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AUTYZM i inne zaburzenia ze
spektrum autyzmu to odmienna,

indywidualna ścieżka rozwoju
człowieka.

Autyzm to inny "system
operacyjny". To

neuroróżnorodność.



Autyzmu nie widać.
Zachowanie osób ze spektrum autyzmu różni

się od zachowania osób neurotypowych w
trzech sferach:
- komunikacji

- relacji społecznych
- zainteresowań



Wśród osób atypowych znajdują sie takie osoby, które nie
komunikują się za pomocą mowy (używają alternatywnych metod

komunikacji), jak i ludzie posługujący się bardzo specyficznym
słownictwem czy mówiący kilkoma językami obcymi.

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJAKOMUNIKACJA



RELACJE SPOŁECZNERELACJE SPOŁECZNERELACJE SPOŁECZNE
Osoby autystyczne mogą mieć trudność z określeniem
potrzeb i rozumieniem emocji ludzi, z nawiązywaniem

kontaktu, relacji. Osoby atypowe często odczuwają pewne
emocje silniej, są wrażliwi (również sensorycznie), często

bardzo empatyczni. Potrzebują przyjaciół i sami potrafią być
wspaniałymi przyjaciółmi.



Osoby w spektrum autyzmu  nie rozumieją zasad społecznych 
i zachowań ludzi, uczą się ich za pomoca obserwacji, rozumowo. 

Ta wiedza nie wynika z ich wrodzonych umiejętności, jak 
w przypadku ludzi neurotypowych. Dlatego jest im trudniej 

w przedszkolu czy szkole: oprócz przedmiotów 
np. przyrody czy matematyki, pisania, czytania uczą się też 

funkcjonowania w grupie. 



Osoby nieneurotypowe często bawią się w nietypowy sposób, mają
specyficzne zainteresowania. 

O swojej pasji wiedzą wszystko, mogą o niej opowiadać godzinami :) 
Ta pasja może stać się ich pracą i sposobem na życie.

ZAINTERESOWANIAZAINTERESOWANIAZAINTERESOWANIA



Wielu znanych aktorów, muzyków, piłkarzy, artystów, psychologów
to osoby w spektrum autyzmu:



Świat oczami osób 
w spektrum autyzmu



Autyzm to nie choroba, nie można go wyleczyć.
 

Autyzm nie jest też niepełnosprawnością, ale może pojawić się 
u osób niepełnosprawnych. Autyzm może też stać sie przyczyną

niepełnosprawności.
 

Człowiek w spektrum autyzmu ma pełne prawo rozwijać się 
w swoim specyficznym wzorcu, nie musi "dostosowywać się" 

do społeczeństwa. 
 

 Osoby autystyczne nie cierpią na autyzm - cierpią 
z powodu ignorancji, braku szacunku i braku wiary 

w ich możliwości. 
 



Tolerancja, empatia, zrozumienie, poszanowanie inności, brak
oceny "innego" zachowania, docenianie różnic między ludźmi

to najważniejsze zasady mogące pomóc osobom z inną ścieżką
neurorozwojową i ich rodzinom.



Osoby atypowe rozwijają się
w spektrum autyzmu. 

Nie gorzej, nie inaczej - po
prostu RÓŻNORODNIE.

NIEBIESKI? NIE. 
AUTYZM JEST KOLOROWY.



Światu potrzeba umysłów
różnego rodzaju
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