
NIEZROZUMIAŁY ŚWIAT 

AUTYZMU



TAJEMNICA AUTYZMU

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem,

u podstaw którego leży nieprawidłowa

praca mózgu. Osoby z autyzmem mają

problemy z mówieniem, postrzeganiem

świata, rozumieniem relacji społecznych.

W odmienny sposób odbierają wrażenia

zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna,

śnieg parzyć, a delikatne głaskanie

powodować silny ból. I nie jest to ani

gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest

po prostu inne i zasługuje na zrozumienie.



AUTYZM WŚRÓD NAS

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza,

że w naszym kraju żyje nas, osób z autyzmem,

400 tysięcy. To jak jedno spore miasto.

Ale tu liczby się nie kończą, bo z autyzmem

żyjemy nie tylko my, ale także nasi rodzice,

rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że jest

nas nawet 3 miliony.



 unikanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami

 brak gaworzenia jako niemowlę

 brak reakcji na imię

 opóźniony rozwój umiejętności mowy

 trudności z podtrzymaniem konwersacji

 często powtarzane zwroty

 pozorna trudność w wyrażaniu własnych uczuć

OBJAWY AUTYZMU

Typowe objawy autyzmu to:



 przesadne zainteresowanie się danym tematem i oddanie się 

temu bez reszty, np. samochodami, rozkładami jazdy 

komunikacji miejskiej

 zajmowanie się konkretnymi przedmiotami, zabawkami lub 

elementami wyposażenia gospodarstwa domowego

 angażowanie się w powtarzające się ruchy, takie jak kołysanie, 

strzelanie palcami, chodzenie w kółko

 ciągłe porządkowanie rzeczy, układanie rzeczy w sposób 

przesadny, schematyczny

OBJAWY AUTYZMU

Poza zaburzeniami komunikacji, osoba z autyzmem może również 

wykazywać zachowania powtarzalne lub nietypowe:



Niezwykle ważnym zadaniem jest

stałe zwiększanie poziomu wiedzy

na temat autyzmu, dlatego gorąco

zachęcamy wszystkich do włączenia

się w kwietniowe obchody Miesiąca

Wiedzy na Temat Autyzmu.

2 KWIETNIA TO ŚWIATOWY DZIEŃ 

ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU



Adaś Zosia

Krzyś Maciuś

AUTYZM - MAM TAK SAMO JAK TY 

SWÓJ ŚWIAT



BĄDŹMY SOLIDARNI 

Z AUTYZMEM

W ramach solidaryzowania z osobami

dotkniętymi autyzmem, zachęcamy

do wykonania niebieskiej zakładki do

książki


