
Inauguracyjne spotkanie Zespołu Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

mieszkalnictwa  Porozumienia Autyzm Polska. 

 

Spotkanie odbyło się  28 stycznia 2021 r. w trybie on-line. 

Obecni na spotkaniu: 

Małgorzata Rybicka (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk) 

Katarzyna Rybicka (Autyzm UP) 

Marlena Kompowska (Fundacja Dom Autysty, Poznań) 

Hanna Barełkowska (Fundacja Dom Autysty, Poznań) 

Adam Kompowski (Fundacja Dom Autysty, Poznań) 

Maria Wroniszewska (Fundacja Synapsis, Warszawa) 

Maria Jankowska (Fundacja Synapsis, Warszawa) 

Alina Perzanowska (Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice) 

Edward Bolak (Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice) 

Barbara Górna-Bryzek (KTA Bielsko-Biała) prezes 

Marek Hoffmann (Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy Bielsko-Biała) 

Alicja Snakowska (Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy Bielsko-Biała) 

Sebastian Cycuła (Stowarzyszenie Dalej Razem, Zielona Góra) 

Wioletta Umławska (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk) 

 

Spotkanie prowadziła Małgorzata Rybicka- przewodnicząca Zespołu. 

Uczestnicy spotkania  przedstawili problemy dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 

nierozwiązane przez państwo,  którymi chcieliby się zajmować w  ramach prac zespołu: 

mieszkalnictwo wspomagane, wsparcie dzienne po zakończeniu edukacji szkolnej, pobyty 

wytchnieniowe, aktywizacja zawodowa, rehabilitacja społeczna osób z autyzmem. Poza tym 

wymieniono kwestie: koszty, jakość wsparcia, stabilność systemowa.  

 

Nie ustalono długofalowego planu realizacji zadań, postanowiono jednak, że priorytetowym 

tematem  będzie  mieszkalnictwo. Zespół ma  pracować nad wspólnymi standardami dot. 

organizacji placówek  dla osób z  autyzmem, form wsparcia, proporcji pomiędzy ilością 

opiekunów i podopiecznych oraz kosztami wsparcia po to, żeby przedstawiać 

przedstawicielom rządu konkretne ustalenia  i oczekiwania dotyczące rozwiązań 

systemowych. 

Pierwszym zadaniem jest ustalenie kosztów utrzymania w  prowadzonych placówkach 

całodobowych dla osób z autyzmem, umiarkowanie lub znacznie niepełnosprawnych, 

projektowych i systemowych, prowadzonych lub planowanych. Koszty te mają uwzględniać 

wszystkie składniki, w tym również specjalistyczną kadrę oraz koszty pracy 

wolontarystycznej. Organizacje wchodzące w skład zespołu  wypełnią ankietę, której wyniki 

pozwolą sformułować wnioski dotyczące kosztów finansowania kosztów miesięcznego 

utrzymania mieszkańca w placówkach całodobowych. Te dane zostaną   które zostaną 

przedstawione  9 lutego Ministrowi Pawłowi  Wdówikowi Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych na  spotkaniu on-line z dot .mieszkalnictwa  dla osób niesamodzielnych. 

Również na tym  spotkaniu Minister ma przedstawić nowe propozycje dotyczące  

mieszkalnictwa, opartego na idei Centrów Opiekuńczo Mieszkalnych, które jednak w 

większym stopniu uwzględnią potrzeby osób z autyzmem.  
 

 

 



 

Kolejnymi zadaniami  są wg uczestników Zespołu : 

 ustalenie standardów mieszkalnictwa dla trzech grup   wg  stopnia samodzielności i 

powiązanie ich intensywnością wsparcia oraz n jego kosztami. co ma związek z wysokością 

kosztów wsparcia. 

 uwzględnienie w tych standardach  zarówno  placówek  udzielających wsparcia przez 

24 godziny, jak i takich, których mieszkańcy w ciągu dnia  są dowożeni do różnych 

form wsparcia dziennego 

 

 Przy definiowaniu grup mieszkańców wg kryterium samodzielności posługiwanie się 

Formularzem kwalifikowania  osób niepełnosprawnych do szczególnego 

specjalistycznego wsparcia, w którym znajdują się wskaźniki kwalifikowania  osób z 

autyzmem do trzech grup wyróżnionych ze względu na poziom samodzielności tych  

osób. Docelowo wyliczenia kosztów utrzymania osób z autyzmem należy uzależnić od 

tego, jak funkcjonują. 

 

Termin kolejnego spotkania Zespołu nie został ustalony. 

 

 

 


