
„Nasz Autyzm” – uroczysta premiera dokumentalnego filmu zrealizowanego 
przez rodziców osób z autyzmem.

Okres  przedświąteczny  to  czas  gdy  jesteśmy  wrażliwsi  na  potrzeby  drugiego 
człowieka, grudzień to okres gdy zainteresowanie autyzmem jest większe - w tym 
miesiącu obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. 

FILM   
18 grudnia (czwartek) o godzinie 11:00 w Cinema City Zielona Góra, będzie miało 
miejsce  wielkie  święto.  Rodzice  osób  z  autyzmem,  terapeuci,  wolontariusze, 
przedstawiciele władz,  biznesu, instytucji  publicznych, organizacji  pozarządowych, 
„zwykli”  Lubuszanie  wezmą udział  w  pierwszym publicznym pokazie  filmu  „Nasz 
Autyzm” – owocu kilku miesięcy rozmów i podpatrywania codzienności rodzin osób z 
autyzmem. 
Czym jest autyzm w ich życiu? Jak zmienia się codzienność rodziny w momencie 
pojawienia się  szczególnego dziecka?  Z czego cieszy  się  i  o  czym marzy mama 
małego  ‘rain  mana’?Jak  zrozumieć  ogromny  świat  malutkiego  autysty?  W  jaki 
sposób pomóc rodzinie walczyć z chorobą, na którą nie ma leku? Odpowiedzi na te i 
inne pytania dają bohaterowie filmu „Nasz Autyzm” - 10 rodzin, które codziennie 
walczą  ze  skutkami  autyzmu,  robią  wszystko,  by  pomóc  swoim  dzieciom 
doświadczyć pełni życia.
Główny cel,  który  przyświecał  twórcom filmu -  rodzicom,  członkom SPOA “Dalej 
Razem”    - to promocja wiedzy na temat autyzmu, uświadomienie, że "autyści  nie 
są kosmitami",   żyją wśród nas,  mają takie same pragnienia jak każdy.  Film to 
historia  mam, które  nie  patrząc  na  trudności  szczerze  mówią:   „Autyzm jest  w 
naszym życiu,  ale  to  nie  robi  nas  nieszczęśliwymi”.“Nasz  Autyzm”  -  to  również 
historia  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej  Razem" z  Zielonej 
Góry, dzięki działalności którego pomoc i wsparcie otrzymuje ponad 60 rodzin. 
Premiera “Naszego Autyzmu” jest okazją by spotkać się z twórcami i bohaterami 
filmu, usłyszeć szczere odpowiedzi na pytania, które pozostały za kadrem.

PROJEKT
Film jest częścią projektu  “Autystycznie uzdolnieni. Mamy historie!”, zrealizowanego 
przez SPOA “Dalej  Razem” w ramach Programu Społecznego “AXA – Wspieramy 
Mamy”. 
W ramach przedsięwzięcia mamy osób z autyzmem napisały 11 opowiadań, nagrano 
audiobooki,  zrealizowano  warsztaty  psychologiczne  dla  ponad  300  uczniów szkół 
średnich  i  przedstawicieli  lokalnej  elity  w  Sulechowie,  Świebodzinie,  Krośnie 
Odrzańskim i  Żarach.  Mamy osób z  autyzmem włączały  się  do rozmów podczas 
paneli  dyskusyjnych, przez kilka miesięcy powstawał videoblog, którego motorem 
był jeden z podopiecznych Stowarzyszenia. Więcej na www.autyzm.zgora.pl/historie 

UROCZYSTA PREMIERA FILMU „NASZ AUTYZM”
 W CINEMA CITY ZIELONA GÓRA
Premiera „Naszego Autyzmu” to okazja by przedstawić potrzeby osób z autyzmem w 
województwie, zaprezentować w skrócie działania SPOA „Dalej Razem” i realizowane 
projekty, zachęcić Lubuszan do wrażliwości na drugiego człowieka. W 2008 roku 
Stowarzyszenie zrealizowało 9 projektów na rzecz osób z autyzmem.

Scenariusz spotkania
10:30 – 11:10
Wolontariusze wskazują gościom drogę do sali, rozdają podarunki, dbają o
podpisanie listy obecności
11:10 – 11:25
Emisja audiobooka: historia Jadwigi – Mamy Wojtka

http://www.autyzm.zgora.pl/historie


11:25 – 11:35
Przywitanie gości przez prowadzących galę, kilka słów wstępu:
- Anna Niezabitowska – Mama Filipa
- Dariusz Kamys z Kabaretu Hrabi
11:35 – 11:50
Prezentacja głównych wniosków z wyników badań sytuacji osób z autyzmem w woj. 
lubuskim:
- dr Aneta Rudzińska-Rogoża, Uniwersytet Zielonogórski
11:50 – 12:35
PREMIERA FILMU „NASZ AUTYZM”
12:35 – 12:40
Przedstawienie ekipy filmowej
12:40 – 12:55
Miejsce na zadawanie pytań przez gości i dziennikarzy, prezentacja potrzeb osób z
autyzmem
12:55 – 13:00

              Zakończenie
Zaproszeni goście:

−Władze lokalne I centralne (  m.in. Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski woj. lubuskiego, Urząd Wojewody Lubuskiego, przedstawiciele
gmin i powiatów z regionu)
−Instytucje ( m.in. Uniwersytet Zielonogórski, kuratorium oświaty, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, instytucje systemu opieki społecznej,
przedstawiciele szkół i przedszkoli)
−Reprezentanci biznesu lokalnego (we współpracy z Organizacją Pracodawców
Ziemi Lubuskiej)
−Organizacje Pozarządowe (głównie lokalne, z którymi SPOA „Dalej Razem”
współpracowało w ciągu roku)
−Dziennikarze
−Ekipa biorąca udział w produkcji filmu
−Rodzice osób z autyzmem
−Wolontariusze zaangażowani w pracę na rzecz SPOA „Dalej Razem”
−Reprezentanci i goście Cinema City
- Lubuszanie

AUTYZM
Według Organizacji  Narodów Zjednoczonych w 1980 roku rodziło się 1 dziecko z 
autyzmem na  10  000,  w  roku  2007  już  1/150.  Autyzm dotyka  większej  liczby 
maluchów niż  AIDS,  cukrzyca czy  nowotwór.  Wszyscy  stajemy przed  ogromnym 
wyzwaniem społecznym, pedagogicznym i finansowym.
Autyzm jest  zjawiskiem bardzo złożonym i  trudnym do  zdefiniowania.  Mówiąc  o 
osobach z autyzmem trzeba powiedzieć o całym spektrum trudności, z jakimi się 
borykają, dodając jednocześnie, że trudności te występują u każdej z osób w innym 
natężeniu.  Upraszczając można powiedzieć że autyzm to  schorzenie psychiczne i 
fizyczne, które całkowicie zaburza poznawanie rzeczywistości.  Osobom cierpiącym 
na autyzm świat wydaje się niezrozumiały i przerażający. Zachowanie autystów jest 
często  niezgodne  z  ogólnie  przyjętymi  normami  społecznymi.  W  zasadzie 
uniemożliwia  to  stworzenie  normalnych  więzi  z  otoczeniem,  a  często  nawet  z 
rodziną.

STOWARZYSZENIE
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" z Zielonej Góry, to 
organizacja działająca na rzecz osób autystycznych i ich rodzin. Oprócz rodziców 
zrzeszamy  terapeutów,  nauczycieli  i  opiekunów.  Istniejemy  od  2001  roku. 
Stowarzyszenie  udziela  pomocy  terapeutycznej,  rehabilitacyjnej  i  wsparcia 
psychicznego.  Współpracują  z  nami  nie  tylko  doskonale  wykwalifikowani 
rehabilitanci, ale również psycholog, neurolog dziecięcy, psychiatra i logopeda.



Funkcjonujemy w południowej części województwa lubuskiego. Naszym celem jest 
stworzenie  osobom  autystycznym  warunków  do  profesjonalnej  rehabilitacji 
umożliwiającej rozwój. Naszymi działaniami udowadniamy, iż autyzm nie jest czymś, 
czego  należy  się  bać,  osoby  autystyczne  nie  są  ludźmi  potrzebującymi  litości. 
Pragniemy  pokazać  Lubuszanom  jak  bardzo  wzbogacający  może  być  kontakt  z 
osobami autystycznymi.

KONTAKT:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem”
ul. Zachodnia 61, 65-552 Zielona Góra
Olena Kravchenko – reżyser filmu, mama Irenki, tel. 505 476 127, e-mail: 
olena@autyzm.zgora.pl 
Sebastian Cycuła – prezes SPOA Dalej Razem, tel. 694 511 027, e-mail: 
seba@autyzm.zgora.pl

www.autyzm.zgora.pl
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