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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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spis treœcispis treœci

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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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


