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W 2015 r. Fundacja Autyzm Up została założona przez rodziców
dzieci w spektrum autyzmu. Misją Fundacji jest budowanie
świadomej społeczności, zaangażowanej w poprawę jakości
życia osób z autyzmem i ich rodzin.  

Fundacja w trybie ciągłym, wspiera uczniów klas Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy UMIEM, tworząc i wyposażając
stanowiska do nauki zawodu dla uczniów.

Fundacja została założona
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Fundacja założyła sekcję Muay Thai

Fundacja od 2017 roku prowadzi pierwszą w Polsce sekcję Muay
Thai dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera przy
krakowskim Klubie Sztuk Walki Octagon w Parku Wodnym w
Krakowie. 

W sierpniu 2019 roku Fundacja zorganizowała i poprowadziła
sześciodniowy obóz sportowy dla zawodników sekcji i ich rodzin
(22 osoby). 
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Od 2016 roku Fundacja co roku organizuje Charytatywne Bale
Karnawałowe (200 uczestników, z roku na rok liczba rośnie), z
których dochód przeznaczony jest na realizację celów
statutowych Fundacji. Każdorazowo w organizację i prowadzenie
Bali zaangażowana jest grupa wolontariuszy (15 osób).

Fundacja organizuje pierwszy Bal Charytatywny

W kwietniu 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu, Fundacja wraz z Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacji S.A. w Krakowie zorganizowała
event pod nazwą Niebieski
Tramwaj (ponad 300 pasażerów).

Celem akcji było zaznajomienie mieszkańców Krakowa
z odmiennością zachowań osób w spektrum autyzmu, z którymi
zetknąć się mogą w przestrzeni publicznej.
W evencie wzięło udział 15 wolontariuszy.

Fundacja zorganizowała akcję Niebieski Tramwaj
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Czy wiedziałeś, że...
Autyzm nie  jest  chorobą ,

t y lko  ca łościowym zaburzeniem
rozwoju  okresu wczesnodziec ięcego .

Charakteryzuje  s ię  m . in .  def icytami
w komunikacj i  np .  opóźnienie  w

rozwoju  mowy lub je j  brak ,
ograniczonymi  a lbo uporczywymi

zachowaniami  i  za interesowaniami .

Oprócz wsparcia bieżącego  Fundacja obrała sobie za cel
wybudowanie Centrum Autyzm Up, które będzie nowoczesnym kompleksem
dwóch budynków, mieszczących się na 52 arowej działce tuż pod Krakowem.
Specjalnie zaprojektowana przestrzeń będzie maksymalnie funkcjonalna i
dostosowana do potrzeb osób z autyzmem oraz terapeutów.

W Centrum odbywać się będą terapie indywidualne i grupowe, mieścić się
będzie szkoła przygotowania do zawodu, udostępnimy przestrzeń do
realizacji programu opieki wytchnieniowej oraz na mieszkania treningowe, w
których, pod nadzorem terapeuty, nasi beneficjenci będą mogli nauczyć się
niezależnego funkcjonowania.

Centrum Autyzm Up utrzymywać się będzie głównie z usług komercyjnych
(terapie, wynajem mieszkań treningowych). Będziemy też aktywnie korzystać z
dopełniających nasze działania programów rządowych i grantów. Będzie to
przyjazne miejsce pracy, otwarte na indywidualne podejście i doceniające
zaangażowanie pracowników i wolontariuszy. 

CZAS

określ ile czasu
jesteś w stanie

przeznaczyć dla nas w
ciągu

tygodnia/miesiąca

program
wolontariusza

razem z koordynatorem
wolontariatu określ swój
indywidualny program i
pomóż nam realizować

nasze cele i Twoje
potrzeby. 

skorzystaj z szerokiej
oferty naszych szkoleń

na start i wybierz
obszar współpracy

(wsparcia).

szkolenia

szukamy wolontariuszy !!! korzyści płynące
z wolontariatu:

oddziałujesz na społeczność
spotykasz nowych ludzi
odczuwasz więcej  radości i poczucia
spełnienia
otrzymujesz system wsparcia w postaci:
spotkań  integracyjnych, wyjazdów 
z  Fundacją, gadżetów promocyjnych
zyskujesz nową wiedzę 

Jak możesz się zaangażować?

Wybierz w czym chcesz nas wspierać:

Współtworzenie
wydarzeń 
(bali, akcji
charytatywnych,
wyjazdów itd.)

Wsparcie
administracyjne,
raz w tygodniu w
biurze Fundacji
w Krakowie.

Pomoc w realizacji
naszych projektów
(zgodnie z Twoimi
zainteresowaniami
i kompetencjami).

Osoby z autyzmem:
• mają trudności w zakresie
umiejętności nawiązywania
kontaktu i relacji społecznych 
• mają problemy w zakresie
umiejętności komunikowania się 
• przejawiają tendencję do
powtarzających się, sztywnych
wzorców zachowań
• wykonują powtarzalne ruchy
całego ciała, nazywane
manieryzmami.

Przyczyny autyzmu:

Istotną rolę odgrywa podatność
genetyczna oraz czynniki
środowiskowe, infekcje,
nieprawidłowości w
przemianach metabolicznych,
zaburzenia okresu ciąży i
porodu oraz wiele innych
dotychczas nierozpoznanych.

            Wskazówki przydatne w kontaktach z osobami z autyzmem:

• Pamiętaj o odmiennej percepcji i szanuj ją. Uważaj na nadmiar bodźców.

• Dla osoby z autyzmem każde nowe wydarzenie, spotkanie nowej osoby
może być powodem silnego niepokoju – dawaj czas na oswojenie się w
nowej sytuacji. Bądź czytelny w swojej mimice i okazywaniu emocji, nazywaj
co czujesz w danej sytuacji.

• Mów prostym, zrozumiałym językiem, unikaj metafor, słów i zwrotów
mogących mieć podwójne znaczenie. Jeśli masz kontakt z osobą
niemówiącą albo mówiącą słabo – nie bój się używać alternatywnych
sposobów komunikowania się, stosuj obrazki, zdjęcia czy piktogramy jako
wsparcie twoich słów. Ucz niemówiące lub słabo mówiące osoby z
autyzmem używać obrazków i innych sposobów do komunikowania się.

• Osoby z autyzmem mają problemy z rozumieniem otaczających je
rzeczywistości – staraj się zapowiadać co się ma wydarzyć, stosuj 
plany, zapisuj kolejność zdarzeń.

Fundacja Autyzm Up
www.autyzmup.org

wolontariat@autyzmup.org
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