
 

 

 

 

Rozeznanie rynku na sporządzenie diagnoz uczelni 

 

prowadzone jest na potrzeby Projektu: 

 

„Asystent studenta z ASD”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, zwianego w dalszej 

części „Projektem”. 

 

Poznań, dnia 3 stycznia 2022 r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi eksperckiej polegającej na wykonaniu przez 

Zleceniobiorcę w sposób samodzielny diagnoz nie więcej niż 20 (słownie: dwudziestu) szkół 

wyższych uczestniczących w projekcie „Asystent studenta z ASD” POWR.04.01.00-IZ.00-00-

027/20. Do zadań Zleceniobiorcy należeć będzie przede wszystkim: 

a) uzupełnienie diagnoz uczelni (na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 3) w celu 

określenia komplementarnych wobec aktualnych działań w placówce (uczelni), 

b) prowadzenie spotkań z uczelniami w celu dookreślenia diagnoz (w tym spotkań 

organizowanych w formie zdalnej), 

c) ścisła współpraca z koordynatorami projektu oraz konsultantami ds. adwokatów (osoby 

wskazane przez Zleceniodawcę). 

2. Zgodnie z założeniem Projektu, zakres usług związanych ze sporządzeniem diagnoz zostaje 

określony w wymiarze 24 godzin (w układzie: konsultacje z uczelnią oraz praca indywidualna) 

dla każdej z 20 Uczelni zakwalifikowanych do udziału w Projekcie tj. nie więcej niż 480 godzin 

(1 godzina = 60 minut).  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania obowiązujących Wytycznych wskazanych przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie określa minimalnej, gwarantowanej liczby godzin dla Wykonawcy z uwagi na 

specyfikę zadania.  

5. Wykonawca na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego będzie zobligowany 

do prowadzenia działań zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Prowadzone działania będą 

podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  



 

 

6. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 79419000-4 

– Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji. 

 

II. FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 

1. Realizacja zamówienia prowadzona będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Łączne 

wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od udokumentowanej łącznej liczby godzin 

faktycznego zaangażowania na rzecz diagnoz poprawnie sporządzonych i formalnie 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy będzie mieć charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego za każdą godzinę świadczenia usługi.  

2. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w okresach miesięcznych lub za każdą sporządzoną 

i zatwierdzoną formalnie przez Zamawiającego diagnozę, o której mowa w Rozdz. I. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zachowania tajemnicy wszystkich informacji 

przekazanych przez Zleceniobiorcę w związku z przeprowadzaną diagnozą.  

 

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Wykonawca związany będzie umową przez okres od dnia zawarcia umowy do końca trwania 

realizacji projektu, tj. 30 kwietnia 2023. Zamawiający zaznacza możliwość wydłużenie terminu 

związania umową w przypadku zmiany terminu zakończenia projektu. 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia określany będzie przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na bieżąco, a Wykonawca gwarantuje 

dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym 

z Zamawiającym harmonogramem – we wskazanych powyżej terminach. Z uwagi na 

ogólnokrajowy charakter Projektu wykonawca gwarantuje dyspozycyjność (po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym), która pozwoli na realizację przedmiotu zamówienia na terenie 

całej Polski, przy czym Zamawiający dopuszcza różne formy komunikacji: spotkania 

bezpośrednie, kontakty telefoniczne oraz on-line zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

3. Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z faktu zaangażowania na 

rzecz wykonania przedmiotu zamówienia 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

ICH SPEŁNIENIA 

 

IV. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

dotyczące: 



 

 

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykształcenie wyższe (kierunki: medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i społeczne), 

b) Doświadczenie: minimum 2-letnie doświadczenie jako doradca zawodowy osób  

z niepełnosprawnością i/lub osób neuronietypowych. 

3. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na 

podstawie informacji zawartych w sporządzonej przez Wykonawcę ofercie. 

4. Wykonawcy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z założeniami innowacji 

społecznej „Asystent studenta z ASD” zawartymi w treści załącznika nr 2 do niniejszego 

dokumentu. 

KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Lp. NAZWA KRYTERIUM 
LICZBA PUNKTÓW 

(1% = 1 pkt) 

1. CENA 100% (100 pkt.) 

 RAZEM: 100% (100 pkt.) 

2. Opis sposobu ustalenia ceny: 

 

a) cena oferty winna odzwierciedlać cenę brutto zaproponowaną przez wykonawcę za 1 

godz. zaangażowania na rzecz wykonania przedmiotu zamówienia; 

b) wartość kryterium określona będzie w następujący sposób: 

 

( C ) = Cmin / Cof x 100 pkt. 

 

Gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe kryterium 

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert za 1 godzinę zaangażowania 

Cof – zaoferowana cena brutto badanej oferty za 1 godzinę zaangażowania 

 

c) cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym (ofercie) 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 



 

 

d) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające z faktu zaangażowania na 

rzecz wykonania przedmiotu zamówienia, musi być wyrażona cyfrowo, podana  

w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, w tym ewentualne składki lub 

podatki.  

e) cena może być tylko jedna i dotyczyć wynagrodzenia za 1 godz. zaangażowania na 

rzecz wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1. Oferta złożona w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub w formie elektronicznej winna być 

złożona (data doręczenia) do terminu złożenia ofert. Oferta składana w formie elektronicznej winna 

być wysłana na adres podany w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego.   

2. Ofertę należy złożyć na druku formularza cenowego  stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian w treści druku. 

3. Oferta musi być podpisana przez: 

• w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi: osobiście przez osobę będącą 

Wykonawcą, 

• w przypadku wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,  którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną: osobiście przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty zgodnie zdanymi ujawnionymi we właściwym rejestrze, albo 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

• w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi lub podmiotami, o których 

mowa wyżej: osobiście przez osobę (osoby) posiadającą (posiadające) stosowne 

pełnomocnictwo.  

4. W przypadku ofert składanych za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający nie wymaga złożenia 

podpisów elektronicznych. W takim przypadku oferta winna zawierać skan wypełnionego 

i podpisanego formularza cenowego. 

5. Złożona oferta powinna zawierać: 

• wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, 

• pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 



 

 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

8. Oferta musi być sporządzona:  

• w formie pisemnej na przygotowanym przez Zamawiającego formularzu cenowym (Załącznik nr 

1)  – w przypadku, o którym mowa w ust. 4, dopuszcza się skany tych dokumentów, 

• w języku polskim, 

• na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność. 

9. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia kwestii 

związanych  rozeznaniem rynku . Osoba uprawnioną do kontaktów w sprawie oferty wskazana jest 

w pkt. IX.  

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do godz. 12.00 w dniu 12 stycznia 2022 r.  

Oferty można składać: 

• osobiście w siedzibie DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 37, III piętro, 61-896 Poznań 

w Kancelarii Głównej z dopiskiem: Oferta dot. sporządzenia diagnoz w ramach projektu „Asystent 

studenta z ASD” 

• drogą pocztową na adres: DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, z dopiskiem: 

Oferta dot. sporządzenia diagnoz w ramach projektu „Asystent studenta z ASD” 

• w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: asystentstudenta@dga.pl z 

dopiskiem w tytule maila: Oferta dot. sporządzenia diagnoz w ramach projektu „Asystent studenta 

z ASD”. 

INFORMACJE DODATKOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE:  

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

2. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście. 



 

 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż niekwalifikowane jest wynagrodzenie personelu Projektu 

zatrudnionego jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO1 na podstawie stosunku pracy, 

chyba że nie zachodzi konflikt interesów2 lub podwójne finansowanie. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy z którymkolwiek z podmiotów składających 

propozycję cenową z uwagi na charakter niniejszego zapytania, służącego jedynie określenia ceny 

rynkowej. .  

2. Zamawiający nie przewiduje trybu reklamacyjnego.  

 

IX. KONTAKT: 

 

Dane do kontaktu ze strony Zamawiającego: Magdalena Franciszczak tel. 61 859 59 00, fax. 61 859 59 

01, e-mail: asystentstudenta@dga.pl  (w dni robocze w godzinach od 07.00 do 14.00). 

 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

 

Załącznik nr 1: Formularz cenowy  (wzór). 

Załącznik nr 2: Założenia innowacji społecznej „Asystent studenta z ASD” 

Załącznik nr 3: Formularz diagnozy (wzór) 

Załącznik nr 4: Umowa (wzór). 

 

1 Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania 
związane z PO, w tym przypadku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2 Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: 
przyjmowanie jakiejkolwiek zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem 
służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ 
na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny 
wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych. 
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Ka¿dy jest geniuszem.
Ale jeœli zaczniesz 
oceniaæ rybê 
pod wzglêdem jej zdolnoœci 
wspinania siê na drzewa, 
to przez ca³e ¿ycie 
bêdzie myœla³a, 
¿e jest g³upia...

„

Albert Einstein 

Trudno dziœ jednoznacznie rozstrzygn¹æ,
czy zdanie to wypowiedzia³ najwiekszy
a ASPICH... jego neuronietypowoœæ 
te¿ trudno dziœ potwierdziæ,
niew¹tpliwie jego mózg posiada³
specyficzny system operacyjny. 

*

*
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STUDIA NEURONIETYPOWE

Spektrum autyzmu ................................................................................ 2
Wprowadzenie ...................................................................................... 6
Scenariusz warsztatów .......................................................................... 7

spis treœcispis treœci

Warsztaty powsta³y jako efekt innowacji spo³ecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: 
„T£UMACZ/ADWOKAT SPO£ECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”. Innowacja realizowana 
by³a w ramach projektu: „Przepis na wielkopolsk¹ innowacjê spo³eczn¹ – us³ugi 
opiekuñcze dla osób zale¿nych”, którego celem by³o: wsparcie rozwoju innowacyjnych 
rozwi¹zañ, które przyczyni¹ siê do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwi¹zywania 
problemów spo³ecznych zwi¹zanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zale¿nych. 
Projekt realizowany by³ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Dzia³anie 4.1 
Innowacje spo³eczne i wspó³finansowany ze œrodków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego.

Dziêkujemy za zaanga¿owanie i wsparcie:
pracownikom Biura ds. Studentów z Niepe³nosprawnoœciami UAM w Poznaniu, 
zespo³owi Fundacji FIONA, wyk³adowcom i pracownikom uczelni wy¿szych oraz 
wszystkim osobom w spektrum, które zechcia³y podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.

Oprawa graficzna: Spó³dzielnia Socjalna FURIA
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STUDIA NEURONIETYPOWE

SPEKTRUM AUTYZMU

Napisanie s³ów kilku s³ów o spektrum autyzmu nie jest ³atwe. Autor, który zamierza 
podj¹æ wyzwanie, opisuje bowiem rzeczywistoœæ z w³asnej perspektywy, ukutej na 
bazie dotychczasowych doœwiadczeñ, zdobytej wiedzy, przemyœleñ. Im szersza 
perspektywa, tym szersze pole rozumienia i interpretowania spektrum, lecz jedno-
czeœnie trudniejsze zadanie w postaci sformu³owania jednoznacznej opinii i przeka-
zania jej czytelnikowi. Jako teoretyk (pracownik akademicki i badacz) oraz praktyk 
(terapeutka) mam mo¿liwoœæ ogl¹dania spektrum autyzmu z wielu stron i pe³nienia 
roli niejako t³umacza, który przybli¿a przedstawicielom ró¿nych œrodowisk odmien-
ne punkty widzenia. To wa¿ne, bowiem spojrzenia te czêsto s¹ skrajnie ró¿ne, 
a brak akceptacji ich obopólnej wartoœci - pomimo ró¿nic - wprowadza chaos i za-
mieszanie w rozumieniu osób ze spektrum i ich rodzin. Poni¿ej postaram siê wy³us-
kaæ najwa¿niejsze postulaty ka¿dego z dwóch wiod¹cych podejœæ oraz wskazaæ ich 
mocne i s³abe strony.

Pierwsze podejœcie, które nazwaæ mo¿na “medycznym” jest zwi¹zane przede 
wszystkim z obowi¹zuj¹cymi w psychologii klinicznej i psychiatrii klasyfikacjami 
diagnostycznymi chorób i zaburzeñ - amerykañskiej DSM oraz europejskiej ICD. 
Obecnie obowi¹zuj¹c¹ wersj¹ stosowanej równie¿ przez polskich specjalistów 
klasyfikacji DSM jest wersja pi¹ta, która opublikowana zosta³a w 2013 roku. 
W najbli¿szym czasie pojawi siê równie¿ nowa wersja klasyfikacji ICD - wersja 
jedenasta - która we fragmentach przekazana zosta³a ju¿ do wiadomoœci publi-
cznej. W klasyfikacjach tych spektrum autyzmu definiowane jest jako “zaburzenie” 
- podobnie, jak wszystkie kategorie diagnostyczne w nich zawarte.

Klasyfikacje s¹ przejawem jakoœciowego i dualistycznego myœlenia w psychologii 
klinicznej, gdzie zak³adamy, i¿ jako specjaliœci jesteœmy w stanie okreœliæ jasno czym 
jest “norma”, a czym “patologia” oraz jakie s¹ warunki ich rozpoznawania. 
Specjalista w podejœciu tym ma “moc” wskazywania jakoœciowo odmiennych sta-
nów, czyli zaburzeñ - zak³óceñ w “normalnym”, przeciêtnym, zdrowym funkcjono-
waniu. Zdrowie jest okreœlone przez jasno zdefiniowane kryteria, a wszystko to, co 
kryteriów nie spe³nia, okreœlane jest jako “choroba”, czy “zaburzenie”. 

SPEKTRUM AUTYZMU
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STUDIA NEURONIETYPOWE

Zgodnie z t¹ perspektyw¹ istnieje pewien zakres oczekiwanych, optymalnych 
reakcji i zachowañ, a wszyscy ci, którzy mieszcz¹ siê w tym zakresie uznawani s¹ za 
ludzi “zdrowych”. W klasyfikacjach tych autyzm wskazywany jest poprzez zdefinio-
wanie odchyleñ od “normy” i to w trzech istotnych zakresach: komunikacji, relacji 
spo³ecznych oraz zachowañ, czy zabawy - jeœli myœlimy o dzieciach ma³ych. 
Osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jest jednostk¹, która doœwiadcza trud-
noœci w zakresie porozumiewania siê z innymi (werbalnego lub niewerbalnego, 
w zale¿noœci od tego, czy jest osob¹ mówi¹c¹, czy te¿ nie), nawi¹zywania i rozwija-
nia relacji spo³ecznych, a tak¿e podejmowania standardowych zró¿nicowanych 
zachowañ (jej zachowania s¹ sztywne, rutynowe, powtarzalne). Opis ten jest chara-
kterystyk¹ sporz¹dzon¹ na podstawie badañ wielu jednostek - uogólnieniem, które 
pozwala wskazywaæ cechy wspólne wiêkszoœci osób ze spektrum. Jest opisem sta-
tystycznym, okreœlaj¹cym “przeciêtn¹” jednostkê z zaburzeniem ze spektrum 
autyzmu, lecz zupe³nie nie odnosz¹c¹ siê do indywidualnych cech i funkcjonowania 
osoby.

Zgodnie z podejœciem medycznym, spektrum autyzmu jest stanem niepo¿¹danym, 
takim, które nale¿y leczyæ i które nale¿y eliminowaæ - dla dobra osoby i jej otocze-
nia. Wszak nikt nie chce byæ chory, czy te¿ zaburzony, gdy¿ utrudnia to codzienne 
funkcjonowanie i przynosi cierpienie. W podejœciu tym zaburzenia ze spektrum 
autyzmu s¹ “wrogiem”, z którym z ca³ych si³ staramy siê my, jako specjaliœci, ale 
i rodzice, rodzina oraz same osoby - walczyæ. Koncentrujemy siê na efektywnych, 
niekiedy efektownych metodach leczenia, studiujemy sposoby pracy z osobami 
z zaburzeniem, wchodzimy w rolê pomocników - ratowników, którzy wspieraæ maj¹ 
osoby zaburzone, potrzebuj¹ce pomocy. W skrajnym myœleniu tego typu stajemy 
siê specjalistami autorytetami, którzy swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami daj¹ nadziejê 
innym na pozbycie siê nieproszonego goœcia w postaci zaburzenia ze spektrum 
autyzmu.

Podejœcie drugie, które nazwaæ mo¿na “indywidualistycznym”, gdy¿ prezentowane 
jest przede wszystkim przez same osoby ze spektrum autyzmu, jest równie¿ zwi¹za-
ne z dostrzeganiem pewnych odmiennoœci w zakresie funkcjonowania osób ze 
spektrum i tak zwanych “typowych”. W tym ujêciu spektrum autyzmu rozumiane 
jest jako odmiennoœæ neurologiczna, która skutkuje ca³kowicie ró¿nym od przeciêt-
nego sposobem rozumienia œwiata i w nim funkcjonowania. 
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Neuronietypowoœæ nie jest jednoznacznie zdefiniowana, gdy¿ brakuje badañ, które 
jasno okreœla³yby, w jakim stopniu i w jakich obszarach osoba funkcjonuje inaczej. 
Istnieje jednak wiele doniesieñ, które udowadniaj¹, i¿ zarówno rozwój neurologi-
czny struktur mózgowych, jak i ich póŸniejsze funkcjonowanie s¹ inne w przypadku 
osób ze spektrum w porównaniu z osobami neurotypowymi.

Indywidualistyczne podejœcie promuje ró¿norodnoœæ. Podkreœla odmiennoœæ 
w zupe³nie inny ni¿ dotychczas sposób. Spektrum autyzmu nie jest bowiem rozu-
miane i postrzegane jako zaburzenie, a wyj¹tkowoœæ – stan, który wi¹¿e siê z du¿ym 
potencja³em i zasobami innymi ni¿ w przypadku osób nieautystycznych. Bazuj¹c na 
potencja³ach, przedstawiciele podejœcia podmiotowego staraj¹ siê odkrywaæ silne 
strony osób ze spektrum, uœwiadamiaæ ich obecnoœæ samym zainteresowanym, jak 
i ich rodzinom, rozwijaæ je i poszukiwaæ obszarów, w których owe potencja³y mo¿na 
wykorzystaæ - zarówno teraz, jak i w przysz³oœci.

Podmiotowa perspektywa jest szeroko dyskutowana i popularyzowana przez œrodo-
wisko osób zdiagnozowanych i ich rodzin, którzy nie chc¹ byæ “leczeni”, “poddawa-
ni terapii”, traktowani jak chorzy i wymagaj¹cy pomocy. W podejœciu tym nie mówi 
siê zatem o podejmowaniu oddzia³ywañ pomocowych, lecz o zmienianiu œrodowis-
ka na tyle, aby odpowiada³o odmiennym potrzebom osób ze spektrum i w jak naj-
wiêkszym stopniu pozwala³o im urzeczywistniaæ ich potencja³y. 
To nie osoby ze spektrum s¹, zgodnie z tym myœleniem, niedopasowane do otocze-
nia, lecz otoczenie do nich, co powoduje, i¿ nie s¹ w stanie optymalnie w nim funk-
cjonowaæ i trac¹ mo¿liwoœæ ujawnienia swych mocnych stron.

Trzecim podejœciem jest podejœcie “humanistyczne”, w którym odchodzi siê od 
podzia³u “norma-patologia”, “typowoœæ-nietypowoœæ”, “spektrum-brak spektrum”. 
Podejœcie humanistyczne zak³ada, ¿e wszyscy znajdujemy siê na autystycznym kon-
tinuum, jedynie nasilenie pewnych cech i w konsekwencji zachowañ s¹ u ka¿dego 
odmienne. Spektrum tu jest rozumiane jako wra¿liwoœæ uk³adu nerwowego – 
wiêksza ni¿ typowo kruchoœæ, sensytywnoœæ i reaktywnoœæ w porównaniu z tym, 
co obserwujemy przeciêtnie. W zwi¹zku z du¿¹ wra¿liwoœci¹, œwiat przez autystê 
odbierany jest bardziej, mocniej, intensywniej, co czêsto powodowaæ mo¿e przeci¹-
¿enie i za³amanie. Poniewa¿ kryzysów w funkcjonowaniu mo¿e byæ du¿o, w podejœ-
ciu tym uznawaæ bêdziemy wartoœæ i zasadnoœæ oddzia³ywañ terapeutycznych, po-
mocowych - jednak nie tylko w odniesieniu do osób z diagnoz¹ spektrum, a wszyst-
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kich ludzi. Wniosek ten bêdzie uzasadniony przekonaniem, ¿e ka¿dy z nas mierzy 
siê z jakimiœ trudnoœciami - jeœli nie znajduje siê na biegunie wiêkszej wra¿liwoœci 
uk³adu nerwowego, to z innymi swoimi wyzwaniami - i w zwi¹zku z tym skorzystaæ 
mo¿e ze specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. 
Terapia w tym rozumieniu zwi¹zana bêdzie nie tyle z leczeniem, co z poznawaniem 
siebie - swych mocnych stron oraz swych ograniczeñ - i wykorzystywaniem tej wie-
dzy do sporz¹dzania i realizowania optymalnego planu ¿ycia (zwi¹zanego z poczu-
ciem spe³nienia i satysfakcji).

Humanistyczne podejœcie jest promowane przez wielu specjalistów - w szczególno-
œci terapeutów, których priorytetem w pracy jest wspieranie innych w bogatym 
rozwoju. W podejœciu tym odchodzi siê od sztywno nadawanych osobom etykiet 
diagnostycznych. Podejœcie humanistyczne nie uznaje generalizacji, a stara siê 
traktowaæ ka¿dego cz³owieka jako niepowtarzalne indywiduum z jego indywidu-
alnymi cechami, preferencjami, histori¹ i przysz³oœci¹. Humaniœci ka¿d¹ osobê chc¹ 
poznaæ “na nowo”, bez zak³adania czegokolwiek, bez nastawieñ i bez oczekiwañ. 
Pragn¹ wspieraæ osobê na tyle, aby rozwija³a siê ona najszerzej, jak to tylko mo¿li-
we - znaj¹c siebie i akceptuj¹c w pe³ni.

Trzy wy¿ej wymienione ujêcia nie stanowi¹ wszystkich mo¿liwych perspektyw 
patrzenia na spektrum autyzmu. Z pewnoœci¹ istnieje ich wiêcej i nie s¹ tak wyra-
Ÿne. Niemniej, powy¿szy opis stanowi próbê uporz¹dkowania wiedzy o autyzmie 
i podkreœlenia równej wagi ka¿dego z tych podejœæ do tego zagadnienia. Wszystkie 
trzy perspektywy posiadaj¹ swoje silne strony: podejœcie medyczne jest uwa¿ane 
za bardzo “twarde”, “naukowe”, obecne w œwiecie akademickim. Umo¿liwia szybk¹ 
i jednoznaczn¹ diagnozê, podjêcie dzia³añ interwencyjnych, zachowanie postawy 
“zdystansowanego i obiektywnego profesjonalizmu” badacza. Drugie podejœcie, 
indywidualistyczne, podkreœla niepowtarzalnoœæ osób ze spektrum. Oddaje im g³os, 
pokazuje, jak krzywdz¹ca mo¿e byæ przesadna profesjonalnoœæ i zewnêtrzna pozy-
cja obserwatora. Podejœcie indywidualistyczne pozwala nam wejœæ w œwiat osób ze 
spektrum, poznaæ ich prze¿ycia, zrozumieæ odmiennoœæ. Trzecie podejœcie zaœ, hu-
manistyczne, ³amie podzia³y i pokazuje podobieñstwa. Daje poczucie wspólnoty 
i dzia³ania razem na rzecz lepszego, pe³niejszego rozwoju. Podkreœla, i¿ ka¿dy z nas 
mierzy siê z ograniczeniami, a jednoczeœnie posiada mnóstwo zasobów, z których 
mo¿e korzystaæ. 
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Wybór w³asnej perspektywy jest decyzj¹ osobist¹, wynikiem pracy intelektualnej 
i sformu³owania niezale¿nej opinii. Ka¿de z tych podejœæ pomaga odnaleŸæ siê 
w okreœlonych, odmiennych warunkach - akademickich, klinicznych czy te¿ œrodo-
wisku samych osób ze spektrum i ich rodzin. Wydaje siê, ¿e znajomoœæ tych podejœæ 
i umiejêtnoœæ krytycznego na nie spojrzenia (dostrzegaj¹cego pozytywne i negaty-
wne ich aspekty) jest wa¿n¹ i cenn¹ umiejêtnoœci¹, bo ubogaca i poszerza horyzon-
ty patrz¹cego. ¯adna z tych perspektyw nie jest najlepsza czy najw³aœciwsza.

Wybór nie oznacza postawienia siebie po którejkolwiek ze stron barykady, gdy¿ nie 
jest to walka, a wysi³ek na rzecz najlepszego zrozumienia wyj¹tkowego zjawiska, 
jakim jest autyzm. Wszystkie te perspektywy s¹ inn¹ stron¹ tego samego medalu 
i tylko ich akceptacja pozwala zobaczyæ z³o¿ony obraz ca³oœci. 

dr Paulina Go³aska (Terapia relacyjna)

Osoby z zespo³em Aspergera (ZA, Aspi) oraz wysoko funkcjonuj¹ce osoby z ASD 
(spektrum autyzmu), po mimo posiadanego czêsto potencja³u do kontynuowania 
edukacji na wy¿szych uczelniach – wypadaj¹ z systemu, z uwagi na brak 
odpowiedniego wsparcia.

W toku prac nad projektem „T£UMACZ/ADWOKAT SPO£ECZNY – ASYSTENT 
OSOBY z ASD” przeprowadziliœmy liczne konsultacje – zarówno z samymi osobami 
w spektrum i ich najbli¿szymi, jaki i z pracownikami wy¿szych czelni z terenu 
naszego kraju (w tym pracownikami na codzieñ wspieraj¹cymi osoby z ASD 
oraz osoby z niepe³nosprawnoœciami). Naszym celem by³o zbadanie potrzeb 
i okreœlenie wyzwañ, z jakimi bedzie musia³a siê zmierzyæ osoba chc¹ca skutecznie 
wspieraæ studenta z ASD w toku jego wy¿szej edukacji.

Zaproponowany scenariusz warsztatów nalezy traktowaæ jako propozycjê, 
poniewa¿ konieczne jest uwzglêdnianie specyficznych potrzeb osób szkolonych
– ich stanu wiedzy i doœwiadczenia – oraz specyfiki konkretnej uczelni.
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DZIA£ANIE 1:   

POWITANIE / PRZEDSTAWIENIE / INTEGRACJA 

DZIA£ANIE 1:   

POWITANIE / PRZEDSTAWIENIE / INTEGRACJA    

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Grupa / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1. Przedstawienie prowadz¹cych warsztat. (najlepiej dwóch 

prowadz¹cych , jeœli to tylko mo¿liwe, sugerujemy zaproszenie  

do prowadzenia osobê z ASD lub osobê posiadaj¹c¹ praktyczn¹ wiedzê 

w pracy z osobami z ASD) 

2. Autoprezentacja uczestników. (Jak siê nazywasz? Dlaczego znalaz³eœ/³aœ 

siê na tym szkoleniu? Powiedz nam coœ o sobie... )  

a. Stworzenie ram szkolenia – kontrakt, parking…  

•  KONTRAKT – ramy szkolenia,  

•  PARKING – na tablicy zapisujemy to na co prowadz¹cy odpowiedz¹ 

póŸniej, lub nie dotyczy bezpoœrednio tematyki szkolenia.  

b. Zaprezentowanie celu i przebiegu warsztatu.  

 

Æwiczenie – Imiê i cecha charakteru – k³êbek. 

Ka¿dy z uczestników wynajduje w sobie cechê charakteru zaczynaj¹c¹  

siê na literê swojego imienia, np. Karol – kulturalny, Szczepan – szybki. 

Kolejne osoby staraj¹ siê zapamiêtaæ imiona i przydomki poprzedników.  

Opcja æwiczenia: uczestnicy siedz¹ w kole, ka¿dy po kolej powtarza imiê 

i cechê charakteru osób, które s¹ po jego prawej stronie a potem dodaje 
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DZIA£ANIE 2:   

O SPEKTRUM AUTYZMU 

swoje imiê oraz cechê charakteru. Pierwsza osoba mówi tylko swoje imiê  

i cechê, potem druga osoba powtarza cechê i imiê pierwszej oraz podaje 

swoje. Potem trzecia osoba, podaje cechê i imiê pierwszej i drugiej i dodaje 

swoje itd. Celem jest nie tylko integracja grupy, ale roz³adowanie atmosfery 

oraz wdro¿enie do aktywnego udzia³u. 

 

DZIA£ANIE 2:   

O SPEKTRUM AUTYZMU      

Czas trwania: 60 minut 

Podzia³ grupy: Grupa / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat spektrum autyzmu  

z naciskiem na osoby wysokofunkcjonuj¹ce (wyk³ad)  

1. Czym jest spektrum autyzmu – za³¹cznik „Spektrum autyzmu” 

2. Ró¿nice w funkcjonowaniu miêdzy osobami z autyzmem a zespo³em 

Aspergera… 

•  Autyzm - czêsto wystêpuje niepe³nosprawnoœæ intelektualna 

•  Zespó³ Aspergera - niepe³nosprawnoœæ intelektualna nie wystêpuje, 

osoby z ZA znajduj¹ siê w normie intelektualnej, a wrêcz s¹ czêsto 

powy¿ej tej normy.  

•  Autyzm – bardzo czêsto wystêpuj¹ problemy z mow¹ lub jej brak 

•  Zespó³ Aspergera – potrafi wystêpowaæ mutyzm wybiórczy, ale poza  

tym niezauwa¿ane s¹ problemy z mow¹ 
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•  W zespole Aspergera stereotypie ruchowe czêsto s¹ w mniejszym 

natê¿eniu ni¿ w przypadku autyzmu. 

•  W przypadku obserwacji, osoby z Autyzmem ³atwiej jest rozpoznaæ  

ni¿ osoby z zespo³em Aspergera, poniewa¿ osoby z ZA potrafi¹ siê 

œwiadome kamuflowaæ, czego osoby z Autyzmem nie potrafi¹. 

 

3. Autyzm - specyficzny system operacyjny – inaczej nie oznacza gorzej  

lub lepiej, ale inaczej… Dobr¹ wizualizacj¹ jest porównanie komputerów 

MAC i PC. Mac jest systemem stworzonym dla profesjonalistów, ale nie 

dostosowanym na przyk³ad do gania w gry, natomiast na PC  

z Windowsem mo¿emy odpaliæ gry, jednak nie znajdziemy tam wielu 

aplikacji, dla profesjonalistów które znajdziemy na Mac’u. czy to oznacza, 

¿e któryœ z tych systemów jest lepszy b¹dŸ gorszy?  

4. Równo nie znaczy sprawiedliwie – ka¿demu na miarê jego potrzeb  

i mo¿liwoœci… Dobrym porównaniem w tym przypadku jest, wyobra¿enie 

sobie dwóch kotów, jednego zwyk³ego domowego i na przyk³ad Lwa.  

Czy jeœli damy tym dwóm kotom tyle samo jedzenia to czy bêdzie dobrze? 

Czy mo¿e jeden z nich padnie z przejedzenia albo drugi z g³odu? 

5. Potencja³ osób w spektrum – Dlaczego wysoko funkcjonuj¹cy student  

ze spektrum autyzmu mo¿e byæ dobrym studentem?  

Studenci w spektrum maj¹ problemy wynikaj¹ce z zaburzenia, takie  

jak nie radzenie sobie w nowych sytuacjach czy te¿ problemy w relacjach 

spo³ecznych, ale jednak od strony uczenia siê i posiadanej wiedzy  

nie odbiegaj¹ od innych, a nawet potrafi¹ ich w tym przewy¿szaæ.   

Co za tym idzie mog¹ stad siê dobrymi specjalistami w tematach w zakresie 
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ich  zainteresowañ.  

6. Problemy osób ze spektrum – omówienie przyk³adów osób ze spektrum  

na uczelniach wy¿szych. (mo¿na wykorzystaæ w³asne przyk³ady b¹dŸ 

skorzystaæ z historii opisanych w broszurze projektu „przewodnik dla 

pracowników uczelni wy¿szych” strona 11) 

 

PRZERWA KAWOWA: 15 minut 

 

DZIA£ANIE 3:   

KALAMBURY        
   

Czas trwania: 20 minut 

Podzia³ grupy: Grupa / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Celem dzia³ania jest pokazanie, ¿e przenoœnie, które dla nas s¹ czytelne,  

dla osoby w spektrum takimi nie s¹ – osoby te czytaj¹ przenoœnie dos³ownie, 

czyli tak jak je trzeba pokazad za poœrednictwem ruchów i gestów.  

 

Æwiczenie: Kalambury z przenoœniami – poka¿ dos³ownie przenoœnie – np.: 

•  rzuciæ okiem,  

•  zabiæ wzrokiem, 

•  stan¹æ okoniem, 

•  daæ z siebie wszystko, 
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Przyk³adowy kalambur: Stan¹æ okoniem 

Intuicyjna podpowiedŸ – postawiæ siê.  

W³aœciwa podpowiedŸ – to czytelne zobrazowanie has³a „stan¹æ okoniem”, 

tak jak ono brzmi, a nie co ono znaczy. Takie przeprowadzenie æwiczenia jest 

bardzo wa¿ne, dla uzmys³owienia grupie jak wielkim wyzwaniem s¹ dla osób  

z ASD skróty myœlowe. 

Nastêpnie nale¿a³o by omówiæ, dlaczego nie nale¿y wykorzystywaæ przenoœni  

i skrótów myœlowych w komunikacji z osobami w spektrum. Komunikat 

powinien byæ jak najbardziej czytelny i prosty. Ka¿da przenoœnia,  skrót 

myœlowy itp., dla osoby w spektrum jest tylko niepotrzebnym „szumem 

informacyjnym”, który zaburza komunikacjê.  

 

DZIA£ANIE 4:   

KOMUNIKACJA NEURONIETYPOWA    
       

Czas trwania: 45 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

W tym dzia³aniu, przekazywana jest teoria na temat komunikacji osób z ASD 

(je¿eli jest taka mo¿liwoœæ, powinna byæ poparta przyk³adami z ¿ycia dla 

lepszego efektu i zrozumienia.) 

  

1. B³êdy w komunikacji z osob¹ z ASD, czyli czego nie robiæ np.: 

•  Nadu¿ywanie przenoœni czy te¿ potocznych wyra¿eñ,  

•  Nieupewnienie siê obie strony maj¹ to samo na myœli i tak samo rozumiej¹ 
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komunikat,  

•  Naœmiewanie siê z chodu czy sposobu mówienia,  

•  W przypadku z³ych zachowañ u osoby w spektrum, podchodzenie  

do tematu z negatywnymi emocjami (krzyk, agresja itp.)  

•  Generalizowanie, traktowanie osoby w spektrum jak niepe³nosprawnego  

 

2. Bariery w kontakcie z osob¹ z ASD (wystêpuj¹ce u osób w spektrum) 

•  brak kontaktu wzrokowego,  

•  autoagresja,  

•  problemy sensoryczne,  

•  preferowanie szczególnych sposobów komunikacji,  

•  nadmierna dos³ownoœæ,  

•  brak umiejêtnoœci odczytania intencji,  

•  sk³onnoœæ do izolacji i wycofania,  

•  braki w umiejêtnoœciach komunikacyjnych np. brak aktywnego s³uchania,  

•  przerywanie innym w po³ zdania, zbaczanie z tematu, monolog,  

•  niska odpornoœæ na stres,  

•  mutyzm wybiorczy,  

•  schematycznoœæ myœlenia 
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DZIA£ANIE 5:   

UWIÊZIÆ EMOCJÊ       
   

Czas trwania: 15 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Æwiczenie: „Zatrzymaj / uwolnij emocjê” – Grupa ustawia siê w kó³ko.  

Jeden z uczestników wchodzi do œrodka – jego zadaniem jest wydostanie siê  

z ko³a. Zadaniem grupy jest zatrzymanie osoby bez przerwania krêgu. W trakcie 

„zmagania” prowadz¹cy przestawiaj¹ przedmioty wokó³ ko³a. Kiedy osoba  

z ko³a ucieknie, omawiamy co siê sta³o. Celem æwiczenia jest pokazanie,  

¿e osoba zmagaj¹ca siê z silnymi emocjami, które w sobie trzyma, czêsto  

nie zauwa¿a realiów wokó³ niej. 
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DZIA£ANIE 6:   

EMOCJE W SPEKTRUM      
    

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Jakie problemy ma osoba ze spektrum autyzmu. Dlaczego nie potrafi sobie 

poradziæ z emocjami bez wsparcia z zewn¹trz? 

 

1. Co „rozprasza” Aspiego? 

•  Nadwra¿liwoœci – u osób w spektrum czêstym problemem s¹ 

nadwra¿liwoœci lub niedowra¿liwoœci. Mog¹ byæ one zwi¹zane z ró¿nymi 

zmys³ami. Dla jednych problemem bêdzie zbyt du¿a iloœæ dŸwiêku  

w otoczeniu, których nie bêd¹ potrafili filtrowaæ.  Dla innych dotyk  

jest czymœ czego nie potrafi¹ znieœæ, lub w drug¹ stronê, maj¹ tak siln¹ 

niedowra¿liwoœæ ¿e ci¹gle musz¹ coœ dotykaæ. Jeszcze innym bêdzie 

przeszkadzaæ za du¿o bodŸców wizualnych (ostre œwiat³o, du¿o kolorów, 

pulsacja œwiat³em itp.). Problem polega na tym, ¿e ka¿dy Aspie ma inne 

nadwra¿liwoœci i niedowra¿liwoœci, a co za tym idzie, nie da siê stworzyæ 

uniwersalnego ich zestawu dla ka¿dej osoby w spektrum.  

•  Lêk - w przypadku nowych, nieznanych sytuacji, u osób w spektrum 

bardzo czêsto wystêpuj¹ lêki, które mog¹ doprowadziæ, nawet do tego, 

¿e Aspie nawet nie spróbuje siê zmierzyæ z now¹ sytuacj¹. Wa¿nym jest, 

aby w takich sytuacjach wspieraæ Aspiego i próbowaæ, nawet powoli, 
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„oswajaæ” takie sytuacje. 

•  Zagubienie – komunikacyjne i spo³eczne (labirynty niedopowiedzeñ) – 

dla Aspiego œwiat osób neurotypowych jest tym czym dla sapera jest pole 

minowe, tylko ¿e Aspie czêsto nie ma nawet narzêdzi, aby to pole 

rozbroiæ. Dlatego aby Aspiemu pomóc, nale¿y stosowaæ komunikacjê 

czyteln¹, bez niedopowiedzeñ czy przenoœni, ale z drugiej strony, warto 

mu te¿ t³umaczyæ co owe przenoœnie, niedopowiedzenia, skróty myœlowe 

itp.. Mog¹ oznaczaæ. 

2. Przeci¹¿enia – meltdown – shutdown – u osób w spektrum z uwagi  

na przebodŸcowania i lêki czêsto dochodzi do przeci¹¿eñ.  W œrodowisku 

osób z ASD powsta³y dwa terminy które najlepiej te przeci¹¿enia opisuj¹  

(choæ pojêcia te nie wystêpuj¹ jeszcze w naukowej literaturze, to z uwagi 

na ich popularnoœæ, w œrodowisku osób z ASD, i œrodowisku osób z nimi 

wspó³pracuj¹cych , jesteœmy przekonani ¿e na ich naukowe potwierdzenie 

nie bêdziemy d³ugo czekaæ. Ponadto praktyczne zastosowanie wiedzy  

na ich temat trudno przeceniæ): 

•  Meltdown – (kryzys lub za³amanie nerwowe) najczêœciej wi¹¿e siê  

z niepochamowanym silnym wybuchem emocji, czasami powi¹zanym  

z zachowaniami agresywnymi. Najgorsze dla osoby w spektrum jest to 

¿e, nie ma ona wp³ywu na ten wybuch, nie jest go wstanie wyhamowaæ,  

a co za tym idzie, kiedy metdown wygaœnie czêsto dochodzi do poczucia 

wstydu i œwiadomoœci niezrozumienia spo³ecznego, co dla Aspiego 

potrafi byæ traumatyczne.  

•  Shutdown - Po prostu wy³¹czenie. Polega przewa¿nie na tym,  

¿e nagle Aspie masz doœæ ca³ego œwiata. Zamyka siê, nie chce wychodziæ  
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z domu ani wykonywaæ ró¿nych zadañ i czynnoœci. Jego chêci staj¹ siê 

ograniczone do kilku ulubionych aktywnoœci (ksi¹¿ki, gry komputerowe, 

itp.), przy ca³kowitym odciêciu siê od powinnoœci. Niestety bardzo czêsto 

potrafi byæ to mylone z depresj¹, co czêsto d³ugofalowo dziêki leczeniu 

farmakologicznemu potrafi doprowadziæ do tragicznych skutków.  

3. Emocje – jak sobie poradziæ „bez emocji” – w przypadku trudnych sytuacji 

trzeba staraæ siê, aby rozmawiaæ z Aspim „bez emocji”, krzyczenie na niego 

w przypadku, jeœli zrobi³ coœ niestosownego b¹dŸ g³upiego, na pewno nie 

pomo¿e, a wrêcz mo¿e doprowadziæ do meltdownu. Prawid³ow¹ postaw¹ 

powinno byæ wyhamowanie w³asnych emocji, aby nie „podsycaæ” 

negatywnych emocji u Aspiego i staranie siê podejœæ do problemu 

analitycznie i na ch³odno, przy okazji t³umacz¹c osobie w spektrum co siê 

sta³o, co mo¿na by poprawiæ/naprawiæ itp. Nale¿y pamiêtaæ ¿e Aspie chce 

siê uczyæ takich form postêpowania, które pozwol¹ mu siê nie wyró¿niaæ 

czy wrêcz zakamuflowaæ w œrodowisku neurotypowym.  

4. Proste rozwi¹zania na „wielkie” problemy – Aspie s¹ osobami myœl¹cymi  

w sposób konkretny, je¿eli chcemy im pomóc i podpowiedzieæ jakieœ 

rozwi¹zanie, powinniœmy to zrobiæ z sposób czytelny, prosty i pozbawiony 

„ozdobników”. Ewentualnie pokazaæ Aspiemu ¿e sytuacja która dla niego 

w emocjach jest nie do przeskoczenia, tak naprawdê mo¿e byæ banalnie 

prosta i prozaiczna, tylko  ¿e przez brak zrozumienia, zamieni³a siê w „wielki 

problem” 

 

PRZERWA LUNCHOWA: 45 minut 
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DZIA£ANIE 7:   

OSWAJANIE RZECZYWISTOŒCI      
    

Czas trwania: 45 minut 

Podzia³ grupy: Praca w grupach; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Æwiczenie: „Dotrzeæ do dziekanatu…” 

Dzielimy grupê na mniejsze zespo³y (trzy/czteroosobowe) 

Zadanie: „Osoba z ASD z uwagi na swoje emocje nie jest w stanie wejœæ  

na teren uczelni. Jakie kroki byœcie podjêli, ¿eby takiej osobie pomóc? Jak 

metod¹ ma³ych kroków, oswoiæ ten problem”\ 

Grupy dostaj¹ nie wiêcej ni¿ 15 minut na opracowanie w³asnej/w³asnych 

strategii.  

 

15 – 30 minut na omówienie na forum pomys³ów i stworzenie rozwi¹zania 

modelowego, które mo¿e zawieraæ : 

•  Zwiedzanie pustej uczelni… 

•  Zwiedzanie uczelni w trakcie normalnego funkcjonowania…  

•  Aspi w roli obserwatora towarzysz¹cego podczas za³atwiania sprawy  

w dziekanacie… 

•  Aspi jako osoba wspó³uczestnicz¹ca podczas za³atwiania sprawy  

w dziekanacie… 

•  Asystent jako obserwator podczas za³atwiania sprawy w dziekanacie 

przez Aspiego… 
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DZIA£ANIE 8:   

KOMUNIKACJA – JAK POGADAÆ, ¯EBY SIÊ DOGADAÆ  
        

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1.Asertywnoœæ – definicja i praktyka. Asertywnoœæ to pewien okreœlony sposób 

zachowania siê i postêpowania; zdolnoœæ do szczerego 

i bezpretensjonalnego wyra¿ania swoich emocji, odczuæ i stanowisk.  

Jest postaw¹, która wyklucza zachowania agresywne oraz lekcewa¿enie 

praw i wolnoœci w³asnych b¹dŸ innych ludzi. Wyra¿a siê ona umiejêtnoœci¹ 

bezpoœredniego przekazywania w³asnych opinii, przekonañ, pogl¹dów  

i potrzeb, a tak¿e ³atwoœci¹ swobodnego dzielenia siê wiedz¹ o swoich 

priorytetach i wyznawanym systemie wartoœci.  Asertywnoœæ wynikaj¹ca 

z poszanowania praw i wolnoœci swoich jak i osoby w spektrum jest bardzo 

wa¿na, bo pozwala lepiej zbudowaæ relacjê. 

 

2.Granice – kto, kiedy i dlaczego je stawia. - Je¿eli pracujemy z osob¹  

w spektrum, wa¿nym jest, aby odpowiednio budowaæ granicê.  

Wynika to miêdzy innymi z tego, ¿e osoba w spektrum, œwiadomie lub 

nieœwiadomie, podobnie jak ma³e dziecko testuje granice, ¿eby wiedzieæ, 

dok¹d mo¿e sobie pozwoliæ, a kiedy ju¿ nie wolno czegoœ robiæ. Nie chodzi 

jednak o to by „grub¹ kresk¹” oddzieliæ siê od osoby z ASD, a raczej, ¿eby 
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jasno ustaliæ co wolno a czego nie. Granice powinny byæ elastyczne, 

poniewa¿ zbyt sztywne granice potrafi¹ zniechêciæ/ odrzuciæ lub zaburzyæ 

prawid³ow¹ komunikacjê.  

 

3. Czytelna / uczciwa / efektywna komunikacja.  – jak w poprzednich 

dzia³aniach by³o opisane, w komunikacji z osob¹  w spektrum, komunikacja

skrótów myœlowych

 

 

DZIA£ANIE 9:   

TEORIA KONFLIKTU       
   

Czas trwania: 15 minut 

Podzia³ grupy: Indywidualnie / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1. Poproszenie grupy o rozwi¹zanie testu „Twój styl rozwi¹zywania konfliktów 

wed³ug Thomasa Kilmana”, którego celem jest wy³onienie dominuj¹cego 

stylu rozwiazywania konfliktów.  

2. Zaprezentowanie uczestnikom 5 g³ównych sposobów rozwi¹zywania 

konfliktów (opisy w za³¹czniku na koñcu scenariusza): 

•  Rywalizacja (narzucanie) 

•  Wspó³praca (rozwi¹zanie sporu)  
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•  Kompromis (dzielenie siê) 

•  Unikanie (wycofanie siê) 

•  Dostosowywanie siê (zaspokajanie potrzeb innych) 

Wa¿nym jest zaznaczenie, ¿e ¿aden z nastêpuj¹cych stylów nie jest z za³o¿enia 

dobry czy z³y, jednak niektóre z nich przynosz¹ lepsze efekty od drugich. 

 

PRZERWA KAWOWA: 15 minut 
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DZIA£ANIE 10:  

ASYSTENT – T£UMACZ / ADWOKAT SPO£ECZNY  
      

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Zaprezentowanie nastêpuj¹cych punktów, na podstawie broszury projektu 

(model funkcji asystenta studenta z ASD) materia³ merytoryczny powinien 

zostad wykorzystany z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb grupy. 

•  ASYSTENT – T£UMACZ / ADWOKAT – analogicznie do asystenta / t³umacza 

osoby nies³ysz¹cej. 

•  Zakres zadañ t³umacza asystenta osoby ze spektrum autyzmu, 

•  Czego asystent nie powinien robiæ. 

•  Potrzebne kompetencje i predyspozycje.  

•  Przeciwwskazania 
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DZIA£ANIE 11:  

INSTRUKCJA OBS£UGI UCZELNI WY¯SZEJ   
     

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Zaprezentowanie nastêpuj¹cych punktów, na podstawie struktury danej  

uczelni wy¿szej oraz informacji zawartych w broszurach projektu  (przewodnik 

dla pracowników uczelni wy¿szych, przewodnik dla studentów w spektrum 

(ASD)) materia³ merytoryczny powinien zostaæ wykorzystany  

z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb grupy. 

•  Podstawowe elementy funkcjonowania uczelni …  

•  Podstawowa struktura uczelni, system dydaktyczny i administracyjny…  

•  Funkcja starosty roku i opiekuna roku 

•  Funkcja prodziekana ds. studenckich lub równowa¿na 

•  Funkcja biura ds. studentów z niepe³nosprawnoœciami  

•  Sposoby komunikacji z wyk³adowcami: dy¿ur, e -mail, telefon…  

• Potencjalne trudnoœci / bariery / formalnoœci (np.. koniecznoœæ 

posiadania pe³nomocnictwa do reprezentowania studenta, niechêæ 

wyk³adowców do rozmowy z poœrednikiem o osobie trzeciej – argument 

o doros³oœci i odpowiadaniu za siebie, mo¿liwoœæ zas³onienia siê RODO, 

czyli nowym, restrykcyjnym rozporz¹dzeniem UE o ochronie danych 

osobowych obowi¹zuj¹cym od dn. 25 maja 2018 r.)  
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DZIA£ANIE 12:   

PODSUMOWANIE I EWALUACJA        

Czas trwania: 30 + 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1. Podsumowanie warsztatów przez prowadz¹cych. 

2. Zaprezentowanie wniosków / wra¿eñ / uwag przez uczestników  

(runda koñcz¹ca) 
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Twój styl rozwi¹zywania konfliktów wed³ug Thomasa Kilmana 

Zaznacz to zdanie które najbardziej do ciebie pasuje. Pytania s¹ tak 
skonstruowane aby w zmienionej formie dopytywad czasami o te same treœci. 

Sugeruje siê odpowiedŸ intuicyjn¹ bez analizy czy pytania siê powtarzaj¹, lub czy 
s¹ sensowne. Zaufajmy autorowi. 

1. 

A. S¹ przypadki kiedy pozwalam innym wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za 
rozwi¹zanie problemu. 

B. Zamiast negocjowaæ zagadnienia sporne, próbujê podkreœliæ 
zagadnienia w których siê zgadzamy. 

2. 
A. Próbujê znaleŸæ rozwi¹zanie kompromisowe.  

B. Próbujê rozwa¿yæ wszystkie w¹tpliwoœci obu stron.  

3. 

A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji wyznaczonych celów. 

B. Móg³bym spróbowaæ uspokoiæ odczucia innych i zachowaæ nasze 
stosunki. 

4. 
A. Próbujê znaleŸæ rozwi¹zanie kompromisowe.  

B. Czasami poœwiêcam w³asne ¿yczenia dla ¿yczeñ innej osoby.  

5. 
A. Stale szukam pomocy innych przy wypracowaniu rozwi¹zania.  

B. Próbujê robiæ to co jest konieczne aby unikn¹æ niepotrzebnych napiêæ. 

6. 
A. Próbujê unikaæ stwarzania sobie nieprzyjemnoœci.  

B. Próbujê wygraæ swoj¹ pozycjê. 

7. 

A. Próbujê od³o¿yæ problem do chwili kiedy mam trochê czasu na 
przemyœlenie go. 

B. Rezygnujê z pewnych punktów w zamian za inne. 

8. 
A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji swych celów.  

B. Próbujê natychmiast wyjawiæ wszystkie zastrze¿enia i problemy.  
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9. 
A. Uwa¿am ¿e ró¿nice nie zawsze s¹ warte martwienia siê o nie. 

B. Wk³adam trochê wysi³ku w osi¹gniêcie swojego celu. 

10. 
A. Twardo d¹¿¹ do realizacji swych celów. 

B. Próbujê znaleŸæ rozwi¹zanie kompromisowe.  

11. 

A. Próbujê natychmiast wyjawiæ wszystkie zastrze¿enia i problemy.  

B. Móg³bym spróbowaæ uspokoiæ odczucia innych i zachowaæ nasze 
stosunki. 

12. 

A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowa³oby 
kontrowersje.  

B. Pozwolê mu utrzymaæ kilka jego punktów jeœli on pozwoli mi utrzymaæ 
kilka moich. 

13. 
A. Proponujê rozwi¹zanie poœrednie.  

B. Obstajê przy realizacji swoich punktów. 

14. 
A. Przedstawiam mu swoje pogl¹dy i pytam o jego. 

B. Próbujê wykazaæ mu logicznoœæ i korzyœci mojego stanowiska  

15. 

A. Móg³bym spróbowaæ uspokoiæ odczucia innych i zachowaæ nasze 
stosunki. 

B. Próbujê robiæ to co jest konieczne aby unikn¹æ napiêæ.  

16. 
A. Próbujê nie raniæ uczuæ innej osoby. 

B. Próbujê przekonad inn¹ osobê o zaletach mojego stanowiska . 

17. 

A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji swych celów. 

B. Próbujê robiæ to, co jest konieczne aby unikn¹æ niepotrzebnych 
napiêæ. 
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18. 

A. Je¿eli uszczêœliwi to drug¹ osobê, mogê pozwoliæ jej na zachowanie 
swych pogl¹dów. 

B. Pozwolê mu utrzymad kilka jego punktów jeœli on pozwoli mi utrzymaæ 
kilka moich. 

19. 

A. Próbujê natychmiast wyjawid wszystkie zastrze¿enia i problemy. 

B. Próbujê od³o¿yæ problem do chwili kiedy mam trochê czasu na 
przemyœlenie go. 

20. 
A. Próbujê natychmiast zniwelowad ró¿nice naszych stanowisk. 

B. Próbujê znaleŸæ uczciw¹ kombinacjê zysków i strat dla nas obu.  

21. 

A. W nadchodz¹cych negocjacjach spróbujê zwracad uwagê na ¿yczenia 
drugiej osoby. 

B. Zawsze sk³aniam siê ku bezpoœredniemu przedyskutowaniu problemu. 

22. 
A. Próbujê znaleŸæ stanowisko poœrednie miêdzy jego a moim.  

B. Domagam siê uznania swoich ¿yczeñ. 

23. 

A. Bardzo czêsto staram siê zaspokoiæ wszystkie nasze ¿yczenia.  

B. S¹ przypadki kiedy pozwalam innym wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za 
rozwi¹zanie problemu. 

24. 

A. Je¿eli stanowisko drugiego wydaje siê byæ dla niego bardzo wa¿ne, 
spróbowa³bym wyjœæ naprzeciw jego ¿yczeniom. 

B. Próbujê zmusiæ go do rozwi¹zania kompromisowego.  

25. 

A. Próbujê wykazaæ logiczne korzyœci mojego postêpowania.  

B. W nadchodz¹cych negocjacjach spróbujê zwracaæ uwagê na ¿yczenia 
drugiej strony. 
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26. 
A. Proponujê rozwi¹zanie poœrednie.  

B. Prawie zawsze staram siê zaspokoiæ wszystkie nasze ¿yczenia.  

27. 

A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowa³oby 
kontrowersje.  

B. Je¿eli uszczêœliwi to drug¹ osobê, mogê pozwoliæ jej na zachowanie 
swych pogl¹dów. 

28. 
A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji swych celów. 

B. Zazwyczaj szukam pomocy innych przy wypracowywaniu rozwi¹zania.  

29. 
A. Proponujê rozwi¹zanie poœrednie.  

B. Uwa¿am, ¿e ró¿nice nie zawsze s¹ warte martwienia siê o nie. 

30. 

A. Próbujê nie raniæ uczuæ innej osoby. 

B. Zawsze dzielê siê problemem z inn¹ osob¹, abyœmy mogli go razem 
rozwi¹zaæ. 
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Uczestnicy zajêd sumuj¹ zaznaczone kó³kiem zdania odpowiednio do podanego 
klucza. 

Unikanie 
Dostosowywanie 

siê 
Kompromis Rywalizacja Wspó³dzia³anie 

4b 4a 7a 1a 1b 

5b 5a 8b 2b 2a 

6b 6a 9a 3a 3b 

10a 13b 10b 7b 22a 

11b 14a 11a 8a 23b 

12a 15b 12b 9b 24a 

19a 16b 16a 13a 25a 

20b 17a 17b 14b 26a 

21a 18b 18a 15a 27a 

22b 28a 25b 19b 28b 

23a 29b 26b 20a 29a 

24b 30a 27b 21b 30b 

Suma  Suma  Suma  Suma  Suma  

 

Suma zaznaczeñ 

0 - 1 /- bardzo rzadki 

2 - 4 /- rzadki 

5 - 7 /- œredni 

8 - 10 /- czêsty 

11 - 12 /- bardzo czêsty  
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1.  Rywalizacja (narzucanie) 

Masz przekonanie, ¿e dobrze jest u¿ywaæ si³ê perswazji i autorytetu, 

przekonywaæ innych do swojego zdania? Chcesz  szybko rozwi¹zywaæ 

konflikty? Wiêksze kompetencje i racja s¹ powi¹zane dla Ciebie z pewnego 

rodzaju statusem. Chcesz szybko osi¹gaæ swoje cele, (potem ew. zajmujesz siê 

relacjami) ale przecie¿ zwykle masz i tak najlepsze pomys³y.  

Brzmi znajomo?  

•  „Pojedziemy w góry i ju¿! To najlepszy sposób na odpoczynek i nasza 

rodzina jeŸdzi tam od lat!”. 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?  

•  Kiedy liczy siê szybkie, zdecydowane dzia³anie – np. w sytuacji krytycznej. 

•  W wa¿nych kwestiach, kiedy trzeba podj¹æ niepopularne decyzje –  

np. obni¿kê kosztów. 

•  W kwestiach najistotniejszych dla sukcesu zespo³u, rodziny, organizacji, 

kiedy wiadomo, ¿e ma siê racjê. 

•  By przeciwstawiæ siê tym, którzy wykorzystuj¹ walkê do przeforsowania 

swoich interesów. 

 

2.  Wspó³praca (rozwi¹zanie sporu) 

To podejœcie jest Ci bliskie, jeœli uwa¿asz, ¿e ró¿nice mog¹ byæ rozwi¹zane  

a nawet wzmocniæ relacjê, jeœli odkryjemy, co tak naprawdê jest Ÿród³em 
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konfliktu. Postawa wygrana-wygrana sprawia, ¿e szukamy nowych, 

kreatywnych rozwi¹zañ. 

Brzmi znajomo? 

•  „Chcê jechaæ nad morze, bo to miejsce kojarzy mi siê z naszymi 

pierwszymi wakacjami i chcê spêdziæ leniwy weekend a nie zmêczyæ  

siê w górach”  

•  „A ja chcê móc decydowaæ o naszych sprawach, bo ostatnie decyzje  

na temat urlopu by³y Twoje” 

•  „To gdzie jeszcze odpoczniesz?”  

•  „Jakie miejsce mi³o Ci siê kojarzy?”   

•  „Podam Ci trzy mo¿liwoœci i coœ z nich wybierzesz, zgoda?” 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?  

•  Jak najczêœciej! 

•  Kiedy potrzeby obu stron s¹ zbyt wa¿ne, aby zadowoliæ siê tylko 

kompromisem. 

•  Gdy chcemy zbudowaæ zaanga¿owanie poprzez osi¹gniecie 

porozumienia. 

•  Gdy chcemy wzi¹æ pod uwagê potrzeby i uczucia obu stron. 

•  Wa¿ne, by stosowaæ ró¿ne style elastycznie w zale¿noœci od wagi 

problemu. 

3. Kompromis (dzielenie siê) 

„Obie strony musz¹ siê dostosowaæ i coœ straciæ, ¿eby coœ zyskaæ”. „Trzeba siê 

spotkad w po³owie drogi”. „Nie jest mo¿liwe, ¿eby ka¿dy by³ zadowolony”. 
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3. Kompromis (dzielenie siê) 



Jeœli te zdania s¹ Ci bliskie, mog¹ wskazywaæ na styl kompromisowy, nawet 

jeœli czasami wygl¹da tak: 

Ty chcesz jechaæ w góry a ja nad morze, nie mo¿emy siê zgodziæ, to jedŸmy 

nad jezioro (oboje za nim nie przepadamy, ale to przecie¿ kompromis, nikt  

nie wygra³) 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?   

•  Gdy cele s¹ wa¿ne, ale niewarte walki za wszelk¹ cenê.  

•  Kiedy obie strony maj¹ wa¿ne racje, ale rozwi¹zania wzajemnie  

siê wykluczaj¹. 

•  Kiedy chcesz osi¹gn¹æ tymczasowe ustalenia w z³o¿onych problemach. 

• Pod presj¹ czasu. 

• Kiedy wspó³praca lub rywalizacja nie przynosz¹ powodzenia.  

 

4. Unikanie (wycofanie siê) 

Jeœli w odpowiedzi na konflikt czêsto udajesz, ¿e sprawy nie ma lub krótko 

ucinasz dyskusje na dany temat, nie poœwiêcasz mu czasu, puszczasz uwagi 

mimo uszu, mo¿e to oznaczaæ, ¿e preferujesz ten styl. Wybieramy ten styl 

czêœciej, jeœli widzimy konflikt jako nierozwi¹zywalny. Ale u¿ywanie go zbyt 

czêsto, mo¿e prowadziæ do poczucia braku wp³ywu, beznadziei.    

Brzmi znajomo? 

•  „Wolê jechaæ nad morze, ale lepiej nie zaczynaæ k³ótni , to ma byæ mi³y 

urlop.” 
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4. Unikanie (wycofanie siê) 



Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie? 

•  Kiedy sprawa jest banalna lub kiedy inne sprawy s¹ o wiele wa¿niejsze.  

•  Kiedy rzeczywiœcie nie ma szans na spe³nienie swoich wymagañ.  

•  Kiedy potencjalne problemy w rozwi¹zaniu konfliktu maj¹ wiêksze 

znaczenie ni¿ korzyœci z jego rozwi¹zania.  

•  Na chwilê, kiedy trzeba pozwoliæ sobie i innym uspokoiæ siê i odzyskaæ 

perspektywê. 

•  Kiedy konflikt dotyczy innych osób i dobrze sobie radz¹ z jego 

rozwi¹zaniem (albo mo¿e to byæ dla nich ucz¹ce np. prze³o¿ony nie  

od razu „ratuje” zespó³, albo rodzic nie rozwi¹zuje sporu za swoje dzieci 

ale pozwala na twórcz¹ ró¿nicê zdañ). 

5. Dostosowywanie siê (zaspokajanie potrzeb innych)  

Jeœli nie lubisz, gdy ró¿nice miedzy ludŸmi wp³ywaj¹ na ich relacje mo¿esz 

czeœciej poœwiêcaæ swoje potrzeby dla zgody ogó³u. Wolisz ignorowaæ ró¿nice 

ni¿ zaryzykowaæ zderzanie siê opinii. Mo¿e to byæ zwi¹zane z Twoj¹ potrzeb¹ 

akceptacji przez innych, ale prowadziæ te¿ mo¿e do Twojej frustracji albo bycia 

wykorzystywanym przez innych. 

Brzmi znajomo? 

•  „Jeœli chcesz, pojedziemy w góry”. 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?  

•  Kiedy chcesz wys³uchaæ kogoœ, nauczyæ siê czegoœ i wykazaæ siê 

rozs¹dkiem. 
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5. Dostosowywanie siê (zaspokajanie potrzeb innych)  



•  Kiedy jakieœ sprawy s¹ o wiele wa¿niejsze dla innych ni¿ dla ciebie, po 

prostu nie zale¿y Ci a¿ tak bardzo. 

•  Aby zadowoliæ innych i podtrzymaæ wspó³pracê. 

•  Kiedy szczególne znaczenie ma harmonia i stabilizacja sytuacji.  
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Fundacja Aktywnych FURIA

NIEBIESKA-FALA 

to serwis 
informacyjno-publicystyczny dzia³aj¹cy 

przy Fundacji Aktywnych FURIA, 
który powsta³ z inicjatywy 

m³odych, wykszta³conych i aktywnych zawodowo 
wolontariuszy FA FURIA, bêd¹cych tak¿e 

zdiagnozowanymi osobami z ASD.

Celem dzia³alnoœci Niebieskiej-Fali jest:
dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty 
organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji pomocowych 

dla osób z ASD i ich rodzin  
oraz zagranicznych doniesieñ dotycz¹cych ASD.

Nasz¹ misja jest budowanie wizerunku osób ze spektrum
jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykszta³cenia 

oraz podjêcia zatrudnienia 
dostosowanego do ich potencja³u i potrzeb ludzi.

Œwiadomi odrêbnoœci ka¿dej z osób z ASD, 
pragniemy nawi¹zywaæ kontakt z osobami z ASD, 
aby dzieliæ siê z nimi swoimi doœwiadczeniami 

i wspieraæ ich w trudnych momentach.
Chcemy teý pomagaã rodzicom osób z ASD, 

by zrozumieli wyzwania, przed jakimi mog¹ stan¹æ 
ich dzieci z ASD i daæ im nadziejê na odnalezienie 

swojego miejsca w spo³eczeñstwie. 
Nasz projekt dedykujemy równie¿ wszystkim 
zainteresowanym, aby móc przyczyniaæ siê 

do wzrostu œwiadomoœci spo³ecznej na temat autyzmu 
i poszerzaæ horyzonty spo³eczeñstwa.

Jesteœmy otwarci na nadsy³ane teksty, pytania 
i sugestie - we wszystkich sprawach prosimy o kontakt:

niebieska-fala@fundacja-furia.pl
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Ka¿dy jest geniuszem.
Ale jeœli zaczniesz 
oceniaæ rybê 
pod wzglêdem jej zdolnoœci 
wspinania siê na drzewa, 
to przez ca³e ¿ycie 
bêdzie myœla³a, 
¿e jest g³upia...

„

Albert Einstein 

Trudno dziœ jednoznacznie rozstrzygn¹æ,
czy zdanie to wypowiedzia³ najwiekszy
a ASPICH... jego neuronietypowoœæ 
te¿ trudno dziœ potwierdziæ,
niew¹tpliwie jego mózg posiada³
specyficzny system operacyjny. 

*

*
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Model powsta³ jako efekt innowacji spo³ecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: 
„T£UMACZ/ADWOKAT SPO£ECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”. Innowacja realizowana 
by³a w ramach projektu: „Przepis na wielkopolsk¹ innowacjê spo³eczn¹ – us³ugi 
opiekuñcze dla osób zale¿nych”, którego celem by³o: wsparcie rozwoju innowacyjnych 
rozwi¹zañ, które przyczyni¹ siê do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwi¹zywania 
problemów spo³ecznych zwi¹zanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zale¿nych. 
Projekt realizowany by³ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Dzia³anie 4.1 Innowacje spo³eczne 
i wspó³finansowany ze œrodków UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Dziêkujemy za zaanga¿owanie i wsparcie:
pracownikom Biura ds. Studentów z Niepe³nosprawnoœciami UAM w Poznaniu, 
zespo³owi Fundacji FIONA, wyk³adowcom i pracownikom uczelni wy¿szych oraz 
wszystkim osobom w spektrum, które zechcia³y podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.

Oprawa graficzna: Spó³dzielnia Socjalna FURIA
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WPROWADZENIE

Wysokofunkcjonuj¹ce osoby ze spektrum autyzmu (ASD), które maj¹ potencja³ do 
kontynuowania edukacji na poziomie szkolnictwa wy¿szego, napotykaj¹ na trudno-
œci w zakresie poprawnej i satysfakcjonuj¹cej komunikacji z przedstawicielami ucze-
lni w zwi¹zku z ich nietypowymi sposobami formu³owania oraz odbierania przeka-
zów informacji.
 

Sytuacja ta rodzi wymóg odpowiedzi na specyficzne potrzeby edukacyjne studen-
tów z ASD, którzy w ramach funkcjonowania w œrodowisku akademickim napoty-
kaj¹ na przeszkody wynikaj¹ce z ograniczeñ natury spo³ecznej, nie zaœ z braku 
potencja³u intelektualnego. Celem proponowanej innowacji jest zatem zapropo-
nowanie rozwi¹zania umo¿liwiaj¹cego os³abienie negatywnego wp³ywu przeszkód, 
na jakie napotykaj¹ osoby ze spektrum na uczelniach, poprzez udzielenie im 
wsparcia komunikacyjnego.

Zgodnie z za³o¿eniami projektu pomoc w procesie komunikowania siê z pracowni-
kami uczelni ma byæ udzielana studentom z ASD przez ich asystentów – osoby 
zaufane i posiadaj¹ce odpowiednie kompetencje, aby byæ w stanie udzieliæ realne-
go wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikaj¹cych ze specyfiki 
okreœlonego studenta oraz sytuacji, w której siê on aktualnie znajduje. 

Ide¹ innowacji jest zatem usprawnienie komunikacji na linii student – uczelnia 
w taki sposób, aby interakcja pomiêdzy nimi mog³a przynosiæ jak najwiêksze 
korzyœci w postaci korzystania z / œwiadczenia „us³ug” edukacyjnych charaktery-
zuj¹cych siê wysok¹ efektywnoœci¹. Beneficjentami projektu s¹ zarówno studenci 
z ASD, jak i pracownicy uczelni wy¿szych (dydaktyczni i administracyjni), zaœ jego 
celem jest obustronne „odczarowanie” – przeciwdzia³anie stereotypom i ukazanie 
mo¿liwoœci owocnej wspó³pracy. Wytworzone w ramach projektu „produkty” 
w postaci modelu asystenta studenta z ASD, propozycji scenariusza warsztatu 
szkoleniowego dla przysz³ych asystentów oraz materia³ów informacyjnych skiero-
wanych do studentów i pracowników uczelni maj¹ za zadanie przygotowaæ grunt 
pod kolejny etap dzia³añ, jakim jest implementacja rozwi¹zañ przez administracjê 
poszczególnych szkó³ wy¿szych zainteresowanych wspieraniem studentów z ASD. 

WPROWADZENIE
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Innowacja przygotowana zosta³a przy udziale i zaanga¿owaniu osób z ASD, które 
mia³y doœwiadczenie studenckie, pracowników uczelni wy¿szych (w tym wyk³adow-
ców i przedstawicieli organów ds. wsparcia osób niepe³nosprawnych) oraz wolon-
tariuszy na co dzieñ zajmuj¹cych siê wspomaganiem osób ze spektrum.

Podkreœlenia wymaga, i¿ projekt powsta³ z inicjatywy osób z ASD, których osobiste 
prze¿ycia w ramach kontaktów z uczelniami mia³y kluczowe znaczenie – przecie¿ 
to w³aœnie te osoby wiedz¹ najlepiej, z jakimi trudnoœciami boryka³y siê podczas 
studiów oraz jakie emocje i zachowania pojawia³y w obliczu okreœlonych sytuacji 
akademickich. Ich doœwiadczenia zosta³y skonfrontowane z perspektyw¹ pracow-
ników szkó³ wy¿szych oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi, co pozwoli³o na 
wypracowanie jak najbardziej realistycznej i mo¿liwej do realizacji oraz uwzglêdnia-
j¹cej „interesy” ró¿nych stron formy udzielania potrzebnego wsparcia.

W toku realizacji projektu okaza³o siê, i¿ pierwotne za³o¿enia dotycz¹ce wskazania 
jednorodnego modelu asystenta studenta z ASD oraz uniwersalnej formu³y jego 
wdro¿enia s¹ (prawdopodobnie) niemo¿liwe do realizacji. Analiza autentycznych 
historii studentów oraz sytuacji panuj¹cej na poszczególnych uczelniach wykaza³a, 
¿e poszczególne przypadki s¹ od siebie bardzo ró¿ne i wymagaj¹ indywidualnego 
podejœcia. Ró¿norodnoœæ specyficznych potrzeb edukacyjnych osób ze spektrum 
oraz dotychczasowe dzia³ania podejmowane przez konkretne uczelnie (o odmien-
nych rozwi¹zaniach formalnych i stopniu zaanga¿owania w problem) udowodni³a 
koniecznoœæ odejœcia od jednorodnej wizji funkcji / instytucji asystenta na rzecz 
zasobu potencja³ów mo¿liwych do wykorzystania w jednostkowych przypadkach.

Zarówno model funkcji / instytucji asystenta, jak i propozycja scenariusza warsztatu 
stanowi¹ zatem punkt wyjœcia dla dalszych dzia³añ aplikacyjnych, których 
szczegó³owa forma i treœæ za ka¿dym razem musi byæ dostosowywana do specyfiki 
uczelni, a przede wszystkim do specyfiki samego (niepowtarzalnego!) studenta, 
którego trudnoœci i potrzeby s¹ podstaw¹ podejmowania jakiejkolwiek interwencji.

Zespó³ Innowatorów 
Fundacja Aktywnych FURIA
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Za³o¿enia funkcji / instytucji 
ASYSTENTA STUDENTA z ASD 

Asystent osoby z ASD na uczelni ma pe³niæ rolê t³umacza / adwokata spo³ecznego. 
Jest to rozwi¹zanie analogiczne do t³umacza wspieraj¹cego osobê nies³ysz¹c¹ 
w kontakcie z otoczeniem nieposiadaj¹cym dostatecznych umiejêtnoœci i kompe-
tencji, aby móc wchodziæ z t¹ osob¹ w interakcje. Asystent ma wiêc w za³o¿eniu 
wspieraæ studenta ze spektrum autyzmu w skutecznej komunikacji w œrodowisku 
akademickim tak, aby pomóc mu zrekompensowaæ jego trudnoœci spo³eczne, 
równoczeœnie nie ingeruj¹c w merytorykê procesu studiowania. 
Zadaniem asystenta jest zatem niwelowanie ograniczeñ komunikacyjnych studenta, 
nie zaœ u³atwianie mu procesu studiowania w odniesieniu do programu nauczania, 
obowi¹zuj¹cych wymogów treœciowych oraz zak³adanych efektów kszta³cenia.

Podstawowym pytaniem technicznym, jakie pojawia siê przy próbie wpro-
wadzenia asystentów osób z ASD na uczelnie, jest to, czy asystent to funkcja, 
czy instytucja. To pytanie dotyczy formy wspó³pracy asystenta ze studentem 
oraz z administracyjnymi strukturami danej uczelni. Problem ten mo¿na 
rozbiæ na dwa podstawowe aspekty: czasowy (wsparcie sta³e lub doraŸne) 
oraz wynagrodzeniowy (p³atna umowa lub wolontariat). Z ich kombinacji 
powstaj¹ cztery potencjalne formy wspó³pracy, które posiadaj¹ swoje zalety 
i wady oraz mog¹ byæ stosowane w zale¿noœci od aktualnych warunków 
i potrzeb. 

Poni¿ej opisane zostaj¹ wszystkie cztery formy wspó³pracy wraz z ich zaleta-
mi oraz wadami.

Za³o¿enia funkcji / instytucji 
ASYSTENTA STUDENTA z ASD 

FORMY WSPÓ£PRACYFORMY WSPÓ£PRACY
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1. Sta³e p³atne wsparcie 

To forma, w której asystent jest instytucj¹ zakorzenion¹ w formalnej strukturze 
uczelni. Osoba taka podpisuje umowê z uczelni¹ (najczêœciej umowê zlecenie), 
która wyp³aca jej wynagrodzenie za wspieranie studenta z ASD. 
Tak rozumiany asystent pozostaje pracownikiem „wynajêtym” przez uczelniê w celu 
niwelowania trudnoœci studentów w zwi¹zku z ich specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi.

ZALETY:

?  Mo¿liwoœæ kontrolowania asystenta przez uczelniê w celu przeciwdzia³ania 
    nadu¿yciom (np. wyrêczaniu studenta w za³atwianiu spraw formalnych 
    czy w kontaktach z prowadz¹cymi).
?  Mo¿liwoœæ dokonywania przez organy uczelniane selekcji osób pe³ni¹cych rolê 
    asystenta.
?  Gwarancja dyspozycyjnoœci asystenta w ustalonym w umowie wymiarze godzin.

WADY:

?  Ryzyko braku motywacji wewnêtrznej i wchodzenia w rolê asystenta wy³¹cznie 
    w celach zarobkowych.
?  Ryzyko braku akceptacji asystenta oraz zaufania ze strony studenta z ASD 
    w sytuacji dokonywania wyboru asystentów przez administracjê uczelnian¹.
?  Ryzyko braku znajomoœci specyficznych potrzeb i ograniczeñ studenta, 
    jeœli asystent jest osob¹ dla niego obc¹.

Ta forma, w której asystent jest instytucj¹ powi¹zan¹ ze struktur¹ administracyjn¹ 
uczelni, jednak udziela studentowi wsparcia jedynie w szczególnych, czêsto 
nieprzewidzianych sytuacjach. Trudno jest wyobraziæ sobie dzia³anie takiej formy, 
gdy¿ osoba obca nie jest w stanie w krótkim czasie wzbudziæ zaufania studenta 
z ASD, aby mieæ mo¿liwoœæ udzielenia mu skutecznego wsparcia. 

1. Sta³e p³atne wsparcie 

2. Sta³e p³atne wsparcie 2. Sta³e p³atne wsparcie 
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Dlatego doraŸne p³atne wsparcie nie jest w tym modelu rekomendowane jako 
mo¿liwe do rzeczywistego wprowadzenia na uczelniach wy¿szych. 
Jedyna sytuacja, w której mo¿na mówiæ o pewnej formie doraŸnego wsparcia 
niebêd¹cego wolontariatem, to taka, kiedy studentowi ze spektrum pomocy 
udziela pracownik uczelnianych organów wsparcia osób z niepe³nosprawnoœci¹ 
lub studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w zale¿noœci od ich 
struktury na konkretnej uczelni). Pracownik taki wykonuje jednak te obowi¹zki 
w ramach swojego stanowiska, trudno jest wiêc mówiæ o odrêbnym wchodzeniu 
przez niego w rolê asystenta studenta z ASD, gdy¿ na co dzieñ pe³ni tê rolê wobec 
studentów z ró¿norodnymi trudnoœciami.

To forma, w której asystent pe³ni funkcjê wspierania studenta z ASD i nie musi byæ 
zwi¹zany ze struktur¹ administracyjn¹ uczelni. W rolê asystenta mo¿e wejœæ inny 
student (kolega/kole¿anka z roku), cz³onek rodziny (brat/siostra, rodzic) albo wolo-
ntariusz organizacji pozarz¹dowej zajmuj¹cej siê wspieraniem osób z ASD w szer-
szym zakresie.

ZALETY:

?  Mo¿liwoœæ wybrania przez studenta z ASD takiej osoby, do której ma zaufanie.
?  Bardzo du¿e prawdopodobieñstwo doskona³ego rozumienia przez asystenta 
    indywidualnych potrzeb studenta.
?  Pewnoœæ wyst¹pienia motywacji wewnêtrznej w obliczu braku finansowania.

WADY:

?  Ryzyko braku znajomoœci struktur akademickich i zasad funkcjonowania uczelni, 
    zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie udzielania wsparcia.
?  Ryzyko braku pe³nej dyspozycyjnoœci asystenta.
?  Ryzyko podejmowania prób wyrêczania studenta.

3. Sta³y wolontariat3. Sta³y wolontariat
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To forma pe³nienia przez asystenta funkcji wspierania studenta z ASD jedynie 
w szczególnych przypadkach (np. za³atwianie formalnoœci w dziekanacie pod koniec 
semestru). Asystentem mo¿e byæ w tym ujêciu inny student albo cz³onek rodziny, 
z którym osoba ze spektrum ma akurat najlepszy kontakt. Czêsto funkcja ta polega 
tylko i wy³¹cznie na obecnoœci asystenta podczas wyj¹tkowo stresuj¹cej sytuacji 
i dodawaniu studentowi otuchy oraz dostarczaniu wsparcia emocjonalnego.

ZALETY:

?  Stopniowe kszta³towanie samodzielnoœci studenta z ASD.
?  Mo¿liwoœæ wybrania przez studenta z ASD osoby, do której ma zaufanie.
?  Brak koniecznoœci sta³ej ingerencji w interakcje studenta z pracownikami uczelni.

WADY:

?  Brak sta³ego wsparcia w obliczu braku mo¿liwoœci przewidzenia, kiedy bêdzie ono 
    szczególnie potrzebne.
?  Wysokie ryzyko braku znajomoœci specyfiki funkcjonowania struktur akademic-
    kich, zw³aszcza na konkretnej uczelni.
?  Ryzyko podejmowania prób wyrêczania studenta.

Istniej¹ dwa podstawowe sposoby pozyskiwania asystenta: przez uczelniê oraz 
przez samego studenta z ASD. Wybór sposobu jest uzale¿niony od tego, jaka forma 
wspó³pracy z asystentem zosta³a przewidziana. Ka¿dy ze sposobów niesie ze sob¹ 
korzyœci nieobecne w drugim sposobie. Pozyskiwanie asystenta przez uczelniê 
pozwala na kontrolê i selekcjê osób wchodz¹cych w tê rolê. 
Ponadto uczelnia ma mo¿liwoœæ wprowadzenia wymogu ukoñczenia szkolenia dla 
asystentów osób z ASD. Bezpoœrednia wspó³praca z organami uczelnianymi pozwa-
la równie¿ na wyp³acanie asystentowi wynagrodzenia. 

4. DoraŸny wolontariat4. DoraŸny wolontariat

Sposób pozyskiwania ASYSTENTASposób pozyskiwania ASYSTENTA
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Z drugiej jednak strony pozyskiwanie asystenta przez sam¹ osobê zainteresowan¹ 
sprawia, ¿e jego wybór bardziej odpowiada rzeczywistym potrzebom studenta ni¿ 
uœrednionym wymogom instytucjonalnym, które mog¹ byæ nieadekwatne wobec 
konkretnego przypadku.

Wskazany przez studenta asystent jest osob¹, któr¹ student zna i ma do niej zaufa-
nie stanowi¹ce podstawê rzeczywistej relacji i skutecznego wsparcia. 
Dlatego sytuacj¹ najbardziej korzystn¹ i po¿¹dan¹ by³aby synteza obydwu powy¿-
szych wariantów, zw³aszcza w przypadku udzielania przez asystenta sta³ego wspar-
cia (niezale¿nie od kwestii finansowych). Synteza ta polega³aby na tym, i¿ student 
ze spektrum wskazuje osobê, która mia³aby zostaæ asystentem, a nastêpnie osoba 
ta wchodzi we wspó³pracê z organami uczelnianymi. 
Ze strony uczelni nastêpuje wówczas weryfikacja kompetencji i predyspozycji takiej 
osoby z uwzglêdnieniem indywidualnych trudnoœci i potrzeb danego studenta. 
W razie potrzeby organy uczelniane mog¹ skierowaæ kandydata na asystenta na 
szkolenie zwiêkszaj¹ce jego wiedzê i umiejêtnoœci w kontekœcie wspierania osoby 
z ASD oraz znajomoœæ systemu administracyjnego konkretnej uczelni.

W zale¿noœci od formy wspó³pracy mo¿e zaistnieæ potrzeba lub mo¿liwoœæ 
wprowadzenia wymogu odbycia przez asystenta obowi¹zkowego, specjalisty-
cznego szkolenia. Wymóg odbycia takiego szkolenia by³by mo¿liwy jedynie 
w przypadku kontroli asystentów ze strony organów uczelnianych, czyli wtedy, 
gdy asystent op³acany jest za swoj¹ pracê przez uczelniê w wyniku zawartej umowy. 
W przypadku wolontariatu szkolenie to by³oby raczej opcjonalne, 
jednak¿e zalecane ze wzglêdu na dba³oœæ o wysok¹ jakoœæ wsparcia studentów 
z ASD. Potrzeba odbycia szkolenia dotyczy przede wszystkim asystentów stale 
wspó³pracuj¹cych z osobami ze spektrum, gdy¿ wsparcie doraŸne jest na ogó³ 
wsparciem emocjonalnym dostarczanym studentowi przez osobê blisk¹, 
w zwi¹zku z czym w takiej sytuacji odbycie szkolenia jest potrzeb¹ zdecydowanie 
mniej nagl¹c¹.

Zakres przygotowania ASYSTENTAZakres przygotowania ASYSTENTA
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Asystent regularnie wspieraj¹cy studenta z ASD powinien natomiast posiadaæ 
specyficzne kompetencje spo³eczne oraz wiedzê na temat systemu akademickiego 
oraz sposobu funkcjonowania konkretnej uczelni, które to zagadnienia powinny 
znaleŸæ siê w programie szkolenia (w miarê mo¿liwoœci - wiedza o konkretnej 
uczelni przekazywana bêdzie raczej w ramach szkolenia organizowanego przez 
sam¹ uczelniê, nie zaœ na szkoleniu ogólnym).

Wprowadzenie funkcji lub instytucji asystenta studenta z ASD wymaga okreœlenia, 
czym w³aœciwie osoba taka mia³aby siê zaj¹æ, aby unikn¹æ niejasnoœci i potencjal-
nych nadu¿yæ. W sk³ad jej zadañ wchodzi³oby:

?  Wsparcie studenta z ASD w komunikacji z przedstawicielami uczelni – zarówno 
    z pracownikami administracyjnymi (np. w dziekanacie), jak i z pracownikami 
    dydaktycznymi.
?  Sprawdzanie czy student dopilnowa³ poszczególnych kwestii zwi¹zanych z proce-
    sem studiowania - wi¹¿e siê to z potencjalnym brakiem wiedzy studenta ze spek-
    trum na temat koniecznoœci za³atwiania spraw administracyjnych lub jego 
    nieumiejêtnoœci¹ zarz¹dzania grafikiem zadañ (chodzi np. o przypomnienie 
    o koniecznoœci zapisania siê na zajêcia w systemie USOS czy dopilnowania wpisa-
    nia przez prowadz¹cych ocen).

Równie wa¿ne jak zakres zadañ asystenta jest to, czego nie powinien on robiæ, 
aby nie zaburzaæ procesu studiowania, co w konsekwencji przynios³oby studentowi 
wiêksz¹ szkodê ni¿ po¿ytek. Zatem asystent:

?  Nie za³atwia spraw uczelnianych za studenta z ASD – asystent ma zadanie 
    wspieranie studenta np. podczas wizyt w dziekanacie, jednak¿e nie mo¿e go 
    wyrêczaæ, uniemo¿liwiaj¹c mu tym samym stopniowego wypracowywania 
    samodzielnoœci w kontakcie z administracj¹ uczelni.
?  Nie zapisuje studenta na zajêcia, fakultety, lektoraty, itp. – asystent powinien 
    dopilnowaæ, aby student zapisa³ siê na zajêcia oraz aby potrafi³ obs³ugiwaæ 

Zakres zadañ ASYSTENTAZakres zadañ ASYSTENTA
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    internetowy system rejestracji, jednak¿e nie mo¿e podejmowaæ za niego decyzji 
    ani wykonywaæ jego obowi¹zków.
?  Nie ingeruje w merytorykê studiowania - asystent powinien dopilnowaæ, aby 
    student ze spektrum posiada³ umiejêtnoœci konieczne do zaliczania poszczegól-
    nych przedmiotów (np. obs³uga uczelnianej skrzynki mailowej do kontaktu 
    z prowadz¹cymi, korzystanie z biblioteki), ale nie mo¿e wykonywaæ za studenta 
    takich zadañ, jak przygotowywanie prac pisemnych, ani próbowaæ wymóc na 
    prowadz¹cych obni¿enia wymagañ wzglêdem studenta.
?  Nie jest obecny na zajêciach - asystent mo¿e udzielaæ studentowi jedynie 
    wskazówek odnoœnie skutecznego notowania na wyk³adach czy pracy w grupach 
    warsztatowych, ale nie przebywa w sali zajêciowej, gdy¿ ingerowa³oby to w pro-
    ces studiowania i uniemo¿liwia³oby studentowi nabywanie wiedzy, kompetencji 
    i doœwiadczeñ przewidzianych w programie studiów.

Aby okreœlona osoba mog³a skutecznie pe³niæ rolê asystenta, powinna ona spe³niaæ 
szereg kryteriów zwi¹zanych z jej wiedz¹ i kompetencjami wykorzystywanymi pod-
czas wspierania studenta z ASD:

?  Warto, aby ukoñczy³a szkolenie dla asystentów studentów z ASD - szkolenie takie, 
    uwzglêdniaj¹ce specyfikê wspierania studentów z ASD, pozwoli³oby na uzyskanie    
    wiedzy i kompetencji stanowi¹cych niektóre z pozosta³ych kryteriów umo¿liwia-
    j¹cych pe³nienie roli asystenta.
?  Dobrze, aby orientowa³a siê w systemie akademickim - w celu udzielania studen-
    towi wsparcia w zakresie sposobu funkcjonowania uczelni asystent sam musi 
    posiadaæ wiedzê na temat takich zagadnieñ jak administracyjny podzia³ uczelni, 
    zakres zadañ dziekanatu, tytulatura naukowa, rodzaje form zajêciowych czy nor-
    my zachowañ na uczelni.
?  Dobrze, aby zna³a specyfikê konkretnej uczelni - poszczególne uczelnie ró¿ni¹ siê 
    miêdzy sob¹ w zakresie regulaminu studiów czy sposobu dzia³ania internetowe-
    go systemu rejestracji na zajêcia i uzyskiwania ocen, dlatego asystent powinien 

Kompetencje i predyspozycjeKompetencje i predyspozycje
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    wiedzieæ, jak kwestie wygl¹daj¹ na uczelni, na której studiuje dany student, aby 
    byæ w stanie wesprzeæ go w radzeniu sobie z zadaniami natury administracyjnej.
?  Dobrze, aby by³a dla studenta osob¹ zaufan¹ – przed rozpoczêciem wspó³pracy 
    student powinien znaæ swojego asystenta, a najlepiej, gdyby sam go wybiera³, 
    dziêki czemu mo¿liwe jest zbudowanie relacji zaufania, bez której skuteczne 
    wsparcie jest niemo¿liwe.
?  Dobrze, aby by³a osob¹ konsekwentn¹ i asertywn¹ – cechy te s¹ przydatne w ko-
    munikacji zarówno z administracj¹ uczelni, jak i ze studentem, gdy¿ z jednej stro-
    ny asystent ma wspieraæ studenta w skutecznym za³atwianiu kwestii administra-
    cyjnych, z drugiej zaœ nie mo¿e ulegaæ potencjalnym namowom studenta do 
    wykroczenia poza zakres w³asnych zadañ i wyrêczania go (np. za³atwianie spraw 
    w dziekanacie bez udzia³u studenta, wykonywanie za niego prac merytorycz-
    nych).
?  Powinna byæ zmotywowana wewnêtrznie – udzielanie wsparcia studentowi ze 
    spektrum oraz p³yn¹ca z niego satysfakcja powinny byæ celem samym w sobie, 
    zaœ potencjalne pobieranie wynagrodzenia ma mieæ znaczenie drugorzêdne 
    i jedynie umo¿liwiaæ wejœcie w rolê asystenta w sposób techniczny (pozwoliæ na 
    poœwiêcenie studentowi czasu zamiast pracy zarobkowej).

Równoczeœnie istnieje szereg przeciwwskazañ, zgodnie z którymi dana osoba nie 
powinna byæ asystentem studenta z ASD, aby nie przeszkodziæ mu w procesie 
edukacji i samorozwoju:

?  Nie powinna byæ osob¹ uleg³¹ – asystent nie mo¿e pozwoliæ na wyko-rzystywanie 
    ze strony studenta, który mo¿e mieæ tendencje do przekierowywania w³asnych 
    obowi¹zków i zadañ wywo³uj¹cych u niego lêk lub przekraczaj¹cych jego aktual-
    ny zakres wiedzy i kompetencji (g³ównie spo³ecznych)
?  Nie powinna byæ osob¹ nadopiekuñcz¹ – celem asystenta jest wspieranie studen- 
    ta z ASD i stopniowe kszta³towanie jego samodzielnoœci, w zwi¹zku z czym 
    asystent nie mo¿e wychodziæ z inicjatyw¹ wyrêczania studenta w jego obowi¹z-
    kach ani ograniczaæ go w komunikacji spo³ecznej (asystent jest t³umaczem / 
    adwokatem spo³ecznym, nie zaœ jego dublerem).
?  Nie powinna byæ osob¹ niestabiln¹ emocjonalnie – trudnoœci emocjonalne
    studenta z ASD, zw³aszcza w sytuacjach spo³ecznych, powinny napotkaæ na 
    zrozumienie i wsparcie ze strony asystenta, którego silna ekspresja emocji 
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    potêgowaæ wzburzenie lub lêk studenta, destabilizuj¹c tym samym jego stan 
    psychiczny.

Zawieraj¹cy ró¿ne warianty funkcji / instytucji asystenta model mo¿e byæ 
wprowadzany w ¿ycie na odmienne sposoby w zale¿noœci od potrzeb indywidual-
nego studenta oraz zakresu dotychczasowego wsparcia udzielanego studentom 
przez organy do spraw wsparcia osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych 
konkretnej uczelni. 

Ze wzglêdu na ow¹ ró¿norodnoœæ konieczne jest rozpowszechnianie rozwi¹zania 
zarówno na poziomie akademickich struktur administracyjnych, jak i wœród samych 
studentów z ASD. Dlatego wypracowane rozwi¹zania zostan¹ rozes³ane do stosow-
nych jednostek administracyjnych uczelni na terenie Wielkopolski wraz z propozy-
cj¹ konsultacji ich wdra¿ania oraz wsparcia przy podejmowaniu praktycznych 
dzia³añ (np. przygotowywania szkoleñ dla asystentów dostosowanych do realiów 
konkretnej uczelni).

O propagowanie informacji o mo¿liwoœci uzyskania wsparcia w postaci asystenta 
wœród studentów z ASD poproszeni zostan¹ przedstawiciele uczelnianych organów 
zajmuj¹cych siê wspieraniem studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
a zatem maj¹cych stycznoœæ ze studentami z ASD i wprowadzaj¹cych w ¿ycie 
wypracowane rozwi¹zania, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe zwi¹zane z osobami 
ze spektrum i maj¹ce kontakt z konkretnymi osobami, które mog¹ potencjalnie 
potrzebowaæ pomocy w funkcjonowaniu akademickim.

Sposób rozpowszechniania innowacjiSposób rozpowszechniania innowacji
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NIEBIESKA-FALA 

to serwis 
informacyjno-publicystyczny dzia³aj¹cy 

przy Fundacji Aktywnych FURIA, 
który powsta³ z inicjatywy 

m³odych, wykszta³conych i aktywnych zawodowo 
wolontariuszy FA FURIA, bêd¹cych tak¿e 

zdiagnozowanymi osobami z ASD.

Celem dzia³alnoœci Niebieskiej-Fali jest:
dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty 
organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji pomocowych 

dla osób z ASD i ich rodzin  
oraz zagranicznych doniesieñ dotycz¹cych ASD.

Nasz¹ misja jest budowanie wizerunku osób ze spektrum
jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykszta³cenia 

oraz podjêcia zatrudnienia 
dostosowanego do ich potencja³u i potrzeb ludzi.

Œwiadomi odrêbnoœci ka¿dej z osób z ASD, 
pragniemy nawi¹zywaæ kontakt z osobami z ASD, 
aby dzieliæ siê z nimi swoimi doœwiadczeniami 

i wspieraæ ich w trudnych momentach.
Chcemy teý pomagaã rodzicom osób z ASD, 

by zrozumieli wyzwania, przed jakimi mog¹ stan¹æ 
ich dzieci z ASD i daæ im nadziejê na odnalezienie 

swojego miejsca w spo³eczeñstwie. 
Nasz projekt dedykujemy równie¿ wszystkim 
zainteresowanym, aby móc przyczyniaæ siê 

do wzrostu œwiadomoœci spo³ecznej na temat autyzmu 
i poszerzaæ horyzonty spo³eczeñstwa.

Jesteœmy otwarci na nadsy³ane teksty, pytania 
i sugestie - we wszystkich sprawach prosimy o kontakt:

niebieska-fala@fundacja-furia.pl
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UMOWA  

w zakresie sporządzenia specjalistycznych diagnoz dotyczących Szkół Wyższych 

uczestniczących w ramach projektu:  

„Asystent studenta z ASD”  

nr POWR.04.01.00-00-ASD1/20 

 

zawarta w ……………., w dniu ……………………………… r. pomiędzy: 

 

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000060682, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez Panią 

Panią Annę Szymańską – Wiceprezes Zarządu, zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, 

a łącznie zwanymi dalej Stronami. 

 

 

Preambuła 

 

W związku z realizacja projektu „Asystent studenta z ASD” realizowanego w ramach IV Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje społeczne  

i współpraca ponadnarodowa” który został przyjęty do dofinansowania Strony oświadczają co następuje: 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi eksperckiej polegającej na wykonaniu przez 

Zleceniobiorcę w sposób samodzielny diagnoz dla nie więcej niż 20 (słownie: dwudziestu) szkół 

wyższych uczestniczących w programie pn.: „Asystent studenta z ASD” – nr POWR.04.01.00-00-

ASD1/20, zwanego dalej „projektem”. 

2. Do zadań Zleceniobiorcy będzie należało: 

a) uzupełnienie diagnoz uczelni z celu określenia komplementarnych wobec aktualnych działań  

w placówce (uczelni), 

b) prowadzenie spotkań z uczelniami w celu dookreślenia diagnoz (w tym w spotkań 

organizowanych w formie zdalnej), 
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c) ścisła współpraca z koordynatorami projektu oraz konsultantami ds. adwokatów (osoby 

wskazane przez Zleceniodawcę). 

3. Każda z diagnoz, o których mowa w ust. 1 dotyczyć powinna stanu aktualnego oraz potrzeb uczelni 

uczestniczących w projekcie celem efektywnego wdrożenia innowacji społecznej pn. „Asystent 

studenta z ASD”. Diagnoza koncentrować powinna się na określeniu mocnych i słabych stron każdej 

z uczelni pod kątem wdrażanej innowacji społecznej oraz wskazywać optymalny model wdrożenia 

rozwiązań służących obecnym i przyszłym studentom szkoły wyższej podlegającej diagnozie. 

4. Za prawidłową i rzetelną realizację diagnozy uznaje się czytelne i kompletne wypełnienie karty 

Formularz diagnozy uczelni biorącej udział w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy  oceny wniosku, w tym wypełnienie wszystkich pól karty, złożenie podpisu oraz 

paraf na każdej ze stron formularza. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, iż powierzone prace zrealizuje z dołożeniem należytej staranności.  

6. Zleceniodawca udzieli wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania 

usługi, w tym w szczególności udostępni niezbędne dane do osób kontaktowych po stronie uczelni 

uczestniczących w ramach projektu. 

7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do 

zwrotu Zleceniodawcy wszelkich materiałów, jakie otrzymał w związku ze świadczeniem usług 

wskazanych w niniejszej umowie oraz do usunięcia posiadanych przez siebie informacji związanych 

z realizacją niniejszej umowy z pamięci komputerów, edytorów tekstu i innych elektronicznych 

systemów pamięci wraz z wszelkimi kopiami, streszczeniami lub przedrukami, jak również 

przekazania szczegółowego sprawozdania odnoszącego się do realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy.  

§ 2 

[Zobowiązana Zleceniobiorcy] 

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada stosowne wykształcenie, odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

do rzetelnego wykonania powierzonego zadania. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych 

przez Zleceniodawcę w związku z przeprowadzaną diagnozą.  

3. Przyjmująca zlecenie na wniosek Zleceniodawcy zobowiązana jest udzielić pisemnych wyjaśnień co 

do przeprowadzonych diagnoz szkół wyższych, w szczególności w przypadkach, w których projekt 

poddany zostanie kontroli dokonywanej przez instytucje zewnętrzne. Wyjaśnienia zostaną złożone 

w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania wniosku od Zleceniodawcę. Obowiązek 

udzielania wyjaśnień pozostaje aktualny do upływu okresu trwałości projektu.  

 

§ 3  

[Czas trwania umowy] 

 

1. Strony ustalają, iż usługi objęte przedmiotem umowy zaplanowane są na okres od dnia zawarcia 

niniejszej umowy do dnia zakończenia realizacji projektu określonego aktualną wersją umowy  

o dofinansowanie.  
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2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia (wymagana forma pisemna). 

3. Umowa może zostać rozwiązania w każdym czasie, w drodze porozumienia, zgodnie z wolą Stron. 

4. Stronie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy. 

5. Za rażące naruszenie umowy uważa się między innymi: 

a) niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zlecenia 

b) nieprowadzenie lub niekompletne prowadzenie dokumentacji projektowej. 

6. Umowa przestaje obowiązywać w przypadku, gdy umowa Projektu wskazanego w Preambule 

zostanie rozwiązania lub odstąpienia którejkolwiek ze stron umowy na realizację projektu Asystent 

studenta z ASD zawartej pomiędzy DGA Spółka Akcyjna, a Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

 

§ 4 

[Wynagrodzenie] 

1. Za wykonanie prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się 

zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie ………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………...) 

za każdą przepracowaną  godzinę nad sporządzeniem diagnoz, o których mowa w §1. Kwota 

obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zleceniobiorca do wykonania usługi.  

2. Wynagrodzenie które otrzyma Zleceniobiorca stanowić będzie iloczyn liczby godzin faktycznej 

realizacji prac i stawki za godzinę wskazanej w ust. 1. Określa się, iż na sporządzenie jednej 

diagnozy Zleceniobiorca potrzebować będzie nie więcej niż 24 godziny pracy (zarówno własnej, jak 

i w ramach niezbędnego kontaktu z przedstawicielami uczelni podlegającej diagnozie).  

3. Na podstawie postanowień zawartych w ust. 2 określa się, iż całkowita wartość wynagrodzenia 

przysługującego Zleceniodawcy nie przekroczy kwoty ……………………………………………………………. 

(20 szkół wyższych x 24 godz. x …………………………… zł).   

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane będzie przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Warunkiem przekazania wynagrodzenia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy jest zatwierdzenie 

przez Zleceniodawcę kompletnego i podpisanego formularza diagnozy uczelni na podstawie 

protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonania zlecenia, po dokonaniu przez Zleceniobiorcę 

poprawek w wyznaczonym terminie, Strony ponownie podpiszą protokół zdawczo  –  odbiorczy,  

stwierdzający,  iż zadanie  wykonane  zostało  z  uwzględnieniem  zastrzeżeń. 

7. Do czasu zaakceptowania zadania objętego przedmiotem niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę, 

co nastąpi przez podpisanie przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń 

Zleceniodawcy -  Zleceniobiorca nie ma prawa do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie 

za wykonanie tego zadania.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień polecenia przelewu z rachunku Zleceniodawcy. 

9. W przypadku zwłoki w płatności należności Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do 

zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w płatności w aktualnie obowiązującej wysokości.  
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10. Za zwłokę w płatności wynagrodzenia nie może być uznane jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie 

spowodowane wstrzymaniem lub opóźnieniem przekazania dofinansowania przez Instytucję 

Pośredniczącą/Wdrażającą z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy. W takiej sytuacji 

Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy, niezwłocznie po uzyskaniu środków 

finansowych od Instytucji Pośredniczącej/Wdrażającej, a Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do 

naliczania odsetek w związku z przesunięciem terminu płatności. 

§ 5  

[Odpowiedzialność Zleceniobiorcy] 

 

1. Zleceniobiorca jest w pełni odpowiedzialny tylko względem Zleceniodawcy za prawidłowość 

i rzetelność wykonania usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy i zobowiązuje się w tym 

zakresie do zachowania pełnej staranności.  

2. Każdorazowo, na wniosek Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia 

całej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, jak również zobowiązany jest 

do udzielenia szczegółowych informacji związanych z realizacją umowy.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy osobiście i nie jest uprawniony do 

korzystania z usług podwykonawców. 

4. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za: 

a) właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizowanym zleceniem 

(Projektem), tak aby w żaden sposób nie były dostępne dla osób postronnych, 

b) właściwe przechowywanie informacji, dokumentów i opracowań na nośnikach 

elektronicznych. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej 

w realizacji Programu Operacyjnego (tj. IZ PO lub instytucji, do której IZ PO delegowała zadania 

związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt 

interesów lub podwójne finansowanie. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem powierzanych na podstawie Umowy zadań 

i ich zakres nie wyklucza prawidłowej i efektywnej ich realizacji. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że łączne jego zaangażowanie zawodowe (w szczególności na podstawie 

stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania) 

w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów, nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie i nie przekroczy tego limitu w trakcie wykonywania Umowy. 

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o ewentualnych zmianach 

w zakresie wskazanego w ust. 5 i ust. 7 powyżej zatrudnienia/zaangażowania. 

9. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów bądź podwójnego finansowania w związku 

z zatrudnieniem/zaangażowaniem, o którym mowa w ust. 5 i ust. 7 powyżej, Zleceniodawcy 

przysługuje prawo rozwiązania Umowy i żądania zwrotu całości wypłaconego Zleceniobiorcy 

wynagrodzenia. 

10. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek świadomego uchylania się przez 

Zleceniobiorcę od wykonywania powierzonych mu obowiązków, Zleceniodawca uprawniony 

będzie do żądania naprawienia szkody bądź też zastosowania kary umownej w wysokości do 
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5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 umowy.  

11. Zleceniodawca może w stosunku do Zleceniobiorcy dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 

w przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zleceniodawcę przewyższy wartość 

zastrzeżonej kary umownej. 

12. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy w związku z treścią rozdziału 

6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020: 

13. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

ze Zleceniobiorcą, w szczególności w sytuacji dokonania istotnych zmian postanowień umowy 

o dofinansowanie Projektu „Asystent studenta z ASD”, która zawarta została pomiędzy 

Zamawiającym a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w tym treści wniosku o 

dofinansowanie Projektu będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie, ale również 

w sytuacjach wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

tj. w szczególności dokonanie istotnych zmian wynikających ze zmiany postanowień umowy 

o dofinansowanie Projektu, w tym wniosku o dofinansowanie Projektu lub Wytycznych mających 

zastosowanie w Projekcie.      

 

§ 6 

[Obowiązki Zleceniodawcy] 

 

Zleceniodawca zobowiązany jest do:  

a) wypłaty określonego w umowie wynagrodzenia Zleceniobiorcy, naliczanego zgodnie z § 4 

umowy, 

b) przekazania Zleceniobiorcy materiałów na temat projektu w terminie i formie 

umożliwiającym skuteczną realizację zadania. 

 

§ 7 

[Poufność współpracy] 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie przekazywania osobom postronnym jakichkolwiek informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 03.153.1503 ze zm.), 

a w szczególności: koncepcji i procedur wypracowanych przez Zleceniodawcę, planów 

strategicznych Zleceniodawcy, przygotowywanych działań, itd.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, 

zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu. 

3. Zleceniobiorca może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 2: 

a) za zgodą Zleceniodawcy, 

b) w przypadkach określonych przepisami prawa. 

4. Specjalne wymogi dotyczące zasad poufności Zleceniodawcy i jego klientów obowiązują również 
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Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do realizacji danej usługi jest zobowiązany 

zapoznać się z warunkami współpracy między klientem a Zleceniodawcą, a w szczególności 

z treścią umowy i wszelkich innych ustaleń. Skutki braku wiedzy w tym zakresie obciążają 

Zleceniodawcę. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających 

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz wymogów projektu. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz przestrzegania 

wszelkich procedur dotyczących ochrony danych osobowych. 

b) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

Upoważnieniem. 

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których ma lub będzie miał dostęp w 

związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz zgodnie z poleceniami 

Administratora. 

d) niewykorzystywania danych osobowych w celach pozasłużbowych bądź niezgodnie z 

poleceniem Administratora, o ile nie są one jawne. 

e) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, o ile nie są one 

jawne. 

f) ochrony danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia RODO oraz 

Ustawy o ochronie danych osobowych, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem danych. 

g) zgłaszania Administratorowi zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych 

danych osobowych. 

h) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia do których 

uzyska dostęp w trakcie zatrudnienia, również po ustaniu zatrudnienia. 

i) stosowania silnych, trudnych do odgadnięcia haseł dostępu do komputera/programów, 

które muszą składać się z min. 8 znaków, w tym małych i wielkich liter, cyfr bądź znaków 

specjalnych. 

j) ochrony loginów oraz haseł dostępu w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób 

nieupoważnionych. 

k) szyfrowania dokumentów zawierających dane osobowe w przypadku przesyłania ich za 

pomocą poczty elektronicznej. 

7. Jednocześnie zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zasad ochrony danych 

osobowych obowiązujących u Administratora może zostać uznane za ciężkie naruszenie 

podstawowych obowiązków służbowych oraz skutkować rozwiązaniem umowy zlecenie i 

odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 8 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego 

kodeksu cywilnego, w szczególności regulacje poświęcone umowie zlecenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w ramach realizacji niniejszej 

umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie sporów mogących powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

ich rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

otrzymuje Zleceniobiorca. 

 

 

 

.......................................................   ....................................................... 

              Zleceniodawca            Zleceniobiorca 
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FORMULARZ DIAGNOZY UCZELNI 
BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE 

„Asystent studenta z ASD” 

 

realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
Działanie 4.1: Innowacje społeczne  

 Numer Projektu: POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20 
 
 
 
 

FORMULARZ PROSIMY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X”.  
FORMULARZ WYPEŁNIA KONSULTANT DS. INNOWACJI 

Informacje podstawowe: 

Pełna nazwa Uczelni  

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

Telefon  NIP   

E-mail  REGON  

Adres siedziby głównej 
Wnioskodawcy 

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu (jeśli dotyczy)  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Osoba do kontaktu 
(odpowiedzialna za wdrożenie) 
(imię i nazwisko) 

 

 

 

Zajmowane stanowisko 

 

Numer telefonu 
 

 
E-mail kontaktowy 

 

Jednostka organizacyjna, której 
podlega Student – uczestnik 
projektu (prowadząca studia, np. 
wydział, instytut, kolegium). 

 

 
 

I. Informacje o istniejących zasobach kadrowych i organizacyjnych uczelni możliwych do wykorzystania w 
ramach wdrażania innowacji społecznej: 

 
W strukturze Uczelni funkcjonuje biuro ds. osób z 
niepełnosprawnościami, lub jednostka tożsama (lub jednostka 
tożsama). 

TAK  NIE  

Jeśli tak to: 
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Adres BON:  

nr telefonu:  

E - mail  

www:  

os. kontaktowa:  

nr telefonu:  

godz. otwarcia:  

Czy strona www jest aktualizowana, czy informacje na niej zawarte 
są kompletne? 

 

Przez ile godz. w tyg. BON jest dostępny dla studentów?  

Ile os. pracuje w BON?    

Czy całość wsparcia osób neuronietypowych leży w zakresie obow. 1 
pracownika?  

TAK  NIE  

Jeśli tak, podać jego dane:  

Czy do korzystania ze wsparcia BON jest konieczne orzeczenie o 
niepełnosprawności? 

TAK  NIE  

Jakie wsparcie może otrzymać student, który nie ma orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych: 

w zakresie toku kształcenia   

adaptacji materiałów dydaktycznych   

obsługi administracyjnej   

wsparcia kontaktów społecznych  

Czy na Uczelni funkcjonują Pełnomocnicy wydziałowi ds. OzN?  TAK  NIE  

Jeśli tak, to jakie są ich kompetencje?  

Czy na Uczelni funkcjonuje Komisja Senatu zajmująca się sprawami 
OzN/dostępnością? 

TAK  NIE  

 

W strukturze Uczelni funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika 
Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.  

TAK  NIE  

Jeśli tak to: 
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Imię Nazwisko /stopień, tytuł naukowy/:  

E - mail  

nr telefonu:  

Dyżur:  

Przez ile godz. w tyg. Pełnomocnik jest dostępny dla studentów?  

Czy dane kontaktowe są dostępne na www? TAK  NIE  

 

Czy w strukturze Uczelni funkcjonuje organizacja zrzeszająca 
studentów z niepełnosprawnościami? 

TAK  NIE  

Jeśli tak to: 

Nazwa:  

Zakres działalności:  

Adres siedziby:  

Dyżur:  

Przez ile godz. w tyg. przedstawiciel jest dostępny dla studentów?  

Czy organizacja oferuje wsparcie dla OzN? TAK  NIE  

Jeśli tak, to jakie?  

Czy dane kontaktowe są dostępne na www? TAK  NIE  

Czy jej członkami są również osoby neuronietypowe? TAK  NIE  

Jeśli tak, to ile osób?  

Czy członkami mogą być osoby bez orzeczenia, absolwenci? TAK  NIE  

 

W strukturze Wnioskodawcy funkcjonuje poradnia zapewniająca 
bezpłatną pomoc psychologiczną dla studentów. 

TAK  NIE  

Jeśli tak to: 

Nazwa:  

Adres:  

os. kontaktowa:  

nr telefonu:  
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E - mail  

dyżur:  

Czy informacje o wsparciu i dane kontaktowe są dostępne na www?  

Przez ile godz. w tyg. pomoc jest dostępna dla studentów?  

Czy pomoc skierowana jest do wszystkich studentów, czy są jakieś 
kryteria jej otrzymania? 

 

Jaki jest średni czas oczekiwania na uzyskanie wsparcia 
psychologicznego przez studenta? 

 

Jaki jest oferowany rodzaj / wymiar wsparcia dla jednego studenta? 
(spotkania cykliczne / jednorazowe konsultacje?) 

 

 

Wnioskodawca dysponuje strategią bądź innym dokumentem 
przyjętym przez władze uczelni, który określa działania 
podejmowane na rzecz realizacji potrzeb studentów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / potrzeb studentów z 
niepełnosprawnościami 

TAK  NIE  

Link do dokumentu w wersji 
elektronicznej w przypadku 
zaznaczenia odpowiedzi ‘TAK’ 

 

Czy strategia uwzględnia potrzeby os. neuronietypowych: 

w zakresie toku kształcenia  TAK  NIE  

adaptacji materiałów dydaktycznych  TAK  NIE  

obsługi administracyjnej  TAK  NIE  

wsparcia kontaktów społecznych TAK  NIE  

 

II. Propozycja Uczelni sposobu wdrożenia innowacji społecznej będącej przedmiotem projektu we 
własnych strukturach Wnioskodawcy /wg formularza zgłoszeniowego/: 

 

Elementy organizacji pracy uczelni, które utrudniają naukę studentom z ASD: 

  

  

Działania Uczelni (już podjęte lub możliwe do podjęcia) w zakresie rozwiązania problemów studentów z ASD w relacjach z 
nauczycielami akademickimi oraz pracownikami uczelni (proponowane we wniosku): 



 

5 

 

  

  

Zasoby Uczelni (kadrowe, organizacyjne, dorobek naukowy) możliwe do wykorzystania w ramach wdrażania innowacji 
społecznej: Czy są pracownicy naukowi, dydaktyczni lub doktoranci mający dorobek w zakresie opisu potrzeb dorosłych osób z 
ASD, metod ich wsparcia – proszę podać ich dane. 

  

  

 
 

III. Informacje o liderze – asystencie: 

 

Funkcja pełniona w strukturze 
organizacyjnej Uczelni 

 Pracownik biura ds. osób z niepełnosprawnościami lub poradni wsparcia 
psychicznego 

 Pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny. 

 Pracownik administracyjny uczelni zaangażowany w bezpośrednią obsługę 
studentów (udokumentowane kwalifikacje bądź doświadczenia z zakresu wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami). 

 Doktorant/student. 

 Absolwent uczelni. 

Doświadczenie  

 Asystent dydaktyczny osób z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  

 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami. 

 Wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnościami niebędących osobami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Kierowanie organizacją studencką lub grupą nieformalną lub sieciowaniem 
studentów lub aktywną działalnością w samorządzie studenckim. 

 Działalność w organizacji pozarządowej.  

  Doświadczenie w bezpośredniej pracy dydaktycznej z osobami w spektrum 
autyzmu. 

  Publikacje naukowe lub udokumentowane wystąpienia konferencyjne dotyczące 
metod wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub osób z ASD. 

 

IV. Potencjalne możliwości rekrutacji asystentów: Istniejące struktury, sposób pozyskiwania asystentów 
dydaktycznych, biuro karier, dział rekrutacji, wolontariat 

 

Czy na uczelni funkcjonuje Biuro Karier lub jednostka tożsama? TAK  NIE  

Jeśli tak to: 

Adres:  
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E – mail:  

nr telefonu:  

Przez ile godz. w tyg. biuro jest dostępne?  

Czy dane kontaktowe są dostępne  na www? TAK  NIE  

 

Czy uczelnia promuje wolontariat?  TAK  NIE  

Jeśli tak, to w jaki sposób?  

Czy uczelnia graftyfikuje zaangażowanie w wolontariat? TAK  NIE  

Jeśli tak, to w jaki sposób?  

Czy na Uczelni istnieje Centrum Wolontariatu? TAK  NIE  

 

Jaki jest model rekrutacji asystentów dydaktycznych?   

Student może zaproponować kandydata TAK  NIE  

Uczelnia może zaproponować kandydata TAK  NIE  

 

Informacje o innych strukturach istniejących na Uczelni mogących wspierać rekrutację: 

Nazwa:  

Jakie są drogi dotarcia do ww. organizacji?  

Czy informacja o danej strukturze jest łatwo dostępna i 
transparentna? 

 

Czy przedstawiciele mają dyżury?  

 
 

V. Informacje o studentach – uczestnikach projektu: 

 

Ilość zgłoszonych studentów/ doktorantów chcących brać udział w 
projekcie: 
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Na którym roku studiów jest student zakwalifikowany do projektu?  

 
 

VI. Potencjalne możliwości rekrutacji kolejnych 
studentów: 

Istniejące struktury, organizacje zrzeszające studentów, BON, 
samorząd studencki, organizacje zrzeszające OzN… 

 

Informacje o organizacji: 

Nazwa:  

Jakie są drogi dotarcia do ww. organizacji?  

Czy informacja o tym jak się przyłączyć do danej organizacji jest 
łatwo dostępna i transparentna? 

 

Czy przedstawiciele mają dyżury?  

 

Informacje o organizacji: 

Nazwa:  

Jakie są drogi dotarcia do ww. organizacji?  

Czy informacja o tym jak się przyłączyć do danej organizacji jest 
łatwo dostępna i transparentna? 

 

Czy przedstawiciele mają dyżury?  

….. 
 
 

VII. Informacje o możliwościach organizacji eventów: 

 

Czy Uczelnia posiada doświadczenie w organizacji eventów, 
akcji informacyjnych, promocyjnych? 

TAK  NIE  

 

Jakie są zasoby sprzętowe uczelni?  

(nagłośnienie, projektory etc.) 
 

Do kogo należy się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie sprzętu?  

Kto jest odpowiedzialny za udostępnianie sprzętu, do kogo się 
zwrócić w przypadku problemów technicznych? 
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Jakie są zasoby lokalowe uczelni?   

Czyjej zgody wymaga korzystanie z przestrzeni uczelni?  

Do kogo należy się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie sali / 
przestrzeni uczelni? 

 

 

Czy na Uczelni działa Biuro Promocji lub jednostka tożsama, 
które może wspierać działania informacyjne dot. projektu?   

TAK  NIE  

Jeśli tak to: 

W jaki sposób? (organizacja eventów, przygotowanie materiałów 
drukowanych etc.) 

 

Dane kontaktowe:  

 
 

VIII. Doświadczenie Uczelni w działaniach skierowanych do studentów w spektrum autyzmu /ASD, autyzm, 
zespół Aspergera/ lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

 
Czy Uczelnia ma doświadczenie w rozwiązywaniu problemów osób w 
spektrum autyzmu /ASD, autyzm, zespół Aspergera/ lub o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych?   

TAK  NIE  

Jeśli tak to jakie?  

Czy na Uczelni odbywały się wydarzenia upowszechniające wiedzę o 
spektrum autyzmu? 

TAK  NIE  

Czy Uczelnia ma doświadczenie we wsparciu osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi? 

    

 

Czy któryś z pracowników Uczelni zajmuje się tematyką 
spektrum autyzmu? 

TAK  NIE  

Jeśli tak to: 

Imię Nazwisko:  

E - mail  

nr telefonu:  
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IX. Przepływ informacji, dostępność informacji dot. funkcjonowania Uczelni: 

 

Czy na stronie WWW uczelni są dostępne i systematycznie aktualizowane informacje: 

O godzinach pracy dziekanatów? TAK  NIE  

O terminach dyżurów pracowników naukowo – dydaktycznych? TAK  NIE  

O adresach e-mail pracowników naukowo – dydaktycznych? TAK  NIE  

Dot. zasad i procedury przyznawania Indywidualnej Organizacji 
Studiów? 

TAK  NIE  

Dot. działalności BON, godz. otwarcia, danych kontaktowych? TAK  NIE  

Dot. działalności Pełnomocnika Rektora ds. OzN, godz. dyżurów 
danych kontaktowych? 

TAK  NIE  

O możliwości otrzymania pomocy psychologicznej? TAK  NIE  

O strategii określającej działania podejmowane na rzecz realizacji 
potrzeb studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / potrzeb 

studentów z niepełnosprawnościami? 
TAK  NIE  

 
 
 

X. Analiza SWOT powyższych danych (I – IX): 

 

SILNE STRONY (pozytywne, wewnętrzne): 

1. ZASOBY 

 

 

 

 

2. DOŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

3. LIDER - ADWOKAT  

4. ISTNIEJĄCE STRUKTURY  

5. ………  
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SŁABE STRONY (negatywne, wewnętrzne): 

1. ZASOBY 

 

 

 

 

2. DOŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

3. LIDER - ADWOKAT  

4. ISTNIEJĄCE STRUKTURY  

5. ………  

 
 

MOŻLIWOŚCI (pozytywne, zewnętrzne): 

1. ……….  

2. ……….  

3. ……….  

4. ……....  

5. ………  

 

ZAGROŻENIA (negatywne, zewnętrzne): 

1. BRAK ZAINTERESOWANIA 
STUDENTÓW 

 

2. SPOSÓB UMOCOWANIA 
LIDERA - ADWOKATA 

 

3. ……….  

4. ……....  

5. ………  
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XI. Wytyczne analizy SWOT: 

 

WYKORZYSTANIE MOCNYCH STRON: 

1. ……….  

2. ……….  

3. ……….  

4. ………  

 

MOŻLIWOŚCI WZMOCNIENIA SŁABYCH STRON: 

1. ……….  

2. ……….  

3. ……….  

4. ………  

 

WYKORZYSTANIE SZANS: 

1. ……….  

2. ……….  

3. ……….  

4. ………  

 

NIWELOWANIE ZAGROŻEŃ: 

1. ……….  

2. ……….  

3. ……….  

4. ………  

 
 
 
……………………………………………………..…… .....................................……………………………………………… 

(miejscowość i data) (czytelny podpis Konsultanta ds. Innowacji) 
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nr: POWR.04.01.00-00-ASD1/20 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

Data:  

Miejsce:  

 

ZLECENIOBIORCA: ZLECENIODAWCA: 

Treść: 
 

§ 1 
 

Zamawiający, zgodnie z brzmieniem Umowy dot. sporządzenia diagnoz szkół wyższych 
uczestniczących w ramach projektu Asystent studenta z ASD z dnia ………………….. r. przyjmuje/nie 
przyjmuje* prace wykonane przez Wykonawcę w zakresie przeprowadzenia diagnozy dla (pełna nazwa 
szkoły wyższej) ………………………………………..w wymiarze …………………………godzin. 

 
§ 2 

 
Strony ustalają, że wykonane prace spełniają/nie spełniają* wymogi jakościowe określone we 
wskazanej powyżej Umowie. W związku z tym Zleceniobiorca jest/nie jest* uprawniony do otrzymania 
wynagrodzenia w kwocie ………………………………..…………………………………. brutto (słownie: 
…………………………………………………………………złotych), zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. 

 
§ 3 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
  

ZLECENIOBIORCA: 

 

_____________________________________ 

(Podpis) 

ZLECENIODAWCA: 

 

________________________________________ 

(Podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik – Formularz diagnozy uczelnia dla (nazwa szkoły wyższej): ……………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do PROTOKOŁU ZDAWCZO – ODBIORCZEGO do UMOWY DOTYCZĄCEJ 

SPORZĄDZENIA DIAGNOZ UCZELNI Z DNIA 17 stycznia 2022 r. 

w ramach Projektu „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II”  

Nr Projektu: POWR.04.01.00-00-ASD1/20 

EWIDENCJA GODZIN ZAANGAŻOWANIA 

Lp. 

DATA 

(dzień – 
miesiąc – 

rok) 

GODZINY 

(od – do) 

LICZBA 
GODZIN 

 

NAZWA UCZELNI 

 

ZAKRES 

 

DOFINANSOWANIE 

1 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

2 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

3 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

4 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

5 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

6 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

7 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

8 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

9 
    

Sporządzenie 

diagnozy 

100% 

RAZEM       

ZLECENIOBIORCA: 

 

___________________________ 

(Podpis) 

ZLECENIODAWCA: 

 

_______________________ 

(Podpis) 

 


