokój i niepewność przed
podjęciem tej próby.

Michał, który ukończył projekt z pełnym sukcesem, otrzymał świetne rekomendacje od stażodawców
i dostał propozycję pracy, przedstawia to w sposób następujący:
O projekcie „Zatrudnij Asa” mogę powiedzieć same dobre rzeczy, jednak początki były trudne…
Kiedy dowiedziałem się o projekcie, który miał rozpocząć się w październiku byłem zaciekawiony,
ale gdy tylko się zaczął, nie podobał mi się wymiar godzin, zajęcia, grupa. Byłem bliski rezygnacji.
Odbyłem wtedy rozmowę z terapeutką, która przekonała mnie do podjęcia próby. Jestem jej za to bardzo
wdzięczny. Zmieniłem grupę, trafiłem na fajnych ludzi, zajęcia zaczęły mi się podobać. Pojawił się jednak
kolejny problem. Nie chodziłem na zajęcia biurowe, przez co znalazłem się na rezerwowej liście osób,
które pójdą na staż. Postanowiłem zmobilizować się jeszcze bardziej i nie opuszczać zajęć. Opłaciło
się! Wkrótce dostałem propozycję stażu w recepcji Fundacji SYNAPSIS. Starałem się jeszcze bardziej.
Starałem się tak bardzo, że dostałem propozycję pracy w recepcji, którą z radością przyjąłem! W tym
samym czasie poszedłem na staż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tam
również byłem bardzo chwalony. Projekt kończę z przekonaniem, że ostatni rok nie był dla mnie rokiem
straconym, a zdobyte umiejętności i doświadczenia wykorzystam w przyszłości.

Michał Kamiński, uczestnik projektu
Ale nie tylko uczestnicy odczuwali niepewność w związku ze stojącymi przed nimi zadaniami.
Stażodawcy również nie byli pewni, co ich czeka:
Mimo, że nasze Centrum zajmuje się terapią dzieci ze spektrum autyzmu, mimo wieloletniej współpracy
z Fundacją Synapsis, znajomości założeń projektu i całej naszej wiedzy merytorycznej, decyzji
o przyjęciu stażysty towarzyszyło dużo niepokoju.
Czy będziemy w stanie sprostać takiemu wyzwaniu? Na ile możemy zapewnić stażyście odpowiednie
warunki do pracy? Jak trudności komunikacyjne charakterystyczne dla osób z autyzmem wpłyną na
naszą współpracę? Im więcej wiedzy tym więcej wątpliwości...
Staż Moniki w naszym Ośrodku trwał kilka miesięcy. W tym czasie wykonywała ona prace biurowe.
Przed rozpoczęciem stażu otrzymaliśmy od pracownikow Fundacji wskazówki związane ze specyfiką
pracy i funkcjonowania AS-ów, jak również samej Moniki, ktore okazały sie bardzo cenne i przydatne.

Danuta Mazij, dyrektor do spraw merytorycznych CT Synergis
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Mariusz Kapusta z firmy Leadership Center, założyciel nowego serwisu internetowego miał początkowo podobne wątpliwości.
Mieliśmy okazję pracować z Fundacją Synapsis przy projekcie „Zatrudnij AS-a”. Na ogłoszenie
o stażystach trafiłem całkiem przypadkowo, ale zbiegło się to w czasie z moją decyzją o rozpoczęciu tego
typu programu w naszej firmie. Postanowiłem zaryzykować i sprawdzić jak to jest.
Nie wiedziałem czego oczekiwać i zdecydowanie tego typu przedsięwzięcie wychodziło poza strefę
komfortu moją oraz mojego zespołu. Oczywiście całemu przedsięwzięciu towarzyszyła obawa „jak to
będzie?”. Mniej obawiałem się o wyniki, bardziej o to, czy my zabierając się za coś takiego nie „zrobimy
krzywdy” stażyście. Postanowiliśmy, że podejdziemy do sprawy zdroworozsądkowo. Tomek, nasz
stażysta, dostał zadanie na zasadach, które obowiązywałyby też innych członków zespołu.
Zadanie polegało na testowaniu serwisu internetowego zqeez.com , który powoływaliśmy do życia.
Uznałem, że jest to zadanie na tyle powtarzalne i da się je opisać powtarzalną procedurą, że będzie ono
odpowiednie dla AS-a. Tak też było. W czasie testowania serwisu i funkcjonalności, które mieliśmy
jasno opisane, Tomek sprawdzał się bardzo dobrze. Pracował wolniej niż oczekiwałbym od osoby bez
zespołu Aspergera, ale w ramach poprawki, którą warto przyjąć na start.

Mariusz Kapusta, firma Leadership Center
Byli też uczestnicy, którzy mimo wykształcenia i dużej motywacji do pracy od lat siedzieli w domu
bez konkretnego zajęcia, dlatego na projekt od samego początku zareagowali entuzjastycznie. Był
on dla nich szansą na zmianę sytuacji życiowej.
Świetnym przykładem jest Tomasz, absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, szukający pracy od czasu ukończenia studiów 8 lat temu. Tomasz sfrustrowany i przybity swoją sytuacją, w trakcie siedzenia w domu wymyślał komiks, w którym opisywał historie Kota o imieniu Łoł
(alter ego Tomka), postrzeganego jako ktoś „inny” w świecie ludzi i doświadczającego przez to wielu
porażek w życiu. Jedna z tych historii opisuje jego zmagania z podjęciem pracy.
Co ciekawe i bardzo krzepiące Tomasz z końcem projektu dostał pracę. I to właśnie w archiwum.
Dzięki projektowi Zatrudnij AS-a bardzo się rozwinąłem i miałem co robić w życiu.
To nie było tylko siedzenie w domu i granie na komputerze. Mogłem przyjeżdżać na zajęcia,
poznałem wspaniałych ludzi, swoich przewodników!
Dzięki projektowi czuję się znacznie lepiej i widzę swoje życie w jaśniejszych barwach. Projekt
pozwolił mi przejść rozmowę kwalifikacyjną do archiwum, a szkolenie z prac biurowych ułatwiło mi
tam pracę.
Projekt spełnił bardzo pozytywną rolę w moim zyciu. Pozwolił mi na bycie z innymi ludźmi, którego
mi bardzo brakuje. Pozwolił mi rozwinąć się społecznie, nabrać pogody ducha i pogody życia. To było
dla mnie ogromnie ważne i bardzo poprawiło moją ogólną motywację i samopoczucie.

Tomasz Leleń, uczestnik projektu
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Komiks narysował Tomasz Leleń

Od firm, które podjęły się przyjęcia na staż jednego z naszych AS -ów dostaliśmy także wyczerpujące
informacje zwrotne, co do przebiegu praktyki. Były one dla nas niezwykle cenne ponieważ projekt
był nowy, innowacyjny i miał za zadanie przetrzeć szlaki dla kolejnych, podobnych osób. Poza dużym
entuzjazmem i zaangażowaniem firm oferujących staże dostaliśmy też wiele cennych wskazówek,
jakie zadania nie sprawdzają się najlepiej, których unikać, a które idealnie odpowiadają profilowi
osób z zespołem Aspergera. Dowiedzieliśmy się także, co było trudnością dla samych stażodawców,
a dzięki tym informacjom możemy lepiej przygotować następnych chętnych.
Największą trudnością jest przestawienie swoich własnych filtrów i sposobu patrzenia na świat. To,
że Tomek mówi inaczej i wolniej uruchamia od razu program „coś z nim jest nie tak”. Tutaj warto się
przeprogramować. Zdecydowanie warto. Kilka pomysłów Tomka od razu pozwalało nam ulepszyć
pewne elementy w serwisie. Dodatkowo Tomek ma niesamowity dar ubierania rzeczywistości w słowa,
które trafiają w sedno definiując problem. Gdy już dostroi się filtry do nietypowego zachowania okazuje
się, że masz do czynienia z osobą, z którą dzielisz zaintersowania (w naszym przypadku militaria,
historia wojskowości) i z którą można „normalnie porozmawiać”.
Pod względem pracy Tomek świetnie sprawdził się przy testowaniu dobrze zdefiniowanych
funkcjonalności. Za szybko jak dla nas wykonał tę część swojej pracy, a nasz projekt wszedł w kolejny
etap prototypowania. W takim środowisku niestety nie byliśmy w stanie stworzyć dla AS-a zadań,
które odpowiadałyby optymalnemu sposobowi pracy. W przypadku innowacyjnych projektów trudno
o stabilność, która sprzyja wynikom osób z zespołem Aspergera.
Co trzeba wziąć pod uwagę: przydzielić AS-owi opiekuna. Kogoś, kto będzie pamiętał za AS-a
o obiedzie i przerwach ;) i pomoże rozwiązać problem. Warto też nauczyć się samodzielnie kanalizować
nieogranioczną wyboraźnię. Tomek generował tyle pomysłów, że musieliśmy nauczyć się grzecznie
i stanowczo kierować go na właściwe zadanie.

Mariusz Kapusta, firma Leadership Center
Monika przeszła na naszych oczach ogromną metamorfozę. W pierwszych tygodniach stażu była bardzo
nieśmiała, komunikowała sie jedynie z asystentem, preferowala pracę w miejscu gdzie była sama, unikała
rozmów. To, co jednak mocno rzucało się w oczy od pierwszego spotkania to ogromne zaangażowanie
w powierzone zadanie.
Na początku Monika otrzymała dokumentację do uporządkowania (miała posortować dokumenty
zawarte w teczkach według kilku kryteriów a w obrębie tych kryteriów według chronologii oraz wypisać
wszystkie braki na kartce). W trakcie przedstawiania Monice zadania i porządkowania pierwszej teczki
doszłam jednak do wniosku, że uporządkowanie tych dokumentów według chronologii jest bardzo trudne
ze względu na braki dat oraz inne oznaczenia w materiałach. Postanowiłam z tego zrezygnować. Moje
zdziwienie było ogromne, kiedy przeglądając teczki z dokumentami zobaczyłam, że Monice to niemożliwe
wręcz do wykonania zadanie udało się.
Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Tak zaczęła się nasza współpraca z Moniką, która w trakcie
stażu coraz bardziej otwierała się na kontakt z innymi pracownikami. Była chętna i gotowa na
nowe zadania, a kiedy nie wiedziała jak coś wykonać potrafiła samodzielnie poszukać pomocy
u współpracowników, nie potrzebowała wsparcia asystenta.
W miarę upływu stażu z przyjemnością obserwowałam jak Monika staje sie coraz bardziej
samodzielnym pracownikiem, zaangażowanym nie tylko w swoje zadania ale też gotowym do włączanie
się w to, co aktualnie działo się w Centrum. Jedną z najbardziej wzruszających chwil, którą wspominam
ze stażu było zaskoczenie i radość Moniki, kiedy z okazji Świąt otrzymała od Firmy mały upominek
(podobnie jak inni pracownicy). Tym większe było moje wzruszenie kiedy Monika po świętach przyniosła
do pracy własnoręcznie zrobione ciasto dla całego zespołu. Był to element zupełnie niezaplanowany
a bardzo znaczący, świadczący o tym, że dla Moniki ważne jest miejsce i ludzie, z którymi pracuje.

Danuta Mazij, dyrektor do spraw merytorycznych CT Synergis
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Opinie stażodawców, którzy zdecydowali się nam zaufać i podjąć to wyzwanie są dla nas najważniejszą wizytówką i zachętą dla kolejnych firm, chcących zmierzyć się z tym zadaniem.
Przebieg stażu i zaangażowanie Moniki, jej motywacja, dokładność i punktualność oraz wiele innych
pozytywnych cech, cała praca, którą Monika w trakcie tych miesięcy wykonała tylko utwierdza mnie
w tym, że naprawdę warto zatrudnić AS-a!
Obawa przed innością, brakiem kompetencji, koniecznością dodatkowego nakładu pracy z naszej
strony towarzysząca mi przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w projekcie, a później skonfrontowanie
tych lęków z rzeczywistością potwierdziło mi, że strach ma wielkie oczy.
„Inny” nie znaczy gorszy. Monika udowodniła nawet, że „inny” pracownik może się równać „lepszy”
pracownik, z wielką motywacją i radością z samego faktu, że pracuje. Jakże rzadko ostatnio spotykane
wśród pracowników – marzenie pracodawcy...

Danuta Mazij, dyrektor do spraw merytorycznych CT Synergis
Z kolei Mariusz Kapusta pisze:
Podsumowując naszą współpracę cieszę się, że zrealizowaliśmy ten staż. Dla nas to była lekcja
dostosowania się do nowej sytuacji i spojrzenia krytycznie na nasze uprzedzenia. Dla Tomka mam
nadzieję ciekawe doświaczenie. Wierzę, że jeżeli chodzi o branżę IT to AS-y mogą znaleźć tutaj
swoje miejsce.
Jeżeli prowadzisz firmę IT, w której powstaje dużo aplikacji, które w ostatniej fazie wymagają
szlifowania i dokłanych, powtarzalnych testów jakości to jest to dobra funkcja do obsadzenia przez
AS‑a. Większość ludzi nie sprawdzi dokładnie literówek, nie zrobi dobrej dokumentacji. AS skrupulatnie
wszystko opisze. Najdokładniejsza lista błędów w życiu :).
Mam nadzieję, że uda się dla AS-ów stworzyć stałe miejsca pracy. Im więcej z nas spróbuje jak to
jest, tym więcej pomysłów jak stworzyć takie zadania, które nie będą pomocą, ale w których AS będzie
dostarczał realną wartość dla swojego pracodawcy.

Mariusz Kapusta, firma Leadership Center
Zgłosiłam chęć przyjęcia stażysty do swojego działu, bo chęć pomocy mam we krwi. Uznałam to za
ciekawe i nowe doświadczenie, korzystne dwustronnie: my pomagamy osobie niepełnosprawnej, nie
mogącej znaleźć swojego miejsca na rynku pracy, a jednocześnie zyskujemy wsparcie w codziennej
pracy biurowej. Przyznam, że chciałam też sprawdzić samą siebie: nie byłam pewna, czy w kontaktach
zawodowych z osobą z zespołem Aspergera wykażę się właściwą wrażliwością, odpowiednio sprecyzuję
zadania, zrozumiem trudności. Zależało mi również na tym, aby stażysta miał możliwość pracy dla
prestiżowej międzynarodowej korporacji i związanej z tym satysfakcji.
Okazało się, że Piotr nawet rutynowe zadania wykonuje starannie, bezbłędnie i z zaangażowaniem.
Wielką radość sprawiało mi również obserwowanie, jak z każdym kolejnym dniem zaczyna się otwierać
– odsłonił twarz, wyprostował się, zaczął utrzymywać kontakt wzrokowy, poruszać się pewniej oraz
zadawać pytania bezpośrednio.
Piotr rozumie i wypełnia bardzo dobrze wszystkie powierzane mu obowiązki – nie widać jego
niepełnosprawności. Polubiłam go właściwie od pierwszego spotkania. Jest inteligentny i naturalny –
nie udaje nikogo i nie jest sztuczny – jest sobą nawet w wyglądzie. Wzbudza zaufanie.
Myślę, że Piotr chciałby nawet porozmawiać, nawiązać bliższy kontakt, ale jeszcze coś go blokuje.
Widzę w nim duży potencjał – zaangażowanie, skrupulatność i efektywność to cechy dobrego
pracownika.

Karolina Wierzbowska, IBM , Dział Usług dla Biznesu
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Joanna Kuberczyk, psycholog, Envistar Sp. z o.o.

Staż Asa wpłynął na środowisko pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Dostrzegamy
możliwość otwarcia na osoby niepełnosprawne, widzimy korzyści dla pracodawcy –
to dobry pracownik, a praca takich ludzi przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu.
Trend odpowiedzialności społecznej i chęć przyjęcia zasad różnorodności zostały
w ten sposób zapoczątkowane w Urzędzie. Przekonaliśmy się co do słuszności
podjętych decyzji. To bardzo ważne, żeby instytucja konsekwentnie wypełniała swoje
zobowiązania społeczne.

To nie jest to samo dziecko. Jest odważna, otwarta. Czuje się potrzebna. To jest wielka
sprawa, bo zmiana jest niesamowita. Ile ten program wniósł w życie naszych dzieci!

To co [mój syn] wyniósł z projektu, to świadomość, co się z nim dzieje. Przyszedł do
projektu, gdy był w dołku. Nie wiedział jak sobie poradzi w życiu. Teraz wie jakie są
jego mocne strony.
Poznał dużo kolegów, mogą się porównać z innymi, zobaczyć, że nie są sami na świecie.
Gdy przyszedł do projektu był po liceum. Był zdołowany, bo nie dostał się na studia.
Niemotywowany sam wziął sprawy w swoje ręce. Dało mu to wiarę do pokonywania
własnych ograniczeń
Przyszło jej więcej sił, chce wstawać rano. Gdy szła na staż wstała przed czasem,
była zmobilizowana.
X bardzo chce iść do szkoły. To jest Państwa zasługa. Przeżywa, że nie ma średniego
wykształcenia. Ma cel, aby ukończyć szkołę

Projekt „Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na
polski rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fundacja SYNAPSIS / ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa / KRS 0000045919 / www.synapsis.org.pl / zatrudnij-asa@synapis.org.pl
ISBN 83-60094-08-X
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Mówią rodzice AS-ów

”

Anna Obłoza, Główny Specjalista, Departament Organizacji
Biuro ds. zintegrowanego systemu zarządzania
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

”
Mówią pracodawcy AS-ów

Stażysta sumiennie wypełniał swoje obowiązki, wykazywał się dużą punktualnością
i zaangażowaniem w odbywany stażu. To, co wydaje się najważniejsze, to fakt, że miał
bardzo dobre kontakty ze współpracownikami.

