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— Jak zmieniło się postrze-
ganie osób z zespołem 
Aspergera na przestrzeni 
ostatnich lat?  
— Choć zespół Asperge-

ra traktowany jest jako ła-
godniejsza forma autyzmu, 
a osoby z zespołem Aspergera 
określane jako wyżej funkcjo-
nujące, to przez lata utrwali-
ły się mocno stygmatyzujące 
określenia osób w spektrum 
autyzmu. „Chory na autyzm”, 
„osoba cierpiąca na autyzm”, 
„osoba z  całościowymi za-
burzeniami rozwoju”. Obec-
nie odchodzi się od takiego 

myślenia. Osoba z zespołem 
Aspergera to osoba z odmien-
ną ścieżką neurorozwojową, 
która powoduje specyfi czne 
przetwarzanie bodźców i od-
bieranie świata i ludzi, różne 
sposoby przetwarzania infor-
macji i zapamiętywania, różne 
reakcje emocjonalne i możli-
wości. Jest to inna ścieżka, 
mniej powszechna w wystę-
powaniu, ale ani lepsza, ani 
gorsza (w rozumieniu normy) 
od tej, którą rozwija się więk-
szość ludzi. Jesteśmy neuro-
różnorodni. Osoby z zespołem 
Aspergera również zaczynają 
zabierać głos, zaczynają o so-
bie opowiadać, być swoimi 
rzecznikami. Sprzeciwiają 
się, by mówić i myśleć o nich 
jako o ludziach zaburzonych 
i gorszych w swojej inności.

— Czasem jednak takie 
osoby nie radzą sobie w pew-
nych sytuacjach. Na czym 
polegają ich trudności?
— Jak to powiedział pod-

czas jednej z  niedawnych 
rozmów ojciec mojego klien-

ta „gdyby wszystko było 
w  porządku, nie byłoby nas 
dzisiaj tutaj”. Więc tak, pew-
ne trudności i defi cyty, w róż-
nym nasileniu, oczywiście 
występują. Tzw. triada zabu-
rzeń autystycznych skupia 
się wokół trzech elementów: 
więzi, komunikacji i niezwy-
kle nasilonych zainteresowań 
lub przywiązania do stereo-
typowych, rutynowych wzor-
ców zachowań.

Duże znaczenie w  jakości 
funkcjonowania osób w spek-
trum autyzmu ma ich sen-
soryka. Nadwrażliwość lub 
niedowrażliwość niektórych 
zmysłów, zaburzenia integra-
cji sensorycznej to problemy, 
które mogą znacznie utrud-
niać codzienność, także funk-
cjonowanie w miejscu pracy, 
powodując chociażby bezsen-
ność i większą męczliwość czy 
kłopoty z koncentracją. Oso-
by w spektrum autyzmu mają 
trudności w komunikowaniu 
się z innymi i nawiązywaniem 
relacji. Charakteryzować się 

mogą pewną nieporadnością 
towarzyską. Nie najlepiej czy-
tają język ciała i komunikaty 
niewerbalne (a przecież tyle 
informacji zamieszczamy 
poza słowami w tonie głosu, 
sposobie mówienia, postawie 
ciała, uśmiechu, spojrzeniu), 
nie zawsze rozumieją intencje 
rozmówcy. Miewają trudności 
z  utrzymywaniem kontaktu 
wzrokowego. Słabiej radzą 
sobie w  sytuacjach nowych, 
a  także z  lękiem i  stresem. 
Raczej nie potrafi ą rozma-
wiać „o niczym”, gdybać — co 
by było gdyby. Szybciej usły-
szymy od nich odpowiedź 
„nie wiem” niż „wydaje mi 
się”. W związku z  tym osoba 
z  zespołem Aspergera może 
mieć większą trudność już 
podczas pierwszego kontak-
tu z pracodawcą niż kandydat 
o podobnych kwalifi kacjach, 
który tych barier nie ma.  

Warto w  tym miejscu za-
uważyć, że istnieje dużo osób 
z zespołem Aspergera, które  
świetnie dają sobie radę na 

rynku pracy. Kończą studia, 
wykonują różnorodne zawo-
dy i  zdecydowanie nie po-
trzebują  wsparcia w ramach 
zatrudnienia wspomaganego. 
Nie jest tak, że każda osoba 
ze spektrum autyzmu ma 
trudności ze znalezieniem 
i  utrzymaniem zatrudnie-
nia. Aczkolwiek zdarzają się 
takie, którym będzie nieco 
trudniej i  takie, którym jest 
bardzo trudno. Często jest 
to związane właśnie ze sferą 
umiejętności społecznych.

— Słyszałem, że wiele osób 
z zespołem Aspergera ma 
problem z niską samooceną...
— Osoby z zespołem Asper-

gera często nie wierzą we 
własny potencjał. Pracowa-
łam z chłopakiem, który jest 
świetnym informatykiem. 
Posiada bardzo rozległą wie-
dzę i umiejętności w tej dzie-
dzinie. Ale pytany o  to, na 
ile dobrze coś umie, zawsze 
odpowiadał, że nie najlepiej, 
albo słabo. Rzadko słyszałam: 
jestem w czymś dobry. Oso-

by w  spektrum mogą mieć 
trudności z  adekwatną oce-
ną swoich możliwości. Bywa 
i odwrotnie. Ich oczekiwania 
są nierealistyczne, zawyżone. 
A od tego przecież wszystko 
się zaczyna, jeśli chodzi o cele 
zawodowe. To dookreślenie, 
na ile jestem rzeczywiście do-
bry i co mam do zaoferowania 
jest ważne. 

W niektórych przypadkach 
zwracamy się o  pomoc do 
mentorów, czyli specjalistów 
z  interesującej nas dziedzi-
ny, którzy mogą nam pomóc 
ustalić, na jakim etapie znaj-
duje się nasz klient. A  jemu 
z kolei wskazać ścieżki, któ-
rymi mógłby iść, ukierun-
kować zainteresowania, by 
dawały szansę na zdobycie 
zatrudnienia. Pomoc takich 
specjalistów jest nieoceniona. 

— Ludzi z zespołem Asper-
gera może być więcej, niż 
myślimy. Czy zdarzają się 
przypadki, gdy takie osoby 
nie zostają zdiagnozowane, 
bo pomimo trudności, radzą 
sobie w życiu?  
— W czasach, gdy nie diag-

nozowano jeszcze zespołu 
Aspergera, mówiło się o eks-
centrycznych naukowcach, 
szczególnych introwerty-
kach, ludziach skrajnie nie-
śmiałych, „niegrzecznych, 
dziwnie zachowujących się 
dzieciach”. Być może wiele 
z  nich dzisiaj otrzymałoby 
diagnozę zespołu Aspergera 
czy zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. Warto przy okazji 
wspomnieć, że w najnowszej 
międzynarodowej klasyfi kacji 
chorób (ICD 11), która zgod-
nie z zapowiedziami zacznie 
obowiązywać w  przyszłym 
roku, nazwa „zespół Asper-
gera” znika z klasyfi kacji jed-
nostek chorobowych. Ilość 
diagnozowanych osób zależy 
od kryteriów diagnostycznych 
i świadomości tematu w prze-
strzeni społecznej. 

— Jak już wcześniej wspo-
mnieliśmy, zespół Aspergera 
to nie tylko bariery. Niekiedy 
ludzie podążający tą ścieżką 
neurorozwojową wyróżniają 
się wybitnymi zdolnościami... 
— Czasem o zespole Asper-

gera mówi się, że jest to 
„przypadłość geniuszy”. Jeśli 
wpiszemy w  internecie ha-
sło znani ludzie z  zespołem 
Aspergera, to rzeczywiście 
pojawią się nazwiska czoło-
wych fi zyków, muzyków, in-
formatyków, twórców fortun. 
Należy przy tym pamiętać, że 

ZESPÓŁ ASPERGERA: ZDANIEM NIEKTÓRYCH 
TO PRZYPADŁOŚĆ GENIUSZY
SĄ ZDOLNI, 
PRACOWICI, 
DOBRZE 
WYKSZTAŁCENI. 
NIERZADKO 
POSIADAJĄ 
FENOMENALNĄ 
PAMIĘĆ. MIMO 
TO NIE ZAWSZE 
UMIEJĄ 
ODNALEŹĆ SIĘ 
W OTACZAJĄCEJ 
RZECZYWISTOŚCI. 
BORYKAJĄ SIĘ Z M.
IN. Z IZOLACJĄ 
SPOŁECZNĄ 
I BEZROBOCIEM. 
O TYM, JAK 
MOŻNA IM POMÓC, 
OPOWIEDZIAŁA 
NAM BARBARA 
ICKIEWICZ, 
TRENER PRACY 
Z WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO 
SEJMIKU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH W OLSZTYNIE.
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Barbara Ickiewicz, trener pracy z Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
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nie każda osoba z  zespołem 
Aspargera posiada wybitne 
talenty czy umiejętności sa-
wanta.  Głośne są np. szkice 
panoram wielkich miast wy-
konane dzięki fotografi cznej 
pamięci przez autystycznego 
artystę o  nazwisku Stephen 
Wiltshire. Ale są to skrajne 
przykłady. Tak szczególne 
umiejętności to rzadkość. 

Niemniej jednak osoby 
w spektrum autyzmu, z który-
mi współpracowałam, mogą 
zadziwiać swoimi zaintere-
sowaniami, pamięcią i  nie-
raz encyklopedyczną wiedzą. 
Znajomość rozkładów jazdy 
pociągów, historia sportu, 
wiedza na temat piłki nożnej, 
cytaty z książek na każdy te-
mat, fascynujące animacje do 
ścieżek muzycznych to tylko 
niektóre z przykładów, które 
dane było mi poznać.

— Dzięki projektom 
realizowanym przez 
Warmińsko-Mazurski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych 
państwa klienci znajdują za-
trudnienie. Jednym z kluczy 
do sukcesu jest indywidual-
ne podejście do klienta. Na 

czym polega specyfi ka pracy 
z osobami, u których wykry-
to zespół Aspergera?
— W  przypadku osób z diag-

nozą zespołu Aspergera indy-
widualne podejście do klienta 
nabiera szczególnego znacze-
nia. Nie bez powodu mówimy, 
że zespół Aspergera mieści się 
w spektrum autyzmu. Objawy 
różnią się zarówno rodzajem 
trudności pojawiających 
się w  codziennym funkcjo-
nowaniu konkretnej osoby, 
jak i stopniem ich nasilenia. 
Zachowania, które wiążą się 
z autyzmem występują w róż-
norodnych kombinacjach 
u różnych osób z tą samą diag-
nozą. Dlatego tak ważne jest 
poznanie naszych klientów. 
Szczególnie cenne spostrze-
żenia nabywamy mając oka-
zje obserwować ich w  dzia-
łaniu, w realnych sytuacjach 
społecznych i  zawodowych. 
W  praktyce ma to miejsce 
w projektach aktywizujących 
z  wykorzystaniem metody 
zatrudnienia wspomaganego 
realizowanych przez War-
mińsko-Mazurski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych.

— Jak pracownik z zespo-
łem Aspergera funkcjonuje 
w środowisku pracy?                   
— Tak jak wspomniałam 

wcześniej, różnie. W  zależ-
ności od osoby, jej zasobów 
w  postaci wykształcenia 
i  rzeczywistych kompeten-
cji zawodowych, rodzaju 
trudności z  jakimi się zma-
ga, miejsca i charakteru po-
dejmowanej pracy, zakresu 
obowiązków, otwartości 
współpracowników, kultu-
ry organizacji i wzajemnego 
dopasowania tych elemen-
tów. Mamy klientów, którzy 
pracują jako analitycy danych 
w instytucjach fi nansowych, 
geoinformatyków, informa-
tyków, projektantów przyłącz 
fotowoltaicznych, tłumaczy 
tekstów, ludzi obsługujących 
recepcje hotelowe. W  żad-
nym przypadku ich droga 
do tego miejsca nie była pro-
sta. Ale zawsze mieliśmy od 
czego wyjść —  konkretnych 
umiejętności zawodowych 
i  kompetencji. Osoby z  ze-
społem Aspergera są często 
bardzo inteligentne, znają 
języki obce, mają uzdolnienia 

techniczne. Nie zawsze star-
towaliśmy od pracy w zawo-
dzie. Czasem droga do pracy, 
która odpowiada  aspiracjom  
klienta (i trenera pracy) wie-
dzie poprzez zajęcia postrze-
gane jako mniej atrakcyjne. 
Traktujemy to jako miejsce 
zbierania doświadczeń i tre-
ning umiejętności społecz-
nych, czasem samoorganiza-
cji, w naturalnych warunkach.

Bywa trudniej, jak zawsze, 
jeśli  kompetencji brakuje, 
a kierunek kształcenia został 
wybrany w zupełnym oderwa-
niu od predyspozycji danej 
osoby. Ważna jest też szero-
ko rozumiana samodzielność 
jaką posiada młody człowiek 
na progu wchodzenia w doro-
słość i życie zawodowe.

— Na pomoc trenera pracy 
może liczyć nie tylko klient, 
ale też jego rodzina. Czy 
podobnie jest w przypadku 
rodzin osób z zespołem 
Aspergera?
— Pracujemy z rodzinami, 

jeśli jest to potrzebne. Ale 
nie jest to regułą. Kontakt 
z  rodzicami czasem pozwa-
la nam zobaczyć w szerszym 

świetle daną osobę. Rodzic 
może w pewnych sytuacjach 
wiele podpowiedzieć, wyrazić 
swoją opinię, zwrócić uwagę 
na aspekty, których być może 
nie dostrzegamy. Traktujemy 
rodzica jako ciało doradcze.   

Bywa, że pomagamy rodzi-
nom. Bo czasem diagnoza ze-
społu Aspergera pojawia się 
w ramach naszej współpracy. 
Będąc z klientem w kontakcie 
przez dłuższy czas, zdarza 
się że zauważamy, że warto 
byłoby sprawdzić czy poza 
wcześniej stwierdzoną niepeł-
nosprawnością nie jest dodat-
kowo w spektrum autyzmu. 
Jeśli nasze przypuszczenia 
się potwierdzą, pomagamy 
rodzicom oswoić się z  tym 
faktem. Taka diagnoza często 
wiele wyjaśnia i porządkuje, 
ułatwia zrozumienie.

— Trener pracy wspiera 
też pracodawców, którzy 
zatrudniają pracowników 
z zespołem Aspergera...
— Takie działania rów-

nież podejmujemy. To część 
metody zatrudnienia wspo-
maganego. Jesteśmy do 
dyspozycji zarówno podczas 

wprowadzania do pracy jak 
i  w trakcie zatrudnienia. 
Oczywiście robimy to tylko 
wtedy, gdy klient sobie tego 
życzy i  o ile widzimy taka 
potrzebę. Nie każdy widzi 
sens, innym nie jest łatwo 
informować pracodawcę: 
„Jestem osobą ze spektrum” 
oraz co to właściwie oznacza, 
czego potrzebuje. Często są to 
wskazówki proste do zastoso-
wania, a bardzo ułatwiające 
funkcjonowanie osobie przyj-
mowanej do danego zespołu 
i jej współpracownikom.

Osobom w spektrum auty-
zmu niejednokrotnie trudno 
zrobić pierwsze wrażenie, na-
tomiast często zyskują  przy 
bliższym poznaniu. Praco-
dawców zainteresowanych 
tym tematem zachęcamy do 
kontaktu z nami.

KONTAKT:

Warmińsko-Mazurski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych
10-575 Olsztyn, 
al. Piłsudskiego 7/9
telefon: 89 523 22 14
e-mail: wmson.ol@wp.pl
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