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Ten poradnik powstał z myślą o osobach ze spektrum autyzmu, które wchodzą w dorosłość oraz
ich rodzicach i opiekunach. W poradniku przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadawane
przez dorosłe osoby z autyzmem i ich najbliższych pracownikom Fundacji JiM.
Misją Fundacji JiM jest stworzenie lepszego świata dla osób ze spektrum autyzmu. Świata,
w którym każda osoba ze spektrum może realizować swój potencjał. Wsparcie opiekunów
i rodziców osób z ASD oraz umożliwienie osobom z ASD dalszego rozwoju przyczyni się do
realizacji tego planu.

Po ukończeniu 25. roku życia osoby z ASD stają się niewidzialne dla systemu. Ze względu
na brak statystyk dotyczących liczby dorosłych osób ze spektrum autyzmu i ich dalszych
losów po zakończeniu edukacji w szkołach, brakuje informacji na temat potrzebnego
wsparcia dla tych osób.
Jednak polski ustawodawca przygotował szereg instrumentów wsparcia skierowanych
do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu, ich rodzin
i opiekunów.

Co po zakończeniu szkoły?

Wsparcie systemowe dla osób z autyzmem znacząco zmniejsza się po ukończeniu szkoły.
W Polsce, okres nauki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może zostać
wydłużony, nawet gdy skończą 18. rok życia. Zgodnie z prawem, kształcenie tych uczniów może
być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
• 20. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej
• 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.
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§ Zgodnie z przepisami prawa:
Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można przedłużyć
okres nauki w szkole podstawowej o jeden rok na I etapie edukacyjnym
lub o dwa lata na II etapie edukacyjnym, a w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

Dotyczy to także szkół specjalnych.
Wraz z zakończeniem szkoły, kończy się dostęp do rewalidacji i rehabilitacji przewidzianych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Wiele osób wymaga dalszego wsparcia.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest obowiązkiem państwa i dlatego po zakończeniu
szkoły, osoba niepełnosprawna ma dalszą możliwość skorzystania z terapii, rehabilitacji i szeroko
rozumianego wsparcia: w systemie opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Jakie świadczenia przysługują osobom
z autyzmem w ramach opieki zdrowotnej?
1. Osoby dorosłe z autyzmem mają prawo do bezpłatnej terapii na NFZ i innych świadczeń
opieki zdrowotnej. Terapia i psychoterapia dla osób z autyzmem są świadczone w ramach
opieki psychiatrycznej. Sposób świadczenia tych usług nie zmienia się w stosunku do tego jak 		
był świadczony wobec osób niepełnoletnich.
2. Dorosłe osoby z autyzmem mają zagwarantowane:
•poradę kompleksowo-konsultacyjną – czyli badanie i konsultację, trwającą przynajmniej
60 minut,
•program terapeutyczno-rehabilitacyjny – czyli terapię, trwającą przynajmniej 60 minut.
3. By skorzystać z pomocy lekarza psychiatry w poradni nie potrzeba skierowania. By skorzystać
z diagnozy, porady i terapii należy udać się do poradni zdrowia psychicznego lub poradni
specjalistycznej. 		
4. W uzasadnionych przypadkach dorosła osoba z autyzmem lub jej rodzina ma prawo
poprosić o bezpłatną wizytę domową lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki.
5. W szpitalu psychiatrycznym prowadzona jest terapia osób, które wymagają stałej
obserwacji i opieki, na podstawie skierowania lekarza albo na mocy postanowienia sądu.
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego wymaga pisemnej zgody pacjenta, a przyjęcie osoby
ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
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6. W izbie przyjęć, przez całą dobę, osoba potrzebująca wsparcia może skorzystać ze świadczeń
zdrowotnych udzielanych w trybie nagłym.
§ Zgodnie z przepisami prawa:
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają dodatkowo prawo do:
• korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,
• dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie wsparcie dla osób z autyzmem jest
świadczone w ramach pomocy społecznej?
W ramach pomocy społecznej osoba z autyzmem ma prawo do następującego wsparcia:
• finansowego
• środowiskowego – rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§ Zgodnie z przepisami prawa:
Osoba niepełnosprawna, niezależnie od wieku może skorzystać ze wsparcia w ramach
pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwić osobom i ich rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Wspiera te osoby w zakresie zaspokajania
najważniejszych potrzeb i podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia
osób potrzebujących wsparcia i ich rodzin.

Jakie jest wsparcie finansowe dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów?
Osobom z niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu, ich rodzicom i opiekunom przysługuje
prawo do wnioskowania o szereg świadczeń:
1. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – tzw. 500+
dla osób niepełnosprawnych. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie według planów będzie
przysługiwać osobom, które ukończyły 18 lat i którzy otrzymali odpowiednie orzeczenie
potwierdzające całkowitą niezdolności do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.
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2. Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo,
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701 zł. Przysługuje też pełnoletniej osobie pozostającej
w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 528 zł.

§ Zgodnie z przepisami prawa:
W przypadku zbiegu prawa do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub
zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

3. Zasiłek okresowy – przysługuje osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo, której dochód
jest niższy od kwoty 701 zł oraz rodzinie, w której dochód na osobę jest niższy od kwoty 528 zł.
4. Zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Jednym z takich zasiłków jest
specjalny zasiłek celowy (do 701 zł) dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo.
5. Renta socjalna – wypłacana osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy; od marca 2019 r.
wysokość tej renty wynosi 1100 zł. Podlega ona dodatkowej wypłacie z tytułu programu „Emerytura
Plus”, co oznacza, że osoba, której przysługuje to świadczenie otrzyma tzw. „trzynastkę”
w wysokości 1100 zł brutto.
6. Dodatek pielęgnacyjny – przyznawany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
ze względu na orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej
egzystencji. Wynosi obecnie od 1 marca 2019 r. 222,01 zł. Jest wypłacany co miesiąc jako
dodatek do emerytury lub renty. Nie przysługuje osobom umieszczonym w instytucjach
zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie, chyba że uprawniony przebywa poza
tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.
7. Zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje:
•osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia.
Przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie. (Od listopada 2019 r. będzie wynosił 215,84 zł).
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8. Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej na rzecz sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, gdy jej niepełnosprawność
powstała przed 18 rokiem życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki
w szkole lub szkole wyższej. Świadczenie od 1 stycznia 2019 r. wynosi 1583 zł miesięcznie.

§ Zgodnie z przepisami prawa:
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
• Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego
świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego.
• Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów.
•Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
•Osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
• Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.
• Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo
do specjalnego świadczenia opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku
dla opiekunów.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
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Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
9. Zasiłek rodzinny – przysługuje tylko rodzinie lub opiekunowi faktycznemu osoby niepełnos
prawnej kontynuującej naukę do 24. roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza 764 zł. Opiekun może się także starać o dodatek do zasiłku rodzinnego – związany
z kształceniem i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej do ukończenia przez nią 24. roku życia.
Wynosi 110 zł.
10. Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje on osobom, które mają obowiązek alimentacyjny,
a także współmałżonkom osoby z niepełnosprawnością – jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. Kwota świadczenia to 620 zł miesięcznie.
Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764 zł. W celu ustalenia
dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby
wymagającej opieki.
§ Zgodnie z przepisami prawa:
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
•Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej
z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej
i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego. 2. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla
opiekunów.
•Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
•Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
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• Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.
• Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego, świadczenia
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
• Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo
do specjalnego świadczenia opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku
dla opiekuna.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia ale nie dłużej niż do
końca okresu zasiłkowego. Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe
jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach
(lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełniania warunków do przyznania
świadczenia.
11. Zasiłek dla opiekuna – przysługuje opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły
1 lipca 2013 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium
dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego wysokość jest taka sama
jak w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W ramach wsparcia w systemie pomocy społecznej, obok wsparcia finansowego możliwa jest
rehabilitacja zawodowa i rehabilitacja społeczna dorosłych osób z autyzmem. Z tego
wsparcia mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

9

Rehabilitacja zawodowa – dla kogo?
Dorosłe osoby z autyzmem mają prawo do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z ich
wykształceniem, doświadczeniem i prawo do skorzystania z doradztwa zawodowego. Dla osób
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, pracodawca ma obowiązek dostosowania warunków
pracy do ic h potrzeb. Wśród dorosłych osób z autyzmem, większość nie pracuje lub nie poszukuje
pracy. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, głównymi źródłami utrzymania dla
osób niepełnosprawnych biernych zawodowo są renta inwalidzka i inne świadczenia. Prawie 90%
osób niepełnosprawnych utrzymuje się z tych źródeł. Jako przyczyny nieposzukiwania pracy
Ministerstwo wskazuje: niesprawność, obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu, naukę
i uzupełnianie kwalifikacji oraz niechęć ze względu na bezskuteczne poszukiwanie pracy. Z tego
powodu ustawodawca wprowadza mechanizmy, które maja zaktywizować te osoby do pracy.
W systemie rehabilitacji zawodowej można wskazać 3 grupy instrumentów aktywizacji
zawodowej:

I grupa: Instrumenty skierowane bezpośrednio do osób
z niepełnosprawnościami,
w tym ze spektrum autyzmu,
które są bezrobotne i poszukują
pracy lub nie pozostają
w zatrudnieniu, takie jak:

II grupa: Instrumenty skierowane
bezpośrednio do osób
z niepełnosprawnościami,
w tym ze spektrum autyzmu,
które są zainteresowane podję
ciem pracy lub prowadzą
działalność gospodarczą, takie
jak:

III grupa: Instrumenty wspierania zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami,
w tym ze spektrum autyzmu,
skierowane do pracodawców
zatrudniających lub mających
zamiar zatrudnić takie osoby:

możliwość podjęcia
szkoleń, staży, przygotowania
zawodowego, prac
interwencyjnych czy
studiów podyplomowych.

jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej,
- dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na
kontynuowanie tej działalności,
- refundacja składek na
ubezpieczenia społeczne dla
osób z niepełnosprawnościami,
które prowadzą działalność
gosodarczą lub rolniczą.

miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego,
- zwrot kosztów: wyposażenia
stanowiska osoby z niepełnosprawnością, przystosowania
stanowiska pracy,
szkolenia pracownika niepełnosprawnego, zatrudnienia
pracownika wspomagającego
oraz szkolenia pracownika
wspomagającego,
- zwolnienie z wpłat na
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
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W zależności od poziomu wsparcia, jakiego dana osoba z autyzmem potrzebuje, może podjąć pacę
na otwartym rynku pracy korzystając z wyżej wskazanych instrumentów lub skorzystać z pracy
wspomaganej. Osobie z niepełnosprawnościami, która jest zatrudniona na otwartym rynku pracy
przysługuje szereg uprawnień.

§ Zgodnie z przepisami prawa:
•Czas pracy osoby z niepełnosprawnością na pełnowymiarowym etacie nie może
przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
•Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności mogą pracować do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Skrócony czas pracy nie może wpływać na wysokość wynagrodzenia.
•Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy,
przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Łączny czas przerwy to
30 (drugie 15 minut wynika z Kodeksu pracy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi
co najmniej 6 godzin).
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•Osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym lub umiarkowanym mają prawo do
dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku
kalendarzowym (przysługuje, gdy minie rok od podjęcia pracy po uzyskaniu orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności). Łącznie można skorzystać z 30 dni urlopu lub 36 –jeżeli
staż wynosi co najmniej 10 lat.
•Osobie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, jednak
nie częściej niż raz w roku oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów
leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego
lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Oprócz wyżej wymienionych instrumentów aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy,
rehabilitacja zawodowa prowadzona jest w:
•zakładach pracy chronionej,
•zakładach aktywności zawodowej.
Instytucje publiczne: urząd pracy, PFRON, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
mają obowiązek udzielić pomocy w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym, w tym osobom
ze spektrum autyzmu.
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Rehabilitacja społeczna – dla kogo?
Podstawową propozycją skierowaną do dorosłych osób z autyzmem są placówki oferujące wsparcie:
domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, dzienne domy pomocy, rodzinne domy pomocy,
środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej.

Czym jest Środowiskowy Dom Samopomocy?
Środowiskowe domy samopomocy, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do
życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku, poprzez treningi samoobsługi
i treningi umiejętności społecznych. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu,
w którym uczestnicy mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych oraz posiłek.
Dla osób ze spektrum autyzmu wprowadzono Środowiskowy Dom Samopomocy typu D.
Liczba miejsc w domu tego typu nie może być mniejsza niż 5 osób – gdy uczestnikami domu są jedynie
osoby z ASD lub 7 – w przypadku, gdy uczestnikami są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W domu, w którym przebywają uczestnicy ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami
powinien znajdować się przynajmniej 1 pracownik na 3 uczestników.
13

Okres korzystania z miejsca całodobowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy nie może
być jednorazowo dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w uzasadnionych
przypadkach. Maksymalny okres pobytu całodobowego osoby w roku kalendarzowym nie może być
dłuższy niż 8 miesięcy.
Korzystanie z ŚDS jest odpłatne. Odpłatność nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota
dotacji (ustalana corocznie przez wojewodę) na jednego uczestnika, wyliczona dla ośrodka wsparcia,
w którym osoba przebywa.

Czym są Warsztaty Terapii Zajęciowej?
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) są jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces
rehabilitacji zawodowej i społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym osób ze spektrum
autyzmu. W tym celu stosuje się techniki terapii zajęciowej rozwijające umiejętności przydatne
w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz kształtujące podstawowe i specjalistyczne
umiejętności zawodowe.
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Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka, która ma
utworzyć warsztat lub która już go prowadzi, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.
Terapię w WTZ realizuje się w oparciu o indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych
i spodziewanych efektów. Na podstawie tego programu uczestnik może brać udział
w nieodpłatnych praktykach zawodowych w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3
miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. W tych praktykach zawodowych nie może brać
udziału jednocześnie więcej niż 50% liczby uczestników jednego warsztatu.
Rada programowa WTZ dokonuje okresowej i kompleksowej oceny realizacji programu rehabilitacji
i osiągniętych postępów uczestnika uzasadniających:
• podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy
chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy
•potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, np. ŚDS, ze względu na brak
postępów w rehabilitacji i niemożność podjęcia zatrudnienia
•przedłużenie terapii: dla osób mających szansę w okresie dłuższej rehabilitacji na postępy, które
umożliwią podjęcie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy
•przedłużenie pobytu w WTZ z powodu okresowego braku możliwości podjęcie
zatrudnienia (brak miejsc pracy), albo okresowego braku możliwości skierowania osoby
niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.
Sama działalność WTZ ma charakter niezarobkowy.

Czym jest mieszkanie chronione?
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby
tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby
w codziennym funkcjonowaniu. Może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną
pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.
Dla osoby niepełnosprawnej przeznaczone jest mieszkanie chronione wspierane. Mieszkanie to
może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na niepełnosprawność potrzebuje
wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki.

15

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu
czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub
rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.
Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas
określony. W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób,
może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym
wspieranym na czas nieokreślony.
Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
osób lub rodzin. Korzystanie z tego wsparcia prowadzonym przez podmioty inne niż gmina, powiat lub
na ich zlecenie, odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą korzystającą
z pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

Czym jest Dom Pomocy Społecznej?

Domy pomocy społecznej są formą pomocy przysługującej osobom wymagającym całodobowej
opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
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DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców domu. W celu określenia indywidualnych
potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, DPS powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze,
składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem
mieszkańców i opracowują indywidualne plany wsparcia mieszkańców. DPS umożliwia i organizuje
mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Przyjęcie do domu pomocy społecznej ma miejsce, gdy osoba, wskutek choroby psychicznej lub
upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie
ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie
wymaga leczenia szpitalnego, jest przyjęta do DPS za jej zgodą lub za zgodą przedstawiciela
ustawowego. Przyjęcie do DPS osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego
wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego o przyjęciu do domu pomocy społecznej.

Czym jest instytucja ubezwłasnowolnienia?
Dorosła osoba z autyzmem ma prawo do ochrony swoich interesów. Podobnie jej rodzic i opiekun ma
prawo do ochrony potrzeb dorosłej osoby z autyzmem i dbania o jej interesy. Ubezwłasnowolnienie
jest instytucją chroniącą interes osoby, która ze względu na zaburzenia nie jest w stanie
podejmować racjonalnych decyzji bez szkody dla siebie i swoich bliskich. Istnieją dwa rodzaje
ubezwłasnowolnienia, które zostały szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli:
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Cecha

Ubezwłasnowonienie
częściowe

Ubezwłasnowolnienie
całkowite

Kto może zostać
ubezwłasnowolniony?

Osoba pełnoletnia, której z
powodu choroby psychicznej,
niedorozwoju
umysłowego albo
innego rodzaju
zaburzenia psychicznego
potrzebna jest pomoc do
prowadzenia jej spraw, ale jej
stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego

Osoba która ukończyła 13
lat, jeżeli wskutek choroby
psychicznej, niedorozwoju
umysłowego albo innego
rodzaju zaburzenia
psychicznego nie jest
w stanie kierować
swoim postępowaniem

Jakie czynności, które mają
skutki prawne może
podejmować osoba
ubezwłasnowolniona?

Jeżeli osoba zaciąga zobowiązanie
(np. zaciąga kredyt) lub
rozporządza swoim prawem
(np. sprzedaje przedmiot,
którego jest właścicielem), to
by ta czynność miała ważne
skutki prawne (czyli doszło do
skutku w postaci zaciągnięcia
kredytu lub sprzedaży przedmiotu), potrzebna jest zgoda
przedstawiciela
ustawowego tej osoby.

Może zawierać jedynie
umowy powszechnie zawerane w drobnych bieżących
sprawach życia codziennego.
Taka umowa staje się ważna
z chwilą jej wykonania,
chyba, że pociąga za sobą
skutek w postaci rażącego
pokrzywdzenia osoby
ubezwłasnowolnionej.

Jeżeli dokonała sama jednostronnej czynności prawnej (np.
darowizny), czynność ta jest
nieważna.
Może bez zgody
przedstawiciela
ustawowego rozporządzać
swoim zarobkiem oraz zawierać umowy
powszechnie zawierane
w drobnych bieżących
sprawach życia
codziennego.
Chodzi o takie umowy jak np.
zakupy spożywcze w sklepie,
przejazd komunikacją miejską,
korzystanie z automatów
zawierających napoje,
słodycze, zabawki, itp.
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Chodzi o takie umowy jak np.
zakupy spożywcze
w sklepie, przejazd
komunikacją miejską,
korzystanie z automatów
zawierających napoje,
słodycze, zabawki, itp.

W pewnych przypadkach przekazanie praw opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami bywa
koniecznością, ale równocześnie to działanie powinno być ostatecznością. Dlatego decyzję
o ubezwłasnowolnieniu podejmuje sąd, po wysłuchaniu osoby, której wniosek dotyczy
w obecności biegłego psychologa, a także biegłego lekarza: psychiatry lub neurologa. Osoba,
która zgłosiła wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie podlega karze
grzywny. Osoby ubezwłasnowolnione nie są całkowicie pozbawione praw. Oprócz wyżej
wymienionych uprawnień, mogą m.in.:
• Same złożyć wniosek o zniesienie ubezwłasnowolnienia,
• Nie wyrazić zgody na leczenie w szpitalu lub skierowanie do domu pomocy społecznej,
jeśli rozumieją w jakiej znajdują się sytuacji,
• Same żądać wypisu ze szpitala lub domu pomocy społecznej.
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POMOC Fundacji JiM
Badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację JiM wskazują, że:
• 74% dorosłych osób z autyzmem uważa, że system wsparcia dla osób z całościowym
zaburzeniem rozwoju jest niewystarczający,
• 81% dorosłych osób z autyzmem nie wie jakie formy bezpłatnej terapii przysługują im
nieodpłatnie w miejscu ich zamieszkania,
• 89% dorosłych osób z autyzmem uważa, że ich sytuacja na polskim rynku pracy jest
gorsza od osób bez zaburzeń,
• 92% rodziców i opiekunów dorosłych osób z autyzmem martwi się o przyszłość.
Fundacja JiM wspiera dorosłe osoby ze spektrum autyzmu, ich rodziny i opiekunów w ramach
poradnictwa i interwencji. Pomagamy w zrozumieniu przepisów, sporządzeniu odpowiednich
pism i wniosków, doradzamy jakie kroki podjąć by załatwić swoją sprawę.

Pracujmy razem nad budową odpowiedniego systemu
wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin!

FUNDACJA JiM
UL. Tatrzańska 105
93-279 Łódź, Poland
Tel. +48 42 643 46 70

