
1. Nie jestem "autystyczny". W pierwszej kolejności, 
przede wszystkim i zawsze jestem "człowiekiem", 
"studentem", "dzieckiem" i mam autyzm. Nie myl mnie 
z sytuacją, w której się znajduję. I proszę, nie używaj tego 
terminu w negatywnym znaczeniu lub w nierozważny 
sposób. Zasługuję na szacunek.

2. Mam niepowtarzalną osobowość. Autyzm nie czyni 
mnie takim samym jak inne osoby z autyzmem. Postaraj 
się dostrzec mój charakter. Poznaj mnie, moje mocne 
strony oraz moje słabości. Zapytaj mnie – a jeśli nie 
potrafię Ci odpowiedzieć zapytaj moich przyjaciół 
i bliskich – o moje marzenia.

3. Zasługuję na wsparcie, tak jak wszystkie dzieci. Wspar-
cie od najmłodszych lat. Autyzm jest – lub będzie, gdy 
zostanie rozpoznany – społecznym problemem w wielu 
krajach na świecie. Dysponujemy narzędziami do wcze-
snego diagnozowania autyzmu. Powinny one być używa-
ne w ramach badań przesiewowych dla odróżnienia 
autyzmu spośród innych zaburzeń rozwojowych. Jeśli 
zaczniesz wcześnie, moje życie będzie inne! I pamiętaj, że 
około jedna czwarta mojego rodzeństwa także będzie 
miała autyzm lub inne zaburzenia. Pomóż im – są ważną 
częścią mojego życia.

4. Należę do systemu opieki zdrowotnej, jak wszystkie 
inne dzieci. Uwzględnij mnie w regularnych badaniach. 
System opieki zdrowotnej powinien być dostosowany do 
moich potrzeb, ograniczając czas oczekiwania na pomoc 
i upewniając się, że rozumiem procedury, którym będę 
poddawany, za pomocą, na przykład, łatwych do odczy-
tania materiałów, piktogramów, środków technicznych 
i innych narzędzi komunikacji alternatywnej. Inni pacjen-
ci również odniosą z tego korzyści.

5. Chcę mieć kontakt z innymi dziećmi. Nie separuj mnie 
od nich, ponieważ chcesz mnie leczyć, uczyć lub trosz-
czysz się o mnie. Mogę i powinienem chodzić do publicz-
nej szkoły i być częścią społeczeństwa, i powinienem tam 
otrzymywać specjalistyczne wsparcie. Mogę nauczyć 
czegoś inne dzieci i nauczyć się czegoś od nich.

6. Jestem częścią rodziny. Zaplanuj ze mną moją 
przyszłość i informuj mnie o każdej zmianie planów. 

Jestem osobą, która powinna podjąć decyzję, a kiedy 
moja zdolność do tego jest ograniczona, moja rodzina 
i przyjaciele będą decydować za mnie. Żadna instytucja 
rządowa czy społeczna nie jest w stanie zastąpić mi rodzi-
ny. Proszę upewnij się, że nasze społeczeństwo w pełni 
docenia hojność mojej rodziny, kiedy ta rodzina wspiera 
mnie w imieniu społeczeństwa.

7. Zasługuję na profesjonalne, oparte na dowodach 
wsparcie. Może to być kłopotliwe i niełatwe, ale kiedy je 
otrzymam, będę funkcjonował lepiej. Leki nie są substy-
tutem mojej edukacji, zdrowia i społecznego wsparcia. 
Być może będę potrzebował leków, czekam na postęp 
terapii biologicznych, ale musisz być ostrożny w ich 
użyciu. Możesz na mnie liczyć przy nowych przedsięwzię-
ciach badawczych; jednak moje prawa muszą być odpo-
wiednio respektowane. Także chciałbym pomagać 
innym.

8. Należę do społeczeństwa. Zaangażuj mnie w kształce-
nie zawodowe. Chcę być zaangażowanym. Umiejętności, 
których będę potrzebował w dorosłym życiu muszą 
opierać się o możliwość samostanowienia, relacje 
z innymi ludźmi oraz integrację we wszystkie działania 
lokalnej społeczności. Waszym celem powinno być 
dostosowanie środowiska któremu muszę stawić czoło, 
zmodyfikowanie otoczenia i postaw innych ludzi. W ten 
sposób nasze społeczeństwo stanie się lepsze.

9. Posiadam prawa człowieka. A jednak z wielu powodów 
spotykam się z dyskryminacją. Wielu z nas żyje 
w ubóstwie bez wsparcia ze strony społeczeństwa. 
Niektórzy z nas są imigrantami i należą do mniejszości, 
w tym mniejszości seksualnych. Weźcie pod uwagę 
problematykę płci. Dziewczęta i kobiety z autyzmem 
często są narażone na większe ryzyko przemocy, krzywdy 
lub innych nadużyć.

10. Należę do tego świata. Mam do odegrania pewną 
rolę. My, a także nasi prawni przedstawiciele, chcemy 
brać udział w kształtowaniu polityki, jej rozwoju i jej 
oceny. Potrzebujesz mojej pomocy, aby dowiedzieć się 
co należy zrobić. Udziel mi więc odpowiednich upraw-

ZABURZENIA 
ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Dziesięć wskazówek, aby mnie wesprzeć.
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