
Sprawozdanie z działalności  

Studenckiego Koła Naukowego  

Wspierania Osób z Autyzmem  

za rok akademicki 2017/2018 

 

W roku akademickim 2017/2018 działalność Koła realizowana była w następujących 

zakresach: 

1.Działalność organizacyjna - Współpraca z zagranicznymi uniwersytetami 

19-23.03. 2018 wizyta studentów i pracowników Fontys University w Eindhoven z 

Holandii. Po raz piąty gościliśmy studentów (50 osób wraz z pracownikami pod 

kierunkiem doc. Marieke van Genugten) w ramach rozpoczętej przed pięcioma laty 

współpracy. Goście uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu poświęconym 

analizie porównawczej systemów edukacji oraz wsparcia dla osób z autyzmem w 

krajach Europy, a także odwiedzali placówki edukacyjne (Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1), domy stałego pobytu dla osób z autyzmem w Krakowie i 

okolicach (Farma Życia w Więckowicach) oraz wystawę Uważaj na głowę w Szpitalu 

Psychiatrycznym im. Dr. J. Babińskiego.  

 

2. Działalność naukowa 

Działalność naukowa realizowana była w formie pracy własnej, dyskusji grupowych, 

analizy literatury oraz spotkań naukowych.  

Temat wiodący działalności naukowej obejmował poznawcze i emocjonalno-

społeczne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich 

społecznego kontekst. Członkinie Koła gromadziły materiał poglądowy oraz 

prowadziły badania poświęcone wybranym zagadnieniom, których wyniki zostały 

zaprezentowane podczas międzynarodowych konferencji. Badania i analizy będą 

kontynuowane w kolejnym roku działalności Koła. 

2.1.  13-15.03.2018 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ołomuńcu 

zaprezentowano osiem wystąpień: 

1.Janik Konrad - Emotions experienced by children from alcoholic families. 

2.Macałka Emilia - The world needs different minds. 

3.Pawlak Adrianna - Towards needs fulfillment. Jarosław Branch of Polish 

Association for Persons with ID wide range of activities.  

4.Pawłowska Maja - “The Life Farm” Residential and  Educational Centre - in 

temporal perspective. 

5.Pisarzowska Emilia, Lasota Agnieszka - Parental attitudes and coping with stress 

among parents of healthy children and of children with atypical development. 



6.Gabriela Początek - Placówka Opiekuńczo-wychowawcza jako droga do 

samodzielności dziewcząt niepełnosprawnych. 

7.Popielarz Weronika - Developmental progress in autism - the 3I method effects.  

8.Ptaszek Patrycja - Multisensory approach towards therapy of people with autism – 

the analysis of hand made craft pieces. 

2.2.  7-8.06.2018 – udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  

Stymulacja i Wspomaganie Rozwoju Człowieka w biegu życia, Kraków, przygotowano 

pięć wystąpień: 

1.Gabriela Początek -Wsparcie instytucjonalne/terapeutyczne w drodze ku dorosłości 

osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

2.Emilia Macałka - Światu potrzebne są umysły różnego rodzaju. Analiza wytworów 

literackich osób z ASD. 

3.Patrycja Ptaszek -Arteterapia jako sposób pracy z osobami z autyzmem- analiza 

wytworów. 

4.Adrianna Pawlak - Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych jako działanie 

wspomagające rozwój. 

5.Weronika Popielarz -Terapia intensywna, indywidualna, interaktywna - 

Stymulowanie rozwoju osób z autyzmem Metodą 3i. 

 2.3.  27-29.09.2018 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Focus on Autism , 

Kraków , zaprezentowano wieloautorskie wystąpienie: 

1. Lasota Agnieszka, Macałka Emilia, Popielarz Weronika, Początek Gabriela, Pawlak 

Adrianna  - The mirror neuron system hypothesis – challenge for theories of ASD. 

 

3. Inne formy działalności: 

3.1.  Wolontariat  

Pomoc rodzicom osób z ASD, zrzeszonym w Oddziale Krakowskim KTA oraz 

Fundacji Wspólnota Nadziei; wspomaganie rozwoju dzieci z ASD w 

specjalistycznych placówkach: Niepubliczna Placówkę Opiekuńczo-Wychowawcza 

Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Krakowie, Maltańskie Centrum Pomocy 

Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną , Koło w Jarosławiu. 

 

3.2. Przegląd Filmów o autyzmie i zespole Aspergera  

01-03.12.2017 - Udział w VII Przeglądzie Filmów o autyzmie i zespole Aspergera w 

ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Przegląd jest Organizowany przez  

Ośrodek dla Osób z Autyzmem  „Effatha” przy współpracy  ze  Stowarzyszeniem  na 

Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”.  



 

3.3.  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

7.04.2018 – udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu przez organizacje społeczne działające na rzecz osób z 

autyzmem, Happening: "Ubierz Adasia na niebiesko", Rynek Główny w Krakowie. 

 

4.   Prace organizacyjne  

 

4. 1. udział w pracach organizacyjnych (obsługa biura konferencji) podczas  

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  Stymulacja i 

Wspomaganie Rozwoju Człowieka w biegu życia, Kraków.  

 

4. 2. udział w pracach organizacyjnych (obsługa biura konferencji) podczas  

Międzynarodowej Konferencji Naukowej Focus on Autism, Kraków. 
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opiekun Koła 

                                                                           

                                                                                


