Zgromadzenie ogólne Autism-Europe, 6 listopada 2020 r.

6 listopada 2020 r. odbyło się doroczne zgromadzenie Autism-Europe, w formule online.
Ze strony Porozumienia Autyzm-Polska jako obserwator uczestniczyła Małgorzata WokaczZaborowska.
Organizacja Autism-Europe zrzesza blisko 90 organizacji, ponadto indywidualnych członków,
w tym samorzeczników, reprezentujących łącznie 38 krajów z Europy i nie tylko.

W programie zgromadzenia znalazły się następujące punkty:
1.
2.
3.
4.

Raport z działalności Autism-Europe w 2019 roku, w tym raport finansowy.
Prezentacja planu działań Autism-Europe na rok 2020, w tym plan budżetowy.
Wybory komisji ds. administracyjnych Autism-Europe.
Prezentacje organizacji aplikujących do Autism-Europe, następnie głosowanie ws. ich
przyjęcia do organizacji.
5. Prezentacja projektu raportu Autism-Europe dot. pandemii COVID-19.
6. Prezentacja kampanii Autism-Europe na 2020-21 pt. „I can learn. I can work” – „Mogę
nauczyć się. Mogę pracować”.
Raport A-E nt. COVID-19: „Skutki pandemii COVID-19 dla osób z autyzmem i ich rodzin w
Europie”, powstał w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w okresie marzecczerwiec 2020 r. w różnych państwach UE przez Autism-Europe. W badaniach udział wzięło
1811 osób z 38 krajów, w tym 392 osoby ze spektrum autyzmu, ponadto członkowie rodzin,
opiekunowie, specjaliści, członkowie organizacji zajmujących się spektrum autyzmu. Badania
objęły m.in. następujące obszary życia codziennego badanej grupy: dostęp do usług
wsparcia, edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna. Raport zawiera rekomendacje mające
na celu poprawę wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w okresie pandemii i nie tylko. W
opracowaniu raportu wykorzystano także raporty i badania w przedmiotowej kwestii
zrealizowane i opublikowane przez inne instytucje. Raport (od 23.12.2020) dostępny tu:
https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2020/12/Impact-of-COVID-19_report_Autism-Europe_December-2020.pdf
Kampania „Mogę nauczyć się. Mogę pracować”, realizowana przez Autism-Europe ma na
celu promocję dostępności do edukacji włączającej wysokiej jakości, także w odniesieniu do
uczelni wyższych i kształcenia zawodowego, a ponadto dostępność do zatrudnienia.
Głównym zadaniem kampanii jest poszerzenie inkluzji i partycypacji osób z autyzmem w
Europie i podniesienie jakości ich życia. Kampania wpisana jest w Strategię Autism-Europe na
lata 2018-2021. Podczas listopadowego spotkania dokonano oceny realizacji etapu kampanii
w 2020 roku oraz zaprezentowano jej dalsze etapy w 2021 roku. Podkreślono jednogłośnie,
że kampania – planowana przed pojawieniem się pandemii – musi uwzględniać skutki
pandemii COVID-19 dla kwestii edukacji i zatrudnienia osób z autyzmem, również w
kontekście dostosowania narzędzi kampanii.

Aktualnie w ramach kampanii „Mogę nauczyć się. Mogę pracować”, Autism-Europe zachęca
osoby z autyzmem do dzielenia się swoimi historiami dotyczącymi edukacji i zatrudnienia.
Zapis tych relacji, za zgodą autorów, będzie wykorzystany w kampanii. Więcej informacji tu:
https://www.autismeurope.org/blog/2020/01/18/call-for-testimonies-for-our-campaign-onemployment/
Podczas spotkania odbyła się prezentacja 8 organizacji aplikujących do Autism-Europe
 Associació d´Afectats d´Autisme d´Andorra (AUTEA) z Andory,
 The Local Charity Public Association “A Good Deed. Help to People with Autism" z
Republiki Białoruś,
 Autism Support Famagusta z Cypru,
 Fondation3a z Francji,
 Krilia z Rosji,
 Autism Foundation z Finlandii,
 Denizli Autism Association z Turcji.
Wszystkie te organizacje zostały przyjęte do Autism-Europe w drodze głosowania członków.

