




Sprawozdanie z działalności Fundacji SYNAPSIS 2020 3

 I.  Dane ogólne..........................................................................................................................  str. 4

	 II.		 Wstęp...................................................................................................................................		 str.	5

	 III.		 Programy	i	placówki	Fundacji.................................................................................................		 str.	6

	 	 1.		 Program	pomocy	dzieciom	z	autyzmem	i	ich	rodzinom	(PDZ) 
	 	 	 oraz	program	wczesnego	wykrywania	autyzmu	(BADABADA)	..............................................	 str.	6

	 	 2.	 Pierwsze	Niepubliczne	Przedszkole	Terapeutyczne	Fundacji	SYNAPSIS................................	 str.	8

	 	 3.	 Program	Autyzm-	System	XXI	...........................................................................................	 str.	10

	 	 4.	 Przedsiębiorstwo	Społeczne	-	Pracownia	Rzeczy	Różnych	SYNAPSIS	....................................	 str.	13

	 	 5.	 Program	Szkolenia	...........................................................................................................	 str.	16

	 IV.		 Projekty	realizowane	na	rzecz	dzieci	i	dorosłych	osób	z	ASD	.....................................................	 str.	17

	 V.		 Program	Promocji	i	Fundraisingu	Fundacji	SYNAPSIS	..............................................................	 str.	25

	 VI.		 Działalność	statutowa	odpłatna	..............................................................................................	 str.	31

	 VII.		 Działalność	gospodarcza	........................................................................................................	 str.	31

	 VIII.		 Uchwały	Zarządu	...................................................................................................................	 str.	32

	 IX.		 Suplement	............................................................................................................................	 str.	34

SPIS TREŚCI



Sprawozdanie z działalności Fundacji SYNAPSIS 2020 4

I. DANE OGÓLNE

 Nazwa Fundacji: Fundacja	SYNAPSIS
 Siedziba i adres:	 ul.	Ondraszka	3,	02-085	WARSZAWA
 Siedziba w 2020 roku:	 ul.	Ondraszka	3,	02-085	WARSZAWA
 Adres do korespondencji:	 ul.	Ondraszka	3,	02-085	WARSZAWA
	 	 tel./faks:		(+48	22	825-87-42)
	 	 e-mail:	fundacja@synapsis.org.pl	
	 	 www.synapsis.org.pl
 Data rejestracji: 16.01.1990	r.
 Nr księgi: KRS	0000045919
 Nr identyfikacyjny – REGON: 001411277
 NIP 526-030-25-22

Honorowy Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS	–	Michał		Wroniszewski

Główna idea: Umacnianie	więzi	rodzinnych	i	społecznych

Misja Fundacji:  Niesienie	profesjonalnej	pomocy	osobom	z	autyzmem	i	ich	rodzinom 
oraz	wypracowywanie	systemowych	zmian,	które	podnoszą	jakość	ich	życia

Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:
   rozwoju	więzi	rodzinnych	i	społecznych;
  podmiotowości	i	godności	jednostki	oraz	rodziny;
  wspólnotowości	w	rodzinie	i	społecznościach;
   własnych	możliwości	ludzi,	a	zwłaszcza	poczucia	kompetencji	społecznej,	inicjatywy 

i	kreatywności;
  ekologicznego	widzenia	problemów	ludzkich,	rodzinnych	i	społecznych;
  podmiotowości	jednostki	w	środowisku	zawodowym,	humanizacji	pracy	i	własności;
   potęgowania	zdrowia	psychicznego,	rozwoju	umiejętności	psychoprofilaktycznych 

i	profesjonalnego	doradztwa	i	pomocy	ludziom.

Organy Fundacji:

Zarząd: Rada Nadzorcza: Rada Fundacji:

Izabela	Broczkowska	–	Prezes	Zarządu	
Joanna	Grochowska		–	Wiceprezes	

Łucja	Sokorska-Maj
Katarzyna	Paluch

Maria	Wroniszewska

Zbigniew	Bujak	
Ewa	Konczal	
Ewa	Pisula	

Maria	Szperlich-Poppe
Krystyna	Łubnicka	
Magdalena	Okrzasa	

Ryszard	Praszkier
Jakub	Wroniszewski
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 II. WSTĘP

30 lat Fundacji SYNAPSIS i rok 2020

Fundacja	 aktywnie	działa	 już	od	30	 lat.	 Ile	 zrobiliśmy	 i	 co	udało	nam	się	w	 ciągu	 tych	30	 lat 
osiągnąć	opisujemy	w	suplemencie	do	sprawozdania.

Rok 2020

Pod	koniec	2020	roku	zaszły	bardzo	ważne	zmiany	w	składzie	Zarządu	i	Rady	Nadzorczej	Funda-
cji.	Michał	Wroniszewski,	z	racji	wieku,	po	30	latach	prowadzenia	Fundacji	zrezygnował	z	funkcji	
Prezesa	Zarządu	 i	 przyjął	 funkcję	Honorowego	Prezesa	Zarządu	 Fundacji.	Na	 funkcję	 Prezesa	
została	powołana	Izabela	Broczkowska,	na	Członka	Zarządu	Maria	Wroniszewska.	Zmienił	się	też	
skład	Rady	Nadzorczej,	 jako	nowych	członków	powołano	Krystynę	Łubnicką,	Ewę	Pisulę,	Mag-
dalenę	Okrzasę,	Marię	Szperlich-Poppe	 i	Ewę	Konczal.	Swoją	pracę	zakończyli:	Ewa	Szperlich,	
Stanisław	Knaflewski,	Hanna	Kossowska,	Anna	Rainer	oraz	Irena	Namysłowska.

Zarząd	 Fundacji	 przyjął	 statut	 Fundacji	„AUTICA”	 i	 powołał	 członków	Rady	 Fundacji	 oraz	 jej	
Przewodniczącego.	Złożony	został	wniosek	o	rejestrację	nowej	fundacji.

Przez	cały,	 trudny	z	powodu	pandemii,	2020	rok,	Fundacja	podejmowała	wysiłek	realizacji	 już	
prowadzonych	wieloletnich	programów	pomocy	osobom	z	ASD	i	ich	rodzinom:	diagnozowaliśmy	
dzieci,	młodzież	i	dorosłych,	prowadziliśmy	specjalistyczne	terapie	dla	osób	z	ASD.	Działał	Ośro-
dek	Informacyjno-Prawny	i	Dział	Rzeczniczy.	Zapewniliśmy	wysoki	poziom	bezpieczeństwa	pod-
opiecznym	i	pracownikom,	dostosowując	nasze	placówki	do	działania	w	reżimie	stacjonarnym	
(m.in.	zakupiliśmy	lampy	UV	i	automaty	do	dezynfekcji)	oraz	uruchamiając	tryb	pracy	zdalnej	
(teleporady,	zajęcia	online,	webinary).	Kontynuowaliśmy	wszystkie	pozostałe	programy	–	dzia-
łało	Przedszkole	Terapeutyczne	 i	Ośrodek	Dom	i	Praca	dla	dorosłych	osób	z	autyzmem.	Praca	
stacjonarna,	hybrydowa	lub	zdalna	odbywała	się	zgodnie	z	obowiązującymi	zarządzeniami.

Nowymi	działaniami	Fundacji	był	cykl	bezpłatnych	webinarów	o	autyzmie	skierowany	do	rodzi-
ców	i	opiekunów	osób	z	ASD	oraz	zakładka	dla	osób	z	ASD	na	stronie	fundacji.	

Zespół	ds.	Rzecznictwa	aktywnie	działał	na	rzecz,	by	system	rehabilitacji	społeczno-zawodowej	
i	system	mieszkalnictwa	wspomaganego	był	bardziej	dostępny	dla	dorosłych	osób	z	autyzmem.	
Kontynuowaliśmy,	mimo	trudności	związanych	z	pandemią,	ważne	badania	kliniczne	„Skutecz-
ność	i	bezpieczeństwo	bumetanidu	w	postaci	roztworu	doustnego	u	dzieci	w	wieku	od	2	do	7	lat	
(oraz	od	7	do	18	lat)	z	zaburzeniami	ze	spektrum	autyzmu”.

Mimo	pandemii	prowadziliśmy	akcje	i	wydarzenia	promocyjne,	m.in.	udało	się	nam	zorganizować	
XXXII	Charytatywną	Aukcję	Dzieł	Sztuki	w	Muzeum	Narodowym,	podczas	której	zaprezentowa-
liśmy	ponad	siedemdziesiąt	dzieł	 (obrazów,	grafik,	rzeźb	 i	 fotografii)	uznanych	współczesnych	
artystów.

Nie	zrealizowaliśmy	z	powodu	pandemii	kilku	ważnych,	corocznych	działań.	Nie	odbyła	się	tra-
dycyjna	konferencja	szkoleniowa,	nie	uruchomiła	się	akcja	„Biegam	Dobrze”.	Ograniczone	były	
turnusy	dla	osób	z	ASD	w	mieszkaniu	wspomaganym.
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III. PROGRAMY i PLACÓWKI FUNDACJI

Działalność Fundacji w 2020 r. była realizowana w strukturach organizacyjnych:

  Ośrodku Dla Dzieci i Dorosłych z Autyzmem poprzez: 

	 	 1.		Niepubliczny	Podmiot	Leczniczy	–	w	trzech	lokalizacjach:
	 	 	 -	Ośrodek	dla	Dzieci	i	Dorosłych	Osób	z	Autyzmem,	ul.	Ondraszka	3	w	Warszawie,
	 	 	 -	Filia	Ośrodka	dla	Dorosłych,	ul.	Jasna	36a,	Wilcza	Góra
	 	 	 -	Ośrodek	Centrum	Diagnozy	i	Terapii	Małych	Dzieci,	ul.	Siemieńskiego	21	w	Warszawie,

	 	 2.		Niepubliczną	Poradnię	Psychologiczno-Pedagogiczną

	 	 3.		Ośrodek	Informacyjno-Prawny

	 	 4.		Niepubliczną	Placówkę	Kształcenia	Ustawicznego
  Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS
  Zakładzie Aktywności Zawodowej - Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS

III.1.
PROGRAM POMOCY DZIECIOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM (PDZ) 
i PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA AUTYZMU (BADABADA)

Działania	Programu	realizowane	były	w	ramach	Ośrodka	dla	Dzieci	i	Dorosłych	z	Autyzmem.

Główne	 obszary	 to	 wczesna	 diagnostyka	 dzieci	 do	 3	 roku	 życia,	 diagnostyka	 i	 terapia	 dzieci 
i	młodzieży	oraz	osób	dorosłych.	Wsparcie	udzielane	jest	także	rodzicom	i	opiekunom.	

Program	realizowany	był	przez	zespół,	w	skład	którego	wchodziło	3	lekarzy,	23	terapeutów	oraz	
zespół	wykonujący	zadania	recepcyjne	i	administracyjne.	Ze	względu	na	pandemię	i	lockdown,	ko-
nieczne	było	wypracowanie	nowych	form	wsparcia	i	pomocy	w	formie	teleporad,	konsultacji	oraz	
terapii	online.	Szczególnie	ważne	było	utrzymanie	kontaktu	z	osobami	w	spektrum	autyzmu,	które	
często	z	dnia	na	dzień	zostały	pozbawione	dostępu	do	świadczeń	edukacyjnych,	rehabilitacyjnych,	
terapeutycznych.	Istotne	było	także	jak	najszybsze	przystosowanie	Ośrodka	do	prowadzenia	dzia-
łań	stacjonarnych	w	odpowiednim	reżimie	sanitarnym	i	możliwość	wznowienia	diagnoz.	

Z	różnych	form	pomocy	korzystało	600	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych	osób	ze	spektrum	autyzmu.

Najważniejsze działania zrealizowane w 2020 r.:
   Diagnoza dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kierunku spektrum autyzmu –	realizowa-
na	przez	zespół	lekarzy	psychiatrów,	psychologów,	pedagogów	specjalnych,	logopedów,	fizjo-
terapeutę;

  efekt:	zdiagnozowano	261	dzieci	głównie	z	województwa	mazowieckiego,	ale	również	innych	
regionów	kraju.
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   Terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych	 –	 program	 realizowany	 w	 Ośrodku	 obejmo-
wał	postępowanie	medyczne,	rehabilitacyjne,	terapeutyczne	oraz	edukacyjne,	mające	na	celu	
wszechstronne	usprawnianie	osób	w	spektrum	autyzmu;

 efekt:	ze	stałej	opieki	korzystało	245	dzieci	i	młodzieży

   Badania naukowe: W	 2020	 r.	 zespół	 naszych	 specjalistów	 kontynuował	 udział	 w	między-
narodowym,	wieloośrodkowym	 (ogólnoświatowym)	badaniu	klinicznym	„Skuteczność	 i	 bez-
pieczeństwo	bumetanidu	w	postaci	roztworu	doustnego	u	dzieci	w	wieku	od	2	do	7	lat	(oraz 
od	7	do	18	lat)	z	zaburzeniami	ze	spektrum	autyzmu”

Finansowanie:
   Działania	Programu	zostały	sfinansowane	z	6	źródeł:	
	-		Kontrakt	NFZ,
	-	Środki	publiczne	–	PFRON,	Mazowieckie	Centrum	Polityki	Społecznej,
	-	Projekty	Badawcze	–Servier,
	-	Akcje	biegowe	–	„Biegam	Dobrze”,
	-	Darowizny	od	osób	fizycznych	i	prawnych,
	-	Działalność	gospodarcza	-	szkolenia	i	staże,

PDZ w liczbach w 2020:
   261	diagnoz	małych	dzieci,
   245	dzieci	i	młodzieży	pod	stałą	opieką	Ośrodka,
   600	pacjentów,	którzy	otrzymali	wsparcie,
   680	wizyt	lekarskich,
   8	335	spotkań	terapeutycznych.
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III.2. 
PIERWSZE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE 
FUNDACJI SYNAPSIS

W	roku	2020	swoją	działalność	edukacyjną	i	terapeutyczną	kontynuowało	Pierwsze	Niepubliczne	
Przedszkole	Terapeutyczne	Fundacji	 SYNAPSIS	w	budynku	wydzierżawionym	od	ZGN	Ochota	
przy	ul.	Siemieńskiego	21.

Do	 Przedszkola	 uczęszczają	 dzieci	 z	 diagnozą	 autyzmu	 dziecięcego	 oraz	 autyzmu	 atypowego 
i	Zespołu	Aspergera	w	wieku	od	2,5	do	9	roku	życia.	Edukacją	i	terapią	objętych	jest	28	dzieci	
rocznie.	W	przedszkolu	 działają	 dwie	 świetlice:	 jedna	 dla	 dzieci	młodszych,	 druga	–	 dla	 star-
szych.	W	2020	w	lipcu/	sierpniu	edukację	w	naszym	Przedszkolu	zakończyło	8	dzieci,	w	grudniu 
1	dziecko.	Przedszkolaki	te	przeszły	na	wyższy	poziom	edukacji.	3	uczy	się	w	szkołach	specjal-
nych,	1	w	szkole	publicznej	integracyjnej,	1	w	szkole	niepublicznej	terapeutycznej	oraz	1	w	szkole	
niepublicznej	ogólnodostępnej.	Od	września	2020	w	Przedszkolu	działają	3	grupy,	w	których	jest	
realizowane	roczne	przygotowanie	do	edukacji	przedszkolnej;	programem	tym	zostało	objętych	
11	dzieci.

Na	 terenie	 Przedszkola	 kontynuowane	 były	 zajęcia	 w	 ramach	 WWR	 oraz	 oferta	 dodatkowa 
z	zakresu	terapii	ręki,	logopedii	oraz	SI.	Zajęcia	były	zorganizowane	dla	mniejszej	liczby	dzieci 
w	porównaniu	z	rokiem	ubiegłym.

Przez	 cały	 rok	 terapeuci	 i	 nauczyciele	Przedszkola	 objęci	 byli	 opieką	merytoryczną	dotyczącą	
strukturalizacji	i	komunikowania	się	przez	2	osoby	współpracujące	z	Fundacją	SYNAPSIS.
W	Przedszkolu	realizowano	podstawę	programową	MEN,	kontynuowano	autorski	program	wy-
chowania	przedszkolnego	oraz	intensywny	program	terapeutyczny	opracowywany	dla	każdego	
dziecka.	 Realizacja	 programu	 terapeutycznego	 była	 kontynuowana	 przez	 rodziców	 na	 terenie	
domu	wg	zaleceń	terapeutów	dziecka.
Podczas	typowych	aktywności	przedszkolnych,	takich	jak	zabawy	tematyczne,	zabawy	plastyczne,	
zabawy	ruchowe,	dzieci	uczyły	się	nawiązywania	kontaktów	z	rówieśnikami,	rozwijały	wzajemną	
komunikację	oraz	poznawały	obowiązujące	w	grupie	zasady	i	normy.	Zabawa	w	grupie	zachęcała	
je	do	współpracy	z	innymi,	a	tym	samym	była	okazją	do	rozwijania	kompetencji	społecznych.	
Kontynuowana	jest	praca	specjalistów	ds.	komunikacji	i	strukturalizacji.

Zespoły	wychowania	przedszkolnego	poddawane	są	systematycznej	superwizji.

W	ciągu	roku	szkolnego	kontynuował	swoją	pracę	A-Teatr	złożony	z	nauczycielek	naszego	przed-
szkola.	Zrealizowano	bale	w	przedszkolu:	karnawałowy	oraz	Bal	u	Jeża.	

Ze	względu	 na	 czas	 pandemii,	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniami	MEN	 zrezygnowano	 z	wycieczek,	
wyjść	do	muzeum,	sklepów,	teatrów,	wystaw,	do	kina	oraz	nie	zapraszano	edukatorów	z	zewnątrz	
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na	teren	placówki.	W	ciągu	roku	działalność	Przedszkola	była	uwarunkowana	decyzjami	Mini-
sterstwa	oraz	sytuacją	zdrowotną	kadry	(kwarantanna	części	personelu	przedszkolnego).	Wszel-
kie	zmiany	w	organizacji	pracy	Przedszkola	były	akceptowana	przez	wyznaczone	jednostki	w	tym	
Sanepid	i	organ	założycielski.	

U	większości	dzieci	zaobserwowano	wyraźny	postęp	we	wszystkich	ważnych	obszarach,	w	jakich	
monitorowany	jest	rozwój.	Szczególnie	ważne	są	postępy	przedszkolaków	w	sferach	komunikacji	
i	zabawy.

W	realizację	zadań	Pierwszego	Niepublicznego	Przedszkola	Terapeutycznego	Fundacji	SYNAPSIS	
zaangażowany	był	zespół,	w	skład	którego	wchodziły	osoby	mające	kwalifikacje	i	umiejętności	po-
trzebne	do	pracy	z	małym	dzieckiem	o	zaburzonym	rozwoju.	Każdy	oddział	przedszkolny	prowa-
dzi	jeden	nauczyciel	wychowania	przedszkolnego	oraz	jeden	terapeuta	(psycholog	lub	pedagog).	
W	przedszkolu	zatrudnionych	 jest	5	nauczycieli	oraz	7	specjalistów	(psychologów,	pedagogów	
specjalnych),	 2	 logopedów	oraz	2	 terapeutki	 integracji	 sensorycznej.	W	placówce	 realizowano	
również	indywidualne	zajęcia	logopedyczne	oraz	integracji	sensorycznej,	w	których	uczestniczy-
ło	28	dzieci.	Kadra	pedagogiczna	i	terapeutyczna	stale	podnosi	swoje	kwalifikacje	uczestnicząc	
w	kursach	i	szkoleniach.	W	2020	roku	brała	udział	w	szkoleniach	wewnętrznych	podstawowych	
na	temat	autyzmu,	jak	pracować	z	dzieckiem	z	autyzmem	w	przedszkolu	oraz	specjalistycznych,	
dotyczących	komunikowania	się	AAC,	TUS.

Przedszkole w liczbach w 2020:
  	28	dzieci	z	autyzmem	objętych	edukacją	i	terapią,
  	8	dzieci	zakończyło	edukację,
  	Zatrudnionych	5	nauczycieli,	9	specjalistów,	2	logopedów,	2	terapeutów	SI.
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III. 3.
PROGRAM AUTYZM-SYSTEM XXI

Ośrodek Informacyjno-Prawny

W	ramach	Ośrodka	prowadzone	było	przez	cały	2020	r.	specjalistyczne	poradnictwo	dla	rodziców,	
profesjonalistów	oraz	otoczenia	osób	z	ASD.	Obejmowało	zakres	poradnictwa	prawnego,	obywa-
telskiego,	psychologicznego,	socjalnego	i	pedagogiczno-terapeutycznego,	dotyczącego	zaspoka-
jania	specyficznych	potrzeb	osób	z	autyzmem.

W	2020	roku	udzielono	ponad	1220	porad	osobom	z	ASD,	ich	rodzinom,	opiekunom	i	szerszemu	
otoczeniu.	Z	poradnictwa	skorzystało	ponad	900	osób.	Sporządzono	33	pisma	interwencyjne	lub	
odwołania	od	decyzji	administracyjnych.

Około	 80%	 porad	 udzielanych	 jest	 rodzicom	 i	 opiekunom	 osób	 z	ASD	 autyzmem	 lub	 samym 
osobom	 z	ASD.	Rodzice	 z	 całej	 Polski	 zgłaszają	 się	 często	w	momentach	 bezradności	 i	 braku	
informacji.	 Bardzo	 często	 spotykają	 się	 z	 odmową	 uznania	 niepełnosprawności	 u	 ich	 dziecka 
i	związanych	z	tym	świadczeń	lub	nie	są	w	stanie	znaleźć	specjalistów	albo	właściwych	placówek 
w	swoim	środowisku,	zmagają	się	z	kryzysami	rodzinnymi	czy	zdrowotnymi.	Wszyscy	potrzebują	
szczegółowych	informacji,	porad	opartych	na	wiedzy	i	doświadczeniu,	podtrzymania	ich	w	trud-
nych	sytuacjach	życiowych.

Udzielane	porady	obejmowały	postępowanie	dotyczące	uzyskania	orzeczenia	o	niepełnospraw-
ności	oraz	uprawnień	wynikających	z	otrzymanego	orzeczenia	np.	świadczenia	pielęgnacyjnego,	
specjalistycznych	usług	opiekuńczych.	Zaktualizowany	został	Poradnik	dla	Rodziców	Dzieci	po	
Diagnozie	Autyzmu,	który	jest	rozsyłany	rodzicom	korzystającym	z	porad.
Ponadto	porady	dotyczyły	sfery	życia	osobistego	i	rodzinnego	osób	z	autyzmem	i	ich	rodzin,	jak	
np.	mieszkanie	z	zasobów	komunalnych,	alimenty,	władza	rodzicielska,	rozdzielczość	majątkowa,	
postępowanie	odszkodowawcze,	ubezwłasnowolnienie,	ulga	rehabilitacyjna,	dostosowanie	dzia-
łań	podejmowanych	na	rzecz	osób	ze	spektrum	autyzmu	do	specyfiki	 ich	niepełnosprawności.	
Wzrosła	liczba	porad	dotyczących	rodzin	w	czasie	procesu	rozwodowego,	gdy	szczególnie	ważne	
jest	zadbanie	o	psychiczną	sytuację	dziecka	z	autyzmem	i	ograniczenie	negatywnych	konsekwen-
cji	dla	jego	rozwoju.	

Ośrodek Informacyjno-Prawny w liczbach w 2020:
   6	specjalistów,	
   ponad	900	osób,	które	skorzystały	z	poradnictwa	(osoby	z	CZR,	rodziny,	opiekunowie,	otocze-
nie	osób	z	ASD	),

   ponad	1220	udzielonych	porad,	
   33	pisma	interwencyjne/odwołania.

W	2020	roku	specjaliści	pracujący	w	Ośrodku	Informacyjno-Prawnym	udzielali	porad	prawnych,	
psychologicznych	i	socjalnych	oraz	„rodzice-rodzicom”	w	ramach	projektu:
„Z	autyzmem	przez	życie…”	–	Projekt	PFRON	(2019-2022).
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Rzecznictwo
 
Od	początku	swojego	istnienia,	czyli	od	ponad	30	lat,	Fundacja	SYNAPSIS	podejmowała	szcze-
gólne	działania	na	rzecz	zmian	systemowych,	starając	się	wpływać	na	kształt	prawa	i	programów	
polityki	 społecznej,	aby	zmniejszać	dyskryminację	osób	z	zaburzeniami	ze	 spektrum	autyzmu 
i	ich	rodzin	w	Polsce	oraz	poprawiać	dostępność	i	jakość	świadczeń	i	usług,	a	przez	to	wpływać	na	
podniesienie	jakości	życia	tej	grupy	osób	z	niepełnosprawnością.	W	tym	celu	Fundacja	SYNAPSIS	
powołała	w	1995	r.	Ośrodek	Informacyjno-Prawny	i	Zespół	ds.	Rzecznictwa	Fundacji	SYNAPSIS.	

Działania	 rzecznicze	 prowadzone	 są	 nie	 tylko	 w	 imieniu	 Fundacji	 SYNAPSIS,	 ale	 również 
organizacji	działających	na	rzecz	osób	z	autyzmem	i	ich	rodzin	w	Porozumieniu	AUTYZM-POL-
SKA	(P	A-P).	Fundacja	SYNAPSIS	prowadziła	działania	na	rzecz	rozwoju	i	integracji	środowiska	
pracującego	na	rzecz	osób	z	autyzmem	od	ponad	20	lat	i	od	początku	powołania	Porozumienia 
w	1997	 r.	 była	 członkiem	zarządu	P	A-P	oraz	miała	pełnomocnictwo	do	występowania	wobec	
władz	centralnych	w	jego	imieniu.	W	2020	r.	z	inicjatywy	Fundacji	SYNAPSIS	Porozumienie	zo-
stało	zarejestrowane	w	KRS	jako	Związek	stowarzyszeń	POROZUMIENIE	AUTYZM-POLSKA,	sku-
piający	27	organizacji	założycieli.	W	2020	r.	Przewodniczącym	Zarządu	Związku	Stowarzyszeń	
POROZUMIENIE	AUTYZM-POLSKA	został	Michał	Wroniszewski	z	Fundacji	SYNAPSIS,	a	członek	
zespołu	ds.	rzecznictwa	został	powołany	do	pełnienia	funkcji	Rzecznika	Praw	Osób	z	Autyzmem	
przy	 POROZUMIENIU.	 Regularna	wymiana	 i	 uzgadnianie	 opinii	 pomiędzy	 członkami	 Porozu-
mienia	odbywa	się	drogą	e-mailową,	telefoniczną,	a	w	2020	r.	odbyło	się	jedno	Walne	Zebranie 
P	A-P	online.	FS	opracowując	różne	propozycje	zmian	systemowych	w	imieniu	P	A-P	korzysta	też 
z	rozwiązań	w	innych	krajach	UE.

Głównym	 celem	 działalności	 Zespołu	 ds.	 Rzecznictwa	w	 ostatnich	 latach	 była	 działalność	 na	
rzecz	uczynienia	polskiego	systemu	rehabilitacji	społeczno-zawodowej	 i	systemu	mieszkalnic-
twa	wspomaganego	dostępnym	dla	dorosłych	osób	z	autyzmem,	których	potrzeby	do	tej	pory	nie	
są	dostatecznie	uwzględniane	w	ramach	dotychczasowych	rozwiązań	systemowych.	Było	to	też	
głównym	celem	działań	Zespołu	w	 roku	2020.	Z	powodu	ograniczonych	środków	finansowych	
Zespół	działał	w	bardzo	okrojonym	składzie	i	z	tego	względu	jego	działania	koncentrowały	się	na	
wybranych	zagadnieniach,	które	miały	na	celu	pokazanie	niewystarczającej	liczby	placówek	dla	
dorosłych	osób	z	ASD	(spektrum	autyzmu),	z	uwagi	na	brak	odpowiedniego	finansowania	usług	
dla	dorosłych	osób,	szczególnie	zależnych	od	pomocy	innych.	Niestety,	skuteczność	tych	starań	
jest	ograniczona.	

Fundacja	SYNAPSIS	ma	też	przedstawiciela	w	Zarządzie	Polskiej	Federacji	Zatrudnienia	Wspo-
maganego	i	współdziała	z	innymi	organizacjami	na	rzecz	wprowadzenia	systemowego	wsparcia	
dla	osób	z	niepełnosprawnościami,	w	tym	z	zaburzeniami	ze	spektrum	autyzmu,	w	podejmowa-
niu	pracy	na	otwartym	rynku	i	w	utrzymaniu	zatrudnienia.
W	2020	 roku	przedstawiciele	 Fundacji	 brali	 udział	w	konsultacjach	dokumentów	 różnej	 rangi 
z	wielu	dziedzin,	oraz	występowali	z	własnymi	inicjatywami	m.	in.:	

w zakresie ochrony zdrowia wystosowano:
-		pisma	do	Ministra	Zdrowia	i	Prezesa	NFZ	z	15	lipca	2020	r.	z	wnioskiem	o	zmiany	w	załączni-
ku	nr	6	poz.	7	Roz.	Min.	Zdrowia	z	dnia	19.06.2019	na	które	otrzymaliśmy	odpowiedź	w	dniu	
11.08.2020	r.



Sprawozdanie z działalności Fundacji SYNAPSIS 2020 12

III. PROGRAMY i PLACÓWKI FUNDACJI

-		pisma	do	Ministra	Zdrowia	i	Prezesa	NFZ	z	25	września	2020	r	w	odpowiedzi	na	pismo	NFZ 
z	11.08.	2020	r.	dot.	m.	in.	porady	kompleksowo-konsultacyjnej,	na	które	odpowiedź	otrzy-
maliśmy	1.12.2020	r.	

w zakresie wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych wystosowano:

-		pisma	do	Ministra	Pracy,	Rodziny	i	Polityki	Społecznej	oraz	Pełnomocnika	Rządu	ds.	Osób 
Niepełnosprawnych	z	dnia	13.03.2020	w	sprawie	prawa	do	dodatkowego	zasiłku	opiekuńcze-
go	sytuacji	rodziców	i	opiekunów	osób	z	niepełnosprawnościami	całkowicie	niezależnych,	na	
które	otrzymaliśmy	odpowiedź	w	dniu	7.04.2020	r.

Do	 najważniejszych	 form	 działalności	 rzeczniczej	 Fundacji	 SYNAPSIS	 należało	 w	 roku	 2020	
kontynuowanie	działań	w	celu	zniesienia	barier	w	tworzeniu	placówek	dziennych	dla	dorosłych	
osób	 z	 autyzmem	 i	 różnych	 form	mieszkalnictwa	wspomaganego.	W	 tym	celu	w	 imieniu	PAP	
inicjowaliśmy	na	początku	2020	r.	 tworzenie	przez	posłów	Parlamentarnej	Grupy	ds.	Autyzmu	
(PGA)	w	sejmie	nowej	kadencji	(PGA,	powoływana	w	polskim	parlamencie	w	każdej	kadencji	od	
2001	r.	z	inicjatywy	Fundacji	SYNAPSIS)	Przedstawiciele	zespołu	rzecznictwa	m.in.	wystosowali 
szereg	zaproszeń	do	posłów	różnych	ugrupowań	oraz	uczestniczyli	w	styczniu	2020r.	w	spotkaniu	
z	posłanką	Dominiką	Chorosińską,	która	podjęła	się	koordynacji	powstania	grupy	w	parlamen-
cie.	Spotkanie	odbyło	się	w	biurze	poselskim	Posłanki,	a	przedstawiciele	zespołu	rzeczniczego	
przekazali	szereg	dokumentów	i	opracowań	dotyczących	sytuacji	osób	z	autyzmem	w	Polsce.	Od	
momentu	ogłoszenia	lockdownu	z	powodu	pandemii	koronawirusa	działanie	nowego	parlamen-
tarnego	zespołu	ds.	autyzmu	zostało	zawieszone.	

Przedstawicielka	P	A-P	kontynuowała	udział	w	pracach	różnych	zespołów	i	spotkaniach,	m.in.	
-			w	kwietniu	2020	r.	odbyła	się	w	Fundacji	SYNAPSIS	wizyta	Pełnomocnika	Rządu	ds.	Osób	
Niepełnosprawnych	Min.	Pawła	Wdówika.	Wizyta	z	okazji	Światowego	Dnia	Autyzmu	doty-
czyła	sytuacji	osób	z	autyzmem	i	możliwych	działań	poprawy	tej	sytuacji

-		udział	w	spotkaniu	online	z	Pełnomocnikiem	Rządu	ds.	Osób	Niepełnosprawnych	min.	Paw-
łem	Wdówikiem,	w	dniu	3.07.2020r.w	sprawie	opieki	wytchnieniowej	i	programu	asystencji	
osobistej.	

-	cykliczny	udział	w	zespole	skupiającym	osoby	działające	na	rzecz	osób	niesamodzielnych
-		Branżowe	Komisje	Dialogu	Społecznego	M.	st.	Warszawy	–	spotkania	ze	względu	na	epidemię	
rzadsze	i	częściowo	on-line.

W	2020	r.	z	powodu	pandemii	niestety	zostały	zredukowane	również	działania	samorzeczników 
z	ASD	ze	względu	na	zdalne	nauczanie	i	brak	bezpośrednich	kontaktów	i	spotkań.		

Wsparcie terapeutyczne dorosłych osób z ASD
Mimo	pandemii	w	ciągu	2020	r.	ponad	130	dorosłych	osób	z	ASD	korzystało	ze	wsparcia	terapeu-
tycznego.	Terapia	prowadzona	była	przez	czteroosobowy	zespół	psycholożek	i	terapeutek,	które	
mają	przygotowanie	i	doświadczenie	do	pracy	z	dorosłymi.	Wiele	spotkań	odbywało	się	online,	
lecz	w	niektórych	okresach	roku	udawało	się	prowadzić	spotkania	bezpośrednie	z	przestrzega-
niem	reżimu	sanitarnego.	
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III.4.
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS

Przedsiębiorstwo	Społeczne	-	Pracownia	Rzeczy	Różnych	SYNAPSIS	jest	wyjątkowym	miejscem	
pracy,	które	zatrudnia	24	osoby	z	autyzmem,	ze	znacznym	lub	umiarkowanym	stopniem	niepeł-
nosprawności,	w	ramach	Zakładu	Aktywności	Zawodowej	 (ZAZ).	Pracownicy	Ci	wymagają	wy-
jątkowo	dużego	wsparcia	ze	strony	trenerów	i	instruktorów	pracy,	ze	względu	na	duże	problemy	
w	komunikacji	z	otoczeniem,	duży	stopień	niesamodzielności	w	codziennych	czynnościach	ży-
ciowych	oraz	występowanie	zachowań	będących	wyzwaniem	dla	otoczenia	w	relacjach	z	innymi	
osobami.	W	ZAZ	osoby	z	autyzmem	rozwijają	swoje	umiejętności	społeczne	i	zawodowe	poprzez	
udział	w	zajęciach	rehabilitacyjnych.	Trzeba	pamiętać,	że	osoby	niepełnosprawne	stanowią	gru-
pę	ludzi,	dla	których	pojęcie	pracy	zawodowej	nie	tylko	oznacza	polepszenie	sytuacji	finansowej,	
lecz	nade	wszystko	podnosi	poczucie	ich	własnej	wartości.

Zakład Aktywności Zawodowej
Rok	2020	był	trzynastym	pełnym	rokiem	działania	Zakładu	Aktywności	Zawodowej	-	Pracownia	
Rzeczy	Różnych	SYNAPSIS	w	Wilczej	Górze	pod	Warszawą.	

Pomimo	 trudności	 związanych	 ze	 stanem	 epidemii	 ZAZ	 w	Wilczej	 Górze	 kontynuował	 swoją	
działalność	z	jednej	strony	zapewniając	pracownikom	możliwość	rozwoju	kompetencji	z	drugiej	
usprawniając	organizację	pracy	pozwalającą	na	kontynuację	produkcji	i	sprzedaży	produktów.	

ZAZ	w	2020	roku	prowadził	w	ramach	swojej	działalności	pracę	w	pracowni	ceramiki,	stolarskiej,	
biurowej,	rzemiosła	artystycznego.	Ponieważ	część	pracowników	przeszła	na	tryb	pracy	zdalnej	
półprodukty	przez	nich	wytwarzane	musiały	być	połączone	w	całość	na	miejscu	w	pracowniach.
Kontynuowano	zadania	w	ramach	indywidualnych	planów	działania.	Kadra	merytoryczna	wdra-
żała	ulepszone	strategie	dotyczące	poprawy	funkcjonowania	dorosłych	osób	z	autyzmem	w	miej-
scu	pracy.	Dotyczyły	one	samodzielności	oraz	zdobywania	nowych	kompetencji	zawodowych.	

Rehabilitacja zawodowa i społeczna w ZAZ
Zakład	Aktywności	Zawodowej	-	Pracownia	SYNAPSIS	prowadzi	szereg	działań	mających	na	celu	
naukę	 kompetencji	 zawodowych	 oraz	 funkcjonowania	 w	 społeczeństwie.	 Osoby	 zatrudnione 
w	ZAZ	Wilcza	Góra	wykonują	pracę	w	pracowniach,	gdzie	przygotowywane	są	zadania	dostoso-
wane	do	 indywidualnych	możliwości	każdej	osoby.	Powoduje	 to,	że	każdy	pracownik	czuje	się	
potrzebny	i	zdolny	do	pracy.	Nauka	podstawowych	czynności	zawodowych	daje	nie	tylko	poczu-
cie	przynależności	do	miejsca	pracy	i	grupy	społecznej,	ale	również	stwarza	szanse	na	doskona-
lenie	manualnej	i	poznawczej	sprawności.	Jest	to	bardzo	ważny	element	w	procesie	rehabilitacji	
osób	 z	ASD.	W	czasie	 zajęć	 z	 rehabilitacji	 ćwiczone	 są	 kompetencje	 samoobsługowe,	 treningi	
umiejętności	społecznych	oraz	doskonalenie	zdolności	komunikacyjnych.	Rok	2020	wymusił	na	
Zakładzie	Aktywności	Zawodowej zmiany	w	organizacji	pracy	i	rehabilitacji	uwzględniając	stan	
epidemii	w	całym	kraju	a	jednocześnie	naukę	czegoś	nowego.
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Dużym	wyzwaniem	było	przeszkolenie	całego	zespołu	z	zasad	prewencji	i	bezpieczeństwa	zwią-
zane	z	ryzykiem	zarażenia	COVID-19	–	wspólne	ćwiczenia	bezpiecznego	ściągania	maseczek	i	rę-
kawiczek,	prawidłowego	mycia	i	dezynfekcji	rąk	oraz	procedury	na	wypadek	zachorowania.	Zaję-
cia	rehabilitacji	społecznej	dotyczyły	między	innymi	tematów	restrykcji	związanych	z	COVID-19	
–	dzięki	nim	pracownicy	mogli	zrozumieć	mechanizmy	lęku,	frustracji	oraz	izolacji	społecznej	
nasilone	w	czasie	pandemii.	Zachęcały	też	do	włączania	się	w	obowiązki	domowe	i	przestrzegania	
higieny	osobistej.

W	2020	 roku	w	ZAZ	odbyły	 się	 Szkolenia	 z	Urzędu	Pracy	w	Piasecznie	 dla	 pracowników	ZAZ 
-	w	szkoleniu	uczestniczyło	17	osób,	pozwoliły	nabyć	nową	wiedzę,	pozwalającą	rozwijać	naszą	
placówkę.	Pracownicy	ZAZ	wykonują	swoje	obowiązki	w	bardzo	szerokim	zakresie	dlatego	udział	
w	szkoleniu	umożliwił	poszerzenie	cennej	wiedzy	i	umiejętności.	

Dzięki	udziałowi	w	szkoleniu	dotyczącym	ogrodnictwa	dwaj	pracownicy	pomocniczy	ZAZ	zosta-
li	przyjęci	na	staże	w	przedsiębiorstwie	ogrodniczym	w	okolicy	Wilczej	Góry,	w	celu	uzyskania	
przez	nich	doświadczenia	zawodowego	oraz	nabywania	umiejętności	praktycznych.	

Możliwość	sprawdzenia	nabytej	wiedzy	w	praktyce	daje	efekt	obserwowalny	w	funkcjonowaniu	
pracowników.	Przyczynia	się	do	zadowolenia	z	życia,	poczucia	sensu	i	skuteczności.

Działalność gospodarcza ZAZ

W	czterech	pracowniach	produkcyjnych	Zakładu	Aktywności	Zawodowej,	tj.	pracowni	ceramiki,	
stolarskiej,	biurowej	oraz	rękodzieła	artystycznego	wytwarzane	są	ręcznie	produkty	na	sprzedaż.	
W	2020	r.	powstały	nowe	projekty	produktów,	które	zostały	włączone	w	proces	produkcyjny;	pra-
cownicy	pomocniczy	nabyli	nowe	kompetencje	w	zakresie	ich	wytwarzania.	Pandemia	zmieniła	
jednak	większość	strategii	i	planów	marketingowych,	najważniejsze	okazało	się	wsparcie	sprze-
daży,	a	przede	wszystkim	sprzedaży	internetowej.	Brak	kiermaszy,	eventów	i	konferencji	pozba-
wił	możliwości	reklamy	i	promocji	bezpośredniej,	tj.	działań	dotychczas	regularnie	stosowanych	
przez	ZAZ	Pracownia	SYNAPSIS.

Dystrybucja	produktów	odbywała	się	przede	wszystkim	przez	sklep	internetowy	sklep.pracow-
niasynapsis.pl,	 do	 promocji	 Pracowni	 wykorzystywano	 stronę	 internetową	 oraz	 FB	 Fundacji 
SYNAPSIS	i	Pracowni	SYNAPSIS.	

Filia podmiotu leczniczego

W	celu	prowadzenia	rehabilitacji	 i	wsparcia	psychologicznego	dla	osób	z	autyzmem	w	ramach	
Przedsiębiorstwa	działa	również	Filia	podmiotu	leczniczego.

Podstawowe	działania	Filii	są	skierowane	do	osób	z	ASD	–	pracowników	ZAZ-u	oraz	ich	rodzin.	
W	ramach	opieki	realizowane	są	porady	psychologiczne,	terapia	indywidualna,	trening	umiejęt-
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ności	społecznych,	terapia	sensomotoryczna,	porady	psychologiczne	dla	rodzin	pacjentów	Filii	
oraz	opieka	lekarza	psychiatry.	Terapia	indywidualna	oraz	wsparcie	psychologiczne	realizowane	
jest	przez	zatrudnionych	w	ramach	Filii	specjalistów:	psychologów,	pedagogów	specjalnych	oraz	
jak	wyżej	wspomniano	lekarza	psychiatry.	W	ramach	opisywanego	wsparcia	regularnie	odbywa	
się	terapia	indywidualna	w	wymiarze	2	godzin	tygodniowo,	a	ponadto	zajęcia	terapeutyczne	dla	
osób	z	trudnościami	w	komunikacji.	

W	ramach	filii	prowadzona	była	również	diagnostyka	osób	dorosłych	z	ASD	(w	ciągu	całego	roku	
24	dorosłych	osób	uzyskało	diagnozę	zaburzeń	ze	spektrum	autyzmu)	oraz	zajęcia	terapeutyczne	
dla	uczestników.	

Wilcza Góra w liczbach:

			24	diagnozy	osób	dorosłych	z	ASD,

			28	osób	dorosłych	z	ASD	objętych	terapią,

			13	rok	funkcjonowania	ZAZ	w	Wilczej	Górze,

			24	zatrudnione	osoby	z	autyzmem	w	ZAZ	Wilcza	Góra,

			4	pracownie	w	ramach	działania	ZAZ-u.

Przedsiębiorstwo	Społeczne	Pracownia	Rzeczy	Różnych	SYNAPSIS
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III.5. 
PROGRAM SZKOLENIOWY

Ze	względu	na	pandemię	rok	był	nietypowy	również	dla	Programu	Szkoleń.	W	2020	r.	dołączyli-
śmy	do	naszej	oferty	szkolenia	online	-	zarówno	te	dłuższe	-	dwudniowe,	jak	i	krótkie	webinary	
trwające	od	1,5-2,5	godz.	Szkolenia	online	otworzyły	nowe	możliwości,	ponieważ	dzięki	nim	mo-
żemy	docierać	do	osób,	dla	których	niemożliwe	było	przyjeżdżanie	do	Warszawy.	Dzięki	szkole-
niom	online	rozszerzyliśmy	ofertę	o	krótkie	formy,	które	skierowane	są	zarówno	do	specjalistów,	
jak	i	rodziców.

Szkolenia	dla	specjalistów	„Badabada”	–	lekarzy,	psychologów,	pedagogów,	logopedów,	fizjote-
rapeutów	w	zakresie	prowadzenia	badań	przesiewowych	(narzędzia	przesiewowe	M-CHAT-R/F)	
oraz	wczesnej	diagnozy.
Szkolenia	dla	specjalistów	–	dotyczące	terapii	i	edukacji	dzieci	i	osób	dorosłych	z	ASD,	prowadzo-
ne	w	ramach	Niepublicznej	Specjalistycznej	Poradni	Psychologiczno-Pedagogicznej	i	Niepublicz-
nej	Placówki	Kształcenia	Ustawicznego.

Przeprowadziliśmy	cykl	bezpłatnych	webinarów	„Autyzm	bez	tajemnic”	skierowanych	do	wszyst-
kich	zainteresowanych	tematyką	autyzmu.

Zrealizowaliśmy	również	dwa	bezpłatne	webinary	w	ramach	Programu	„Fundusz	pomocowy	dla	
organizacji	pozarządowych	oraz	inicjatyw	obywatelskich	2020”,	utworzonego	przez	Polsko-Ame-
rykańską	Fundację	Wolności,	realizowanego	przez	Fundację	Edukacja	dla	Demokracji.	

Szkolenia w liczbach:
  	117	uczestników	szkoleń	z	narzędzia	M-CHAT-R/F	
 		36	uczestników	szkolenia	z	diagnozy	małych	dzieci	w	kierunku	ASD
 		39	szkoleń	z	oferty	Fundacji	SYNAPSIS

			16	krótkich	webinarów	
 		1468	przeszkolonych	specjalistów	
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1.
Nazwa	projektu ZA	 radę	 da!	 Działania	 na	 rzecz	 dzieci	 i	 młodzieży 

z	Zespołem	Aspergera	oraz	ich	rodzin

Data	realizacji	projektu 1.06.2020	do	31.12.2020

Współfinansowanie Ze	środków	z	budżetu	Województwa	Mazowieckiego

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Cel	projektu:
rozszerzenie	 i	 zintensyfikowanie	 działań	 skierowanych	
na	 wsparcie	 samodzielności	 społecznej	 dzieci	 i	 młodzieży 
z	zespołem	Aspergera	oraz	wsparcie	ich	rodzin.

Działania	w	projekcie:
W	ramach	projektu	zostały	przeprowadzone	zajęcia	grupowe	
dla	dzieci	i	młodzieży	z	zespołem	Aspergera,	których	celem	
było	 podtrzymanie	 i	 rozwinięcie	 umiejętności	 niezbędnych	
do	samodzielnego,	aktywnego	życia,	włączanie	do	życia	spo-
łecznego	i	dostęp	do	nowych	usług	integracji.	Łącznie	zostało	
przeprowadzonych	13	zajęć	dla	dzieci	do	10	r.ż.	i	13	zajęć	dla	
młodzieży	powyżej	13	r.ż.	

Ponadto	 w	 ramach	 projektu	 zostały	 zorganizowane	 grupy	
wsparcia	dla	rodziców	i	opiekunów	dzieci	 i	młodzieży	z	ze-
społem	Aspergera,	 które	 stanowiły	 przestrzeń	 do	 wymiany	
doświadczeń	i	zwiększania	wiedzy	jak	również	profesjonalne	
wsparcie	 w	 nabywaniu	 dodatkowych	 umiejętności	 wycho-
wawczych	oraz	zwiększaniu	świadomości	na	temat	przysłu-
gujących	 rodzicom	 i	 ich	 dzieciom	 praw	 i	 usług.	 Spotkania	
były	prowadzone	przez	psychologa	i	radcę	prawnego	Funda-
cji	SYNAPSIS.

Ważnym	 elementem	 projektu	 była	 kampania	 edukacyjno-
-informacyjna	 „Spektrum	 Autyzmu.	 Podobni-Różni”,	 która	
miała	 na	 celu	 zapobieganie	 stygmatyzacji	 osób	 z	 zespołem	
Aspergera	i	ich	rodzin	oraz	zmianę	niechętnych	wobec	nich	
postaw	w	społeczeństwie.	W	ramach	kampanii	powstała	bro-
szura	 informacyjna,	 prowadzone	 były	 działania	 w	mediach	
społecznościowych	 Fundacji	 SYNAPSIS	 oraz	 został	 zreali-
zowany	mailing	z	materiałami	informacyjnymi	do	ok	12	000	
odbiorców	 (szkoły,	 przedszkola,	 poradnie	 psychologiczno-
-pedagogiczne).
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2.
Nazwa	projektu Z	autyzmem	przez	życie	-	poradnictwo	i	rehabilitacja	osób 

z	autyzmem	w	Ambulatoryjnym	Ośrodku	Diagnostyczno-
-Terapeutycznym	Fundacji	SYNAPSIS

Data	realizacji	projektu 01.04.	2019	31.03.2022	r.

Współfinansowanie Państwowy	Fundusz	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Cel	projektu:
Wzrost	 aktywności	 i	 samodzielności	 osób	 ze	 spektrum 
autyzmu	w	różnym	wieku	poprzez	przez	objęcie	ich	ciągłym	 
i	 kompleksowym	 procesem	 rehabilitacji	 oraz	 specjalistycz-
nym	poradnictwem.	

Działania	w	projekcie:
Projekt	 skierowany	był	do	odbiorców	ze	 spektrum	autyzmu	
(ASD)	–	 dzieci,	 młodzieży	 i	 dorosłych	 i	 obejmował	 benefi-
cjentów	wsparciem	terapeutycznym.

W	ramach	projektu	zostały	zrealizowane	zajęcia	indywidual-
ne	i	grupowe	dla	dzieci	oraz	zajęcia	indywidualne	i	grupowe	
dla	młodzieży	 i	 dorosłych.	 Ponadto	 zostały	 zorganizowane	
treningi	mieszkalnictwa	dla	osób	ze	spektrum	autyzmu	po-
wyżej	16	r.ż.

Ważnym	 elementem	 projektu	 było	 poradnictwo	 Fundacji 
SYNAPSIS,	którego	celem	jest	udzielanie	wsparcia	i	informa-
cji	 na	 temat	 przysługujących	 uprawnień,	 dostępnych	 usług	
osobom	 ze	 spektrum	 autyzmu	 oraz	 ich	 opiekunom	 telefo-
nicznie,	 mailowo,	 korespondencyjnie	 lub	 osobiście	 	 W	 ra-
mach	 poradnictwa	 zostały	 zrealizowane	 następujące	 formy	
wsparcia:

-	poradnictwo	psychologiczne
-	poradnictwo	„rodzice	rodzicom”
-	poradnictwo	prawno-społeczne
-	poradnictwo	pedagogiczne	
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3.
Nazwa	projektu Azymut	–	Samodzielność

Data	realizacji	projektu 1.04.2018	do	31.01.2020	r.

Współfinansowanie Lider	-	Regionalny	Ośrodek	Polityki	Społecznej	w	Szczecinie,	

Partner	Merytoryczny	-	Fundacja	SYNAPSIS,	

Partnerzy	 -	 Regionalny	 Ośrodek	 Polityki	 Społecznej 
w	Zielonej	Górze	 i	 Regionalny	Ośrodek	Polityki	 Społecznej 
w	Poznaniu	

dofinansowanie	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 
Społecznego	w	ramach	działania	2.8.	Programu	Operacyjnego	
Wiedza	Edukacja	Rozwój	2014-2020.

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Celem	głównym	pilotażowego	projektu	było	wdrożenie	Mo-
delu	mieszkalnictwa	wspomaganego	dla	osób	z	ASD,	umożli-
wiającego	niezależne	życie	osobom	z	ASD.	

Fundacja	SYNAPSIS	 jako	Partner	Merytoryczny	przeprowa-
dzała	 w	 ramach	 projektu	 szkolenia	 dla	 pracowników	 Part-
nerów	–	Regionalnych	Ośrodków	Polityki	Społecznej,	gmin-
nych	 doradców	 oraz	 dla	 trenerów	 samodzielności	 z	 pięciu	
organizacji	 pozarządowych	 zaangażowanych	 w	 projekcie 
w	prowadzenie	mieszkań	wspomaganych.	Ponadto	Fundacja	
SYNAPSIS	pełniła	 funkcję	doradczą	 i	mentorską	w	procesie	
przygotowania	 organizacji	 pozarządowych	 oraz	 ich	 kadry	
do	 prowadzenia	 mieszkań	 wspomaganych,	 w	 szczególno-
ści	 prowadzenia	 turnusów	 treningowych	 dla	 beneficjentów	
projektu.	 Model	 opracowany	 przez	 specjalistów	 z	 FS	 był	 
w	2020	roku	wykorzystywany	przez	organizacje	z	dwóch	wo-
jewództw(działania	w	pięciu	gminach	i	pięciu	organizacjach	
pozarządowych)	realizujące,	projekt	dot.	mieszkań	wspoma-
ganych.	 Model,	 a	 szczególnie	 zaproponowane	 rozwiązania 
w	zakresie	organizacji	wsparcia	kadrowego	stanowiły	podsta-
wę	 i	punkt	odniesienia	do	 szeregu	działań	podejmowanych	
na	rzecz	organizacji	mieszkalnictwa	wspomaganego	dla	osób	
z	ASD	i	innych	niesamodzielnych	w	skali	kraju.	



Sprawozdanie z działalności Fundacji SYNAPSIS 2020 20

IV. PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ 
DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

4.
Nazwa	projektu Pod	własnym	dachem

Data	realizacji	projektu 01.12.2018	do	30.11..2021

Współfinansowanie Urząd	m.st.	Warszawy

Budżet	na	rok	2020 184.000,00	zł

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Celem	 projektu	 był	 wzrost	 umiejętności	 społecznych	 osób 
z	ASD	w	relacji	z	współmieszkańcami	i	otoczeniem	społecz-
nym	 (np.	 rodzina,	 sąsiedzi);	poczucia	odpowiedzialności	 za	
własne	życie	i	prawidłowe	pełnienie	ról	społecznych;	pozna-
nia	konsekwencji	własnych	decyzji	 i	działań	czy	samodziel-
nego	rozwiązywania	trudności	życiowych.

W	lutym	2020	roku	zakończył	się	turnus	rozpoczęty	w	2019	
roku.	Kolejny	rozpoczęty	został	przerwany	w	związku	z	ogło-
szeniem	 stanu	 epidemii	 i	 zawieszeniem	 działań	 w	 marcu	
2020	i	był	kontynuowany	od	czerwca	2020.	Następnie	odby-
ły	się	4	turnusy	weekendowe,	z	których	skorzystało	16	osób.	
Kolejny	 turnus	 rozpoczął	 się	 pod	 koniec	 sierpnia	 i	 trwał 
w	pełnym	składzie	do	połowy	listopada	z	uwagi	na	koniecz-
ność	ograniczenia	działań.	Wsparcie	do	końca	roku	kontynu-
ował	jeden	uczestnik.	

W	2020	roku	z	turnusów	skorzystało	14	uczestników.
W	 2020	 roku	 nikt	 nie	 zgłosił	 się	 na	 pobyt	 interwencyjny.	
Uczestnicy	otrzymali	średnio	370	godzin	wsparcia	ogółem.	
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5.
Nazwa	projektu A	new	dynamics	in	adult	education

Data	realizacji	projektu 01.12.2018	do	30.11..2021

Współfinansowanie Program	Operacyjny	Wiedza	Edukacja	Rozwój	(PO	WER)

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Cele	projektu	to:
-		przygotowanie	rozszerzonej	oferty	szkoleniowej	w	zakresie	
polityk	i	konkretnych	oddziaływań	na	rzecz	włączenia	i	in-
tegracji	osób	z	ASD;

-		prezentacja	 i	 wymiana	 doświadczeń	w	 zakresie	mieszkal-
nictwa	wspomaganego;

-		prowadzenie	treningów	mieszkaniowych	usamodzielniają-
cych	dla	osób	z	ASD;

-		usprawnienie	funkcjonowania	przedsiębiorstwa	społeczne-
go	Fundacji	SYNAPSIS;

-		wdrożenie	nowych	rozwiązań	w	domu	treningowym	i	miesz-
kaniu	chronionym	prowadzonych	przez	Fundację.

Projekt	 zakłada	 udział	 pracowników	 Fundacji	 SYNAPSIS 
w	następujących	mobilnościach:
-		12th	International	Autism	–	Europe	Congress	w	Nicei	(Fran-
cja)	–	wrzesień	2019

-		Job	Shadowing	w	AssociationAutismeApprendreAutrement	
w	Levens	(Francja)	–	wrzesień	2019

-		Job	 Shadowing	 w	 FundacióAutisme	 Mas	 Casadewall 
w	Serynià	(Hiszpania)	–	marzec	2021
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6.
Nazwa	projektu Doposażenie	 Przedszkola	 dla	 Dzieci	 z	 Autyzmem 

Fundacji	SYNAPSIS

Data	realizacji	projektu 20.04.2020	do	30.09.2020

Współfinansowanie M.	st.	Warszawa

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Cel	projektu:
Doposażenie	 Pierwszego	 Niepublicznego	 Przedszkola 
Terapeutycznego	Fundacji	SYNAPSIS	w	sprzęt	IT,	odpowied-
ni	do	właściwego,	długotrwałego	przetwarzania	 i	 zabezpie-
czenia	danych	osobowych	przedszkolaków	oraz	ich	rodziców.
Działania	w	projekcie:
-		zakup	 i	 montaż	 systemu	 NAS	 STORAGE	 –	 urządzenia 
pamięci	masowej

-		zakup	i	instalacja	serwera	–	serwer	zapewnia	odpowiednie	
utrzymywanie	i	archiwizację	baz	danych

-		zakup	i	montaż	SWITCH	–	komputerowego	urządzenia	cen-
tralnego	służącego	do	realizacji	połączeń	między	kompute-
rami	w	sieci	Fundacji

7.
Nazwa	projektu Projekt	w	ramach	działania	3.4.	Dotacja	na	kapitał	obrotowy

Data	realizacji	projektu 07.2020	–	09.2020

Współfinansowanie Program	Operacyjny	Inteligentny	Rozwój	2014-2020	współ-
finansowany	 w	 ramach	 środków	 Europejskiego	 Funduszu 
Rozwoju	Regionalnego
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8.
Nazwa	projektu Skuteczność	i	bezpieczeństwo	bumetanidu	w	postaci	roztwo-

ru	doustnego	u	dzieci	w	wieku	od	2	do	7	 lat	 (oraz	od	7	do 
18	lat)	z	zaburzeniami	ze	spektrum	autyzmu

Data	realizacji	projektu 08.2019	–	01.2022

Współfinansowanie Servier

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Badanie	wieloośrodkowe,	randomizowane,	z	zastosowaniem	
podwójnie	ślepej	próby,	kontrolowane	placebo,	prowadzone	
w	 równoległych	 grupach	 pacjentów	 przez	 okres	 6	 miesię-
cy	w	celu	oceny	skuteczności	 i	bezpieczeństwa	bumetanidu 
w	dawce	0.5	mg	podawanej	dwa	razy	dziennie	z	kontynuacją	
aktywnego	leczenia	bumetanidem	(w	dawce	0,5	mg	podawa-
nej	dwa	razy	dziennie)	przez	okres	6	miesięcy	w	warunkach	
próby	otartej	i	6-tygodniowym	okresem	bez	podawania	leku	
po	zakończeniu	leczenia.

9.
Nazwa	projektu Wyrównywanie	 szans	 edukacyjnych	 uczniów	 ze	 spektrum 

autyzmu

Data	realizacji	projektu 20.09.2020-	31.03.2021

Współfinansowanie Polsko-Amerykańska	Fundacja	Wolności

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Fundacja	SYNAPSIS	zaplanowała	2	webinaria	dla	nauczycieli,	
przetłumaczenie	 jednego	z	nich	na	 j.	ukraiński	 i	przesłanie	
do	 tamtejszych	 szkół	 oraz	wyprodukowanie	 i	 umieszczenie 
w	Internecie	3	podcastów	nt.	ASD.



Sprawozdanie z działalności Fundacji SYNAPSIS 2020 24

IV. PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ 
DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

10.
Nazwa	projektu Wolontariat	na	rzecz	autyzmu

Data	realizacji	projektu Ze	względu	na	pandemię	COVID	19	projekt,	 który	miał	być	
realizowany	w	2020	roku,	będzie	realizowany	w	późniejszym	
terminie.	W	2020	roku	odbyły	się	jedynie	działania	interwen-
cyjne	i	przygotowawcze.

Współfinansowanie POWER/	Erasmus+

Cel	/	wskaźniki	/	opis	projektu Zaproszony	 do	współpracy	 z	 Fundacją	 SYNAPSIS	wolonta-
riusz/-szka	przejdzie	szkolenie	dotyczące	specyfiki	autyzmu	
i	współpracy	z	osobami	z	tym	zaburzeniem.	
Częścią	 przygotowania	 wolontariusza/-szki	 do	 realizacji	
zadań	 będzie	 relacja	 mentoringowa,	 której	 zadaniem	 jest	
wsparcie	w	realizacji	postawionych	celów.	Młode	osoby	dzięki	
kontaktom	z	doświadczonym	mentorem,	dostają	bezpośredni	
dostęp	do	praktycznej	wiedzy	i	doświadczenia.	Uzyskają	kon-
struktywną	i	zaangażowaną	informację	zwrotną	o	własnych	
postawach,	działaniach	i	ich	rezultatach.
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1. Kampania 1% 

W	 kwietniu	 2020,	 w	 68	 placówkach	 medycznych	 grupy	 Medicover	 w	 całym	 kraju,	 na	 ponad 
130	ekranach	LCD	wyświetlany	był	15-sekundowy	spot	 reklamowy	z	apelem	o	przekazywanie 
1%	podatku	na	diagnozę	i	terapię	dzieci	z	zaburzeniami	ze	spektrum	autyzmu	–	podopiecznych	
FS.	Film	był	także	zamieszczony	w	mediach	społecznościowych	FS	oraz	udostępniany	w	wielu	
budynkach	komercyjnych,	zarządzanych	przez	zaprzyjaźnione	firmy	z	branży	nieruchomości.	

Dzięki	 uprzejmości	 firmy	RICOH	została	wydrukowana	ulotka	 1%,	 którą	 udostępniano	w	pla-
cówkach	Fundacji.	Na	terenie	Ośrodka	przy	ul.	Ondraszka	został	wyklejony	baner	outdoorowy,	
graficznie	nawiązujący	do	spotu	reklamowego.

Na	stronie	internetowej	FS	był	zamieszczony	slajd	z	informacją	o	możliwości	przekazania	1%	podatku	
na	rzecz	podopiecznych	Fundacji,	przenoszący	do	dedykowanej	strony:	1procent.synapsis.org.pl

W	ramach	kampanii	1%	powstały	także	trzy	filmy	z	udziałem	dziecka;	psycholożki	i	terapeutki	
oraz	Wiceprezes	Fundacji,	zachęcające	do	wsparcia	naszych	podopiecznych	w	trudnej	sytuacji	
pandemicznej.	Były	zamieszczone	na	FB,	Instagramie	oraz	na	kanale	YouTube	Fundacji.	Filmom	
towarzyszyły	reklamy	graficzne	(Google	Ads)	oraz	cykl	artykułów	w	serwisach	zewnętrznych	(wy-
borcza.pl;	 kobieta.interia.pl;	 rmf.fm).	Artykuły	przedstawiały	 pracę	 trzech	placówek	Fundacji:	
Ośrodka	dla	Młodzieży	i	Dorosłych,	Przedszkola	Terapeutycznego	oraz	Ośrodka	„Dom	i	Praca”.	

Kampania	trwająca	od	stycznia	do	końca	kwietnia	2020	roku	pozwoliła	zebrać	kwotę	176	554,42	zł.

Kampania	1%	-	Centrum	Medyczne	Medicover Kampania	1%	-	Centrum	Medyczne	Medicover

Kampania	1%
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2. Zaświeć się na niebiesko

Pomimo	 nagłego	 rozwoju	 pandemii	 i	 licznych	
obostrzeń	udało	się	przeprowadzić	z	sukcesem 
akcję	„Zaświeć	się	na	niebiesko”,	polegającą	na	
niebieskiej	iluminacji	obiektów	architektonicz-
nych	 na	 znak	 solidarności	 z	 osobami	 z	 auty-
zmem	i	ich	rodzinami.	Dokładnie	2	kwietnia,	na	
prośbę	Fundacji,	niebieski	blask	roztoczyło	kil-
kadziesiąt	budynków	w	całym	kraju,	m.in.	Pałac	
Kultury	 i	Nauki	oraz	 szereg	budynków	komer-
cyjnych.	

Przedstawiciele	 branży	 zaangażowali	 się	 także	
osobiście,	nagrywając	wspólnie	film	promujący	
akcję,	 który	 został	 zamieszczony	 na	 kanałach	
Youtube	oraz	FB	zaangażowanych	firm	i	FS.	

„Zaświeć	się	na	niebiesko”	-	Złote	Tarasy	w	Warszawie

„Zaświeć	się	na	niebiesko”	-	Plac	Unii „Zaświeć	się	na	niebiesko”	-	Warsaw	Spire
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4. Bezpłatne webinaria „Autyzm bez tajemnic”

W	 czerwcu	 Fundacja	 SYNAPSIS	 zapraszała	 internautów	 na	 cykl	 bezpłatnych	 webinariów 
pt.	„Autyzm	bez	tajemnic”.	Rozprawiano	się	z	mitami	ciążącymi	nad	autyzmem,	obalano	związa-
ne	z	nim	stereotypy	i	przedstawiano	fakty.	

Każde	 spotkanie	dotyczyło	 innego	zagadnienia	 („Skąd	 ten	autyzm?”,	„Kto	ma	autyzm	 i	 jak	 to	
stwierdzić?”,	„Emocje	w	krainie	autyzmu”,	„Podobni	różni.	Jakie	są	osoby	z	autyzmem?”).
 

5. Cykl podcastów „AUTYZM. Poznajmy się”

We	wrześniu	Fundacja	SYNAPSIS	 rozpoczęła	 realizację	 cyklu	podcastów	„AUTYZM.	Poznajmy	
się”.	To	spotkania	z	ciekawymi	ludźmi:	psychologami,	autorami	książek,	blogerami,	społecznika-
mi,	osobami	ze	spektrum	autyzmu	i	ich	bliskimi.	Gospodynią	podcastu	jest	Joanna	Grochowska,	
psycholożka	i	wiceprezeska	Zarządu	Fundacji

3. Aktywni dla Autyzmu

15	 maja	 miała	 miejsce	 charytatywna	 akcja	 online,	 której	 celem	 było	 zwiększenie	 poziomu 
świadomości	społeczeństwa	na	temat	autyzmu	oraz	wsparcie	osób	z	autyzmem	i	ich	rodzin.	

Na	platformie	GYMSTEER,	w	specjalnie	stworzonym	wirtualnym	klubie	sportowym	„Aktywni	dla	
Autyzmu”	można	było	trenować	na	żywo	z	profesjonalnym	trenerem.	Każdy	trening	kosztował	 
10	zł,	a	dochód	z	akcji	został	przekazany	m.in.	na	rzecz	podopiecznych	Fundacji	SYNAPSIS.

Cykl	podcastów	„AUTYZM.	Poznajmy	się”
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6. Millenium DocsAgainstGravity

We	 wrześniu	 odbyła	 się	 17.	 edycja	 największego	 festiwalu	 kina	 dokumentalnego	 w	 Polsce. 
Na	zaproszenie	organizatorów,	po	emisji	filmu	„Dlaczego	podskakuję”	(zrealizowanego	w	opar-
ciu	o	książkę	Naoki	Higashidy	-	osoby	z	autyzmem,	niekomunikującej	się	werbalnie)	odbyło	się	
spotkanie	w	warszawskim	kinie	Luna	pt.	„Niezwykły	świat	osób	z	autyzmem”.	Jego	gościem	była	
Joanna	Grochowska,	psycholożka	i	wiceprezeska	Fundacji	SYNAPSIS.	
 

7. Kampania „Pani Magdo, tęsknię za Panią”

Jesienią	 Fundacja	 SYNAPSIS	 rozpoczęła	 kampanię	 informacyjno-fundraisingową	 „Pani	 Magdo, 
tęsknię	za	Panią”.	Jej	celem	było	m.in.	zwrócenie	uwagi	na	problemy	i	komplikacje	natury	komu-
nikacyjnej,	terapeutycznej,	organizacyjnej	i	finansowej,	będące	w	dużej	mierze	wynikiem	epide-
mii	i	towarzyszących	jej	obostrzeń.	Dlatego	też	w	ramach	kampanii	zorganizowano	kilka	zbiórek	
na	konkretne	cele:	 lampy	bakteriobójcze	i	środki	do	dezynfekcji;	specjalistyczne	pomoce	tera-
peutyczne;	diagnozy	drugiego	i	kolejnego	dziecka	w	20	rodzinach	o	najtrudniejszej	sytuacji	ma-
terialnej;	zajęcia	rehabilitacyjno-społeczne	dla	młodzieży	i	dorosłych	osób	z	zespołem	Aspergera	
oraz	diagnozy	20	dzieci	z	niepełnosprawnościami	sprzężonymi.	

Kampania	 była	 prowadzona	 w	mediach	 społecznościowych	 Fundacji	 oraz	 w	 sieci	 reklamowej 
Google.	 Do	 współpracy	 zaangażowano	 influencerów,	 którzy	 udostępniali	 historię	 Mateusza	
(głównego	bohatera	kampanii	i	podopiecznego	FS)	na	swoich	profilach.	

Akcja	 została	 zakończona	 podsumowaniem	 roku	 oraz	Q&A	 z	wiceprezeską	 Fundacji	-	 Joanną	
Grochowską.

Kampania	„Pani	Magdo,	tęsknię	za	Panią”



Sprawozdanie z działalności Fundacji SYNAPSIS 2020 29

V. DZIAŁANIA PROMOCYJNE REALIZOWANE 
W 2020 ROKU PRZEZ FUNDACJĘ SYNAPSIS

8. XXXII Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki Fundacji SYNAPSIS

W	związku	z	sytuacją	pandemiczną	i	towarzyszącymi	jej	obostrzeniami	konieczna	była	zmiana	
terminu	aukcji.	Wydarzenie,	dotychczas	odbywające	się	w	kwietniu	(Miesiącu	Wiedzy	na	Temat	
Autyzmu),	tym	razem	miało	miejsce	5	października	2020	r.	w	Muzeum	Narodowym	w	Warszawie.	
Cel	aukcji,	czyli	dofinansowanie	terapii	dzieci,	młodzieży	oraz	dorosłych	osób	z	zaburzeniami	ze	
spektrum	autyzmu,	pozostał	ten	sam.

Pod	młotek	poszło	ponad	siedemdziesiąt	dzieł	–	obrazów,	grafik,	rzeźb	i	fotografii	–	uznanych	
współczesnych	artystów.	Swoje	prace	podarowali	m.	in.	Józef	Wilkoń,	Jan	Pamuła,	Adam	Baka-
larz,	Jan	Dobkowski,	Dariusz	Zieliński,	Jan	Tarasin,	Krzysztof	Gierałtowski,	Michał	Wielowiejski,	
Andrzej	Bator,	Beata	Murawska,	Michał	Suffczyński,	Krzysztof	Pająk,	Igor	Chołda	(Aqualoopa),	
Paweł	Dąbrowski,	Mariusz	Dydo,	Michał	Warecki,	Andrzej	Fronczak,	Łukasz	Huculak,	Jacek	Mali-
nowski,	Kasia	Jaruga,	Marek	Ejsmond-Ślusarczyk,	Iza	Kostiukow.	

Współorganizatorem	 wydarzenia	 był	 portal	 rynku	 sztuki	 Artinfo.pl,	 Partnerami	 –	 Muzeum 
Narodowe	w	Warszawie,	Akademia	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie	oraz	Business	Centre	Club.
Patronat	medialny	objęła	TVP	Kultura.	
 

9. Darowizny usługowe/rzeczowe

			Transport	EURO	-	TRUCK	sp.	z	o.o.	
-	aukcja	obrazów
-	przewóz	mebli	z	Frontexu	/	regały,	biurka,	fotele	

			Zakład	Zieleni	
-		Prace	porządkowe	przez	cały	rok	kalendarzowy,	przycinanie	żywopłotów,	koszenie	trawy	
i	usuwanie	liści

-	Wywóz	odpadów	zielonych	i	starych	mebli	(gabarytów)

XXXII	Charytatywna	Aukcja	Dzieł	Sztuki	Fundacji	SYNAPSIS
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10. Przychody 2020

 

11. Darowizny pieniężne od firm, m.in.:

			Eden	

			Colliers	International	Poland	

			Knight	Frank	

			Vastint	Poland	

			CBRE	

			Schiessl	

   Kamiga 

			Zakład	Zieleni

			A4BEE	

			PHU	Dormet	Maciej	Cyngot:	

			Akson	Studio

			Fundacja	Valores

Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 naszym	 darczyńcom.	 Całość	 przekazywanych	 środków 
kierowana	jest	na	wsparcie	naszych	podopiecznych!

Przychody 2020:

	 Działalność	gospodarcza

 Kontrakt	NFZ

 Dotacje/granty

 Darowizny

Działalność 
gospodarcza 

19%

Kontrakt	NFZ 
17%

Dotacje/granty 
56%

Darowizny
8%
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VI. Działalność statutowa odpłatna

VII. Działalność gospodarcza

W ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja SYNAPSIS zajmuje się następują-
cymi działaniami:

85.10.Z	 		Organizowanie	i	prowadzenie	przedszkola	dla	dzieci,	w	tym	dzieci 
niepełnosprawnych,

87.20.Z	 		Prowadzenie	placówki	mieszkaniowej	dla	osób	z	całościowymi	zaburzeniami	 
rozwojowymi.

W 2020 roku działalność statutowa odpłatna była realizowana w zakresie:

   prowadzenia	działań	edukacyjnych	w	Pierwszym	Niepublicznym	Przedszkolu	Terapeutycznym	
Fundacji	SYNAPSIS.

				prowadzenia	 zajęć	 edukacyjnych	 w	 zakresie	 nabywania	 kompetencji	 usamodzielniających	
przez	dorosłe	osoby	z	autyzmem	w	jednostce	w	Wilczej	Górze.

				prowadzenia	 zajęć	 edukacyjnych	 w	 zakresie	 nabywania	 kompetencji	 usamodzielniających	
przez	dorosłe	osoby	z	autyzmem	w	ramach	projektu	„Pod	własnym	dachem”

Część	działań	realizowanych	przez	Fundację	w	ramach	wypełniania	swojej	misji	oraz	prowadze-
nia	działalności	statutowej	była	finansowana	z	działalności	gospodarczej.

W ramach działalności gospodarczej prowadziliśmy:

			świadczenia	zdrowotne	w	podmiocie	leczniczym	w	ramach	kontraktu	z	NF

			zajęcia	rewalidacyjne	dla	dzieci	z	autyzmem	i	pokrewnymi	zaburzeniami	rozwojowymi	reali-
zowane	w	Niepublicznej	Specjalistycznej	Poradni	Psychologiczno-Pedagogicznej	i	świadczenia	
zdrowotne	realizowane	w	Ośrodku	dla	dzieci	i	osób	dorosłych	z	autyzmem	i	innymi	pokrewny-
mi	zaburzeniami	rozwojowymi	w	podmiocie	leczniczym	oraz	filiach,	

			sprzedaż	 w	 sklepie	 internetowym	 oraz	 na	 kiermaszach	 wyrobów	 wykonanych	 w	 Pracowni	 
Rzeczy	Różnych	SYNAPSIS	–	Zakładzie	Aktywności	Zawodowej,

			szkolenia	 realizowane	 przez	 Niepubliczną	 Placówkę	 Doskonalenia	 Nauczycieli	 SYNAPSIS 
i	Placówkę	Kształcenia	Ustawicznego	SYNAPSIS,

			sprzedaż	publikacji	i	książek	poświęconych	tematyce	autyzmu,

			prowadzenie	 staży	 logopedycznych	 i	 terapeutycznych	 przez	 Niepubliczną	 Specjalistyczną 
Poradnię	Psychologiczno-Pedagogiczną	SYNAPSIS.
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VIII. Uchwały Zarządu

	 Uchwała	nr	1/2020	z	dnia	16.01.2020r.	 dotycząca	przyjęcia	Statutu	Fundacji	AUTICA;

	 Uchwała	nr	2/2020	z	dnia	23.01.2020	r.	 dotycząca	pracowniczych	planów	kapitałowych;

	 Uchwała	nr	3/2020	z	dnia	06.02.2020	r.	 	dotycząca	zaciągnięcia	pożyczki	w	Funduszu	PAFPIO;

	 Uchwała	nr	4/2020	z	dnia	05.03.2020	r.	 	dotycząca	 przeprowadzenia	 badania	 sprawozdania 
finansowego	Fundacji	SYNAPSIS;

	 Uchwała	nr	5/2020	z	dnia	12.03.2020	r.		 	dotycząca	 możliwości	 wprowadzenia	 dozwolonych	
przepisami	 zmian	 w	 organizacji	 pracy	 Fundacji	 
SYNAPSIS,	w	szczególności	pracy	zdalnej;

	 Uchwała	nr	6/2020	z	dnia	26.03.2020	r.		 	dotycząca	zatwierdzenia:	Sprawozdania	merytorycz-
nego	 FS	 za	 2018	 r.,	 sprawozdania	 finansowego	 FS 
za	2018	r.	składającego	się	z	Rachunku	Zysków	i	Strat,	
Bilansu,	 Informacji	 dodatkowej,	 Zestawienia	 zmian 
	 w	 kapitale	 własnym,	 Rachunku	 przepływów	 pie-
niężnych;	 bilansu,	 rachunku	 wyników	 za	 2018	 r.,	
przeniesienia	 straty	 bilansowej	 na	 fundusz	 statuto-
wy,	 przeniesienia	 zysku	 z	 działalności	 gospodarczej 
Zakładu	Aktywności	Zawodowej	na	Fundusz	Aktyw-
ności	Zawodowej;

	 Uchwała	nr	7/2020	z	dnia	04.05.2020	r.		 	dotycząca	wznowienia	pracy	bezpośredniej	w	Pierw-
szym	 Niepublicznym	 Przedszkolu	 Terapeutycznym	
Fundacji	SYNAPSIS	od	dnia	06.05.2020	r.;

	 Uchwała	nr	8/2020z	dnia	21.05.2020	r.	 	dotycząca	zaciągnięcia	pożyczki	TISE;

	 Uchwała	nr	9/2020	z	dnia	16.07.2020	r.		 	dotycząca	 zmiany	 Regulaminu	 Wynagradzania 
Pracowników;

	Uchwała	nr	10/2020	z	dnia	03.09.2020	r.	 	dotycząca	 wdrożenia	 elektornicznej	 dokumentacji	
medycznej	od	dnia	08.01.2021	r.;

	Uchwała	nr	11/2020	z	dnia	10.09.2020	r.	 	dotycząca	 przyjęcia	 rezygnacji	 z	 funkcji	 Prezesa 
Michała	Wroniszewskiego;	

	Uchwała	nr	12/2020	z	dnia	10.09.2020	r.	 	dotycząca	wystąpienia	do	Rady	Fundacji	o	powołanie	
Michała	 Wroniszewskiego	 na	 Honorowego	 Prezesa	
Zarządu;
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	Uchwała	nr	13/2020	z	dnia	10.09.2020	r.	 	dotycząca	wyboru	 Izabeli	 Broczkowskiej	 na	 funkcję	
Prezesa	Zarządu	Fundacji	SYNAPSIS;

	Uchwała	nr	14/2020	z	dnia	17.09.2020	r.	 	dotycząca	upoważnienia	do	bankowości	 elektronicz-
nej	Michała	Wroniszewskiego;

	Uchwała	nr	15/2020	z	dnia	03.12.2020	r.	 	dotycząca	 zatwierdzenia	 zmiany	 Regulaminu 
Zakładowego	Funduszu	Aktywności	Zakładu	Aktyw-
ności	Zawodowej;

	Uchwała	nr	16/2020	z	dnia	03.12.2020	r.	 	dotycząca	 powołania	 członków	 do	 Rady	 Fundacji 
AUTICA;

	Uchwała	nr	17/2020	z	dnia	03.12.2020	r.		 	dotycząca	Powołania	Przewodniczącej	Rady	Fundacji	
AUTICA;

	Uchwała	nr	18/2020	z	dnia	17.12.2020	r.	 	dotycząca	dokonania	przeglądu	przez	Administrato-
ra	funkcjonowania	ochrony	danych	osobowych;

	Uchwała	nr	19/2020	z	dnia	17.12.2020	r.		 	dotycząca	spraw	administracyjno	–	formalnych;

Warszawa, 18 marca 2021 r.
data	sporządzenia	sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI SYNAPSIS za rok 2020

 - Suplement

Historia

Fundacja	 SYNAPSIS	 powstała	 na	 przełomie	 1989	 i	 1990	 roku.	 Została	 założona	 przez	 dwóch	 
Fundatorów	–	Ryszarda	Praszkiera	i	Michała	Wroniszewskiego.	Od	2004	roku	Fundacja	posiada	
status	organizacji	pożytku	publicznego.	Od	początku	 jednym	z	najważniejszych	przedsięwzięć	
podejmowanych	przez	Fundację	były	działania	na	rzecz	dzieci	i	osób	dorosłych	z	autyzmem	oraz	
ich	rodzin.

W	 latach	 dziewięćdziesiątych	 ubiegłego	 stulecia	 autyzm	 był	 w	 Polsce	 jednym	 z	 najbardziej 
zaniedbanych	problemów.	Brakowało	specjalistycznych	placówek	opieki	zdrowotnej	oraz	placó-
wek	oświatowych,	nie	było	specjalistów	–	lekarzy,	terapeutów,	psychologów	i	pedagogów	przygo-
towanych	do	pracy	z	dziećmi	z	autyzmem.	Większość	dzieci	była	diagnozowana	zbyt	późno	lub 
w	ogóle	nie	miały	rozpoznawanego	autyzmu.	Ponieważ	często	nie	mówiły	i	bardzo	trudno	było	
nawiązać	z	nimi	kontakt,	kwalifikowane	były	jako	dzieci	ze	znacznym	lub	głębokim	upośledze-
niem	umysłowym.	Nie	było	również	żadnej	oferty	dla	dorosłych	osób	z	autyzmem.

Pierwszym	 programem	 realizowanym	 w	 Fundacji	 na	 rzecz	 tej	 grupy	 społecznej	 był	 program 
bezpośredniej	pomocy	dzieciom	z	autyzmem	i	 ich	rodzinom	-	diagnoza,	terapia	 i	rehabilitacja	
dzieci	oraz	wspieranie	rodziców	w	ich	codziennej	pracy	i	opiece	nad	ich	autystycznym	dzieckiem.	
Podjęliśmy	i	kontynuujemy	do	dzisiaj	intensywne	szkolenia	terapeutów	zatrudnionych	w	Fundacji	
i	stażystów.	

Następnym	krokiem	były	 szkolenia	 dla	 rodziców	oraz	 profesjonalistów	pracujących	 z	 dziećmi 
z	autyzmem.	Do	2004	roku	przeprowadziliśmy	6	dwuletnich	cyklów	szkoleń	przygotowujących	
psychologów	i	pedagogów	do	pracy	z	tymi	dziećmi.	Pod	koniec	2004	roku	rozpoczęliśmy	realizację	
projektu	szkoleniowego	„Autyzm-Akademia	dla	NGO’s,	finansowanego	z	Funduszy	Europejskich,	
dla	17	organizacji	pozarządowych	zajmujących	się	dorosłymi	osobami	z	autyzmem.	Projekt	zo-
stał	zakończony	w	marcu	2008	roku,	uzyskując	bardzo	pozytywne	oceny	ze	strony	beneficjentów.
Od	momentu	zakładania	Fundacji	zdawaliśmy	sobie	sprawę,	że	sytuacja	dzieci	i	osób	dorosłych	
z	autyzmem	oraz	 ich	rodzin	nie	ulegnie	poprawie	bez	zmian	systemowych	w	opiece	zdrowot-
nej,	oświacie	i	polityce	społecznej.	Od	1991	roku	podjęliśmy	we	współpracy	z	administracją	pu-
bliczną	i	innymi	organizacjami	zajmującymi	się	tym	problemem	działania	na	rzecz	tych	zmian.	 
Tak	 zrodził	 się	 program	 budowania	 ogólnopolskiego	 systemu	 pomocy	 dzieciom	 i	 osobom 
dorosłym	z	autyzmem	i	ich	rodzinom	–	dziś	zwany	programem	Autyzm-System	XXI.	W	ramach	
tych	działań	m.in.	z	naszej	inicjatywy	powstała	Parlamentarna	Grupa	do	spraw	Autyzmu,	która	
działa	już	w	siódmej	kadencji	Sejmu.

W	1993	roku	od	warszawskiego	samorządu	otrzymaliśmy	w	użytkowanie	wieczyste	hektarową	
działkę	położoną	na	skraju	Pola	Mokotowskiego	przy	ul.	Ondraszka	3.	W	czerwcu	1999	roku	zo-
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stał	oddany	do	użytku	Ośrodek,	w	którym	obecnie	działa	Ośrodek	dla	dzieci	 i	osób	dorosłych	
z	autyzmem	oraz	innymi	zaburzeniami	rozwojowymi,	podmiot	leczniczy,	Niepubliczna	Specja-
listyczna	 Poradnia	 Psychologiczno-Pedagogiczna,	 Ośrodek	 Informacyjno-Prawny	 oraz	 Zespół	
Rzecznictwa.	W	Ośrodku	prowadzone	są	również	szkolenia	dla	profesjonalistów	i	wolontariuszy.	
W	latach	2006-2008	w	ramach	realizowanego	wraz	z	partnerami	projektu	finansowanego	ze	środ-
ków	Unii	Europejskiej,	na	własnej	działce	w	Wilczej	Górze,	w	Gminie	Lesznowola,	zakończyli-
śmy	budowę	części	Ośrodka	DOM	i	PRACA	dla	dorosłych	osób	z	autyzmem	–	Przedsiębiorstwo 
Społeczne	Pracownia	Rzeczy	Różnych	SYNAPSIS	 i	Filię	NZOZ-u.	Projekt	EQUAL	„Partnerstwo	
dla	Rain	Mana”	został	wyróżniony	w	2008	r.	przez	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	
konkursu	„Dobre	praktyki	EFS	2008”,	uzyskał	tytuł	„Najlepsza	inwestycja	w	człowieka”.	

W	 2008	 roku	 Fundacja	 uruchomiła	 niepubliczne	 przedszkole	 dla	 dzieci	 z	 autyzmem,	 będące	
pierwszą	 w	 województwie	 mazowieckim	 przedszkolną	 placówką	 dydaktyczno-wychowawczą	
prowadzącą	intensywny	program	terapeutyczny	dla	dzieci	z	autyzmem	w	wieku	od	2,5	do	8	lat.	 
W	tym	 samym	 roku	 zakończyliśmy	 również	 realizację	 projektu	„Autyzm	–	mapa	 drogowa	dla 
Mazowsza	 –	 charakterystyka	 zasobów	 systemowych	 oraz	 diagnoza	 potrzeb	 terapeutycznych,	
edukacyjnych	 i	 socjalnych	osób	 dotkniętych	 autyzmem”,	w	 ramach	 którego	 została	 dokonana	
diagnoza	rozwiązań	systemowych	w	kwestii	świadczonych	usług	dla	osób	z	autyzmem	i	innymi	
CZR	oraz	dla	ich	rodzin	na	Mazowszu.

W	2009	roku	zrealizowaliśmy	projekt	„Wsparcie	osób	z	autyzmem”	w	partnerstwie	z	ośmioma	or-
ganizacjami	z	Porozumienia	Autyzm-Polska	i	PFRON	jako	liderem.	Działania	w	ramach	projektu	
dotyczyły	aktywizacji	społecznej	i	podejmowania	zatrudnienia	przez	osoby	z	autyzmem.	

Dużym	 sukcesem	 działań	 rzeczniczych	 Fundacji	 SYNAPSIS	 było	 wprowadzenie	 w	 styczniu 
2010	roku	odrębnego	kodu	autyzmu	(a	dokładnie:	całościowych	zaburzeń	rozwojowych	-	CZR) 
do	systemu	orzecznictwa	o	niepełnosprawności.	

W	2010	roku	realizowaliśmy	projekt	„Wyrównać	szanse	–	terapia	i	wsparcie	niewidomych	dzieci	
i	młodzieży	z	zaburzeniami	ze	spektrum	autyzmu”,	który	był	finansowany	ze	środków	inicjatywy	
społecznej	„Warto	być	za”.	Projekt	ten	prowadzony	był	w	Ośrodku	Szkolno-Wychowawczym	dla	
Dzieci	Niewidomych	im.	Róży	Czackiej	w	Laskach	oraz	w	Fundacji	SYNAPSIS.

W	tym	samym	roku	odbyły	się	również	dwie	duże	akcje	mające	na	celu	podniesienie	świadomości	
społecznej	na	temat	autyzmu	–	Społeczny	Rajd	Rowerowy	na	Rzecz	Osób	z	Autyzmem	–	Masa	na	
Autyzm,	wzięliśmy	też	udział	w	globalnej	kampanii	Communication	Shutdown.	W	konferencji	
„Autyzm	-	specyficzne	potrzeby	-	kompleksowa	terapia”	uczestniczyły	422	osoby.	Swoje	wykłady	
poprowadzili	Steven	Wertz,	Karyn	Seroussi	i	Michał	Wroniszewski.	Sukces	konferencji	przyczynił	
się	do	podjęcia	decyzji	o	organizacji	takich	wydarzeń	w	kolejnych	latach.
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W	 2011	 roku	 rozpoczęliśmy	 realizację	 dwóch	 wieloletnich	 projektów	 „Zatrudnij	 ASA.	 Imple-
mentacja	skutecznych	europejskich	systemów	funkcjonowania	ekonomii	społecznej	w	zakresie 
wprowadzania	osób	z	autyzmem	na	polski	 rynek	pracy”	realizowanego	ze	środków	POKL	oraz	
„Czas	na	 ekonomię.	Poszukiwanie	 i	 testowanie	nowych	możliwości	podniesienia	poziomu	 sa-
mofinansowania	 instytucji	ekonomii	społecznej	w	oparciu	o	model	PRR”	współfinansowanego 
ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	EFS.

W	 tym	 samym	 roku	 z	 powodzeniem	 zrealizowaliśmy	 kampanię	 „Autyzm	 wprowadza	 zmysły 
w	błąd”	finansowaną	ze	środków	MKiDN	oraz	Komisji	Europejskiej.	W	ramach	kampanii	powstał	
m.in.	CUBE	Instalacja	sensoryczna,	który	był	pokazywany	w	przestrzeni	publicznej	w	ciągu	roku.	
Instalację	odwiedziło	w	sumie	ok.	6150	osób.

W	 styczniu	 2011	 roku	 Pierwsze	 Niepubliczne	 Przedszkole	 Terapeutyczne	 Fundacji	 SYNAPSIS	
przeniosło	się	do	nowej	siedziby	przy	ul.	Powsińskiej	56.	Wynajmowany,	wolnostojący	budynek 
w	całości	przeznaczony	był	na	przedszkole,	co	pozwoliło	na	utworzenie	dwóch	dodatkowych	grup	
oraz	pracę	w	systemie	jednozmianowym.

W	2012	roku	zrealizowaliśmy	akcję	„Autyzm	całe	moje	życie”.	wyróżnioną	Grand	Prix	Polskiego	
Konkursu	Reklamy	KTR	2012.	Zorganizowaliśmy	też	dwie	konferencje	szkoleniowe,	które	cieszy-
ły	się	dużym	zainteresowaniem.	W	październiku	2012	roku,	z	 inicjatywy	polskiej	 i	 francuskiej	
Fundacji	Orange	oraz	przy	wsparciu	merytorycznym	Fundacji	SYNAPSIS,	została	wydana	książka	
autorstwa	Miguela	Gallardo	„Maria	i	ja”.	Jej	celem	jest	zwiększenie	świadomości	na	temat	auty-
zmu	w	społeczeństwie.	

Dzięki	 kilkuletniej	 współpracy	 z	 Parlamentarną	 Grupą	 ds.	 Autyzmu,	 uczestnictwie	 w	 wielu 
sejmowych	i	senackich	komisjach	poświęconych	tej	kwestii,	w	lipcu	2013	r.	polski	Sejm	przegło-
sował	uchwałę	przyjmującą	Kartę	Praw	Osób	z	Autyzmem.

Od	 września	 2013	 r.,	 w	 ramach	 projektu,,Wspomagane	mieszkania	 treningowe	 jako	 wsparcie	
dorosłych	osób	z	autyzmem	w	dążeniu	do	samodzielności”	uruchomiony	został	Dom	w	Wilczej	
Górze,	który	na	obecnym	etapie	pełni	rolę	mieszkania	treningowego	dla	dorosłych	osób	z	auty-
zmem.	Beneficjenci	projektu	przebywają	w	domu	treningowym	na	weekendowych	lub	tygodnio-
wych	turnusach.

Doświadczenia	w	diagnozowaniu	najmłodszych	dzieci	zaowocowały	w	2014	roku	opracowaniem	
przez	Fundację	koncepcji	ogólnopolskiego	programu	wczesnego	wykrywania	autyzmu	„Badaba-
da”.	Stanowi	on	rezultat	wieloletnich	poszukiwań	rozwiązań,	procedur	i	narzędzi	pozwalających	
na	monitorowanie	rozwoju	dzieci	do	lat	3	tak,	aby	jak	najwcześniej	rozpoznać	wczesne	objawy	ze	
spektrum	autyzmu.	Działania	Programu	realizowanesą	w	pięciu	obszarach:	klinicznym,	rzeczni-
czym,	szkoleniowym,	informacyjno-edukacyjnym,	promocyjnym.
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W	 2015	 roku	 w	 ramach	 Programu	 Wczesnego	 Wykrywania	 Autyzmu	 „Badabada”	 ponad	 100	 
różnych	 podmiotów	 w	 Polsce	 postanowiło	 podjąć	 wspólny,	 długoletni	 wysiłek	 budowania 
systemowego	rozwiązania	w	zakresie	wczesnego	wykrywania	ASD.	Zrealizowano	szereg	szkoleń	
w	zakresie	badań	przesiewowych.	Ich	skutkiem	jest	ponad	1000	pedagogów	
i	psychologów	przygotowanych	do	prowadzenia	badań,	którzy	stali	się	nieformalnymi	ambasado-
rami	Programu.

W	 2015	 roku	 Fundacja	 zorganizowała	 ogólnopolską	 konferencję	 szkoleniową	 dla	 600	 osób 
„(A)utyzm	 (S)eksualność	 (D)ylematy”.	 Od	 dzieciństwa	 do	 dorosłości.	 Od	 psychoedukacji	 do 
budowania	związków”.	Naszym	głównym	prelegentem	była	dr	Isabelle	Henault	z	Uniwersytetu	
Quebec,	w	Montrealu	w	Kanadzie.	Prelegentką	z	Polski	była	Joanna	Ławicka.	

W	 roku	 2016	 opracowaliśmy	 i	 uruchomiliśmy	 specjalistyczne	 szkolenia	 z	 diagnozowania 
małych	dzieci	w	kierunku	ASD	i	zorganizowaliśmy	konferencję	szkoleniową	pt.	„DROGI	I	MOSTY.	
Najlepsze	strategie	uczenia	umiejętności	społecznych	osób	z	ASD”.	Podpisaliśmy	również	poro-
zumienie	partnerskie	o	współpracy	naukowo-badawczej	z	Wydziałem	Psychologii	Uniwersytetu	
Warszawskiego,	 dotyczące	 sprawdzenia	przydatności	 polskich	wersji	 narzędzi	 przeznaczonych	
do	wczesnego	wykrywania	zaburzeń	rozwojowych.	Przebadaliśmy	500	dzieci	i	zweryfikowaliśmy	
w	polskich	warunkach	4	narzędzia	przesiewowo-diagnostyczne.

W	2017	roku	zorganizowaliśmy	konferencję	szkoleniową	„Ja,	mój	autyzm	i	świat.	Jak	rozmawiać	
z	dziećmi,	młodzieżą	i	osobami	dorosłymi	z	ASD	o	nich	samych?	Jak	wspierać	rozwój	ich	tożsa-
mości?”,	na	której	prelegentem	był	m.in.	dr	Peter	Vermeulen.	Maria	Wroniszewska,	 jako	nasza	
prelegentka,	wystąpiła	w	siedzibie	ONZ	w	panelu	na	temat	„Przygotowanie	do	pracy	i	zatrud-
nienie	dorosłych	osób	z	ASD	 jako	klucz	do	niezależności	 i	 samodzielności	w	dorosłym	życiu”. 
Na	początku	2017	roku	opracowany	został	film	w	technologii	VR	we	współpracy	z	firmą	„World	of	
VR”	pod	tytułem:	Mój	pierwszy	dzień	w	pracy.	Film	ten	uzyskał	wiele	nagród	i	wyróżnień	i	stale	
jest	używany	do	uświadamiania	problematyki	autyzmu,	zwłaszcza	wśród	pracodawców.

W	 roku	 2018	 zakończony	 został	 remont	 budynku	 przyznanego	 nam	 przez	 Urząd	 Dzielnicy 
Warszawa	Ochota	 i	 rozpoczęło	działalność	w	nowym	lokalu	Centrum	Diagnostyczno-Terapeu-
tycznego	z	Przedszkolem	Terapeutycznym,	w	którym	prowadzone	są	działania	z	obszaru	wcze-
snego	wykrywania	autyzmu,	diagnostyki	i	terapii	najmłodszych	dzieci.	Fundacja	zorganizowała	
ogólnopolską	konferencję	szkoleniową	„Autyzm	bez	lęku”	z	prelegentkami	Jessicą	Minahan,	Jean	
i	Julie	Beadle-Brown	oraz	Joanną	Burgiełł	i	II	Konferencję	„Badabada”	Programu	Wczesnego	Wy-
krywania	Autyzmu,	na	której	wyniki	już	zakończonych	przez	Fundację	badań	naukowych	zosta-
ły	przekazane	uczestnikom.	W	siedzibie	Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	w	Nowym	Jorku	
przedstawicielka	Fundacji	SYNAPSIS,	 Joanna	Grochowska,	reprezentowała	Polskę	w	panelu	na	
temat	„Sytuacja	kobiet	i	dziewcząt	z	ASD	w	Polsce”.
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W	 roku	 2019	 kontynuowaliśmy	 realizację	 prowadzonych	 wieloletnich	 programów	 pomocy 
osobom	 z	 ASD	 i	 ich	 rodzinom.	W	 związku	 z	mniejszymi	 wpływami	 ze	 środków	 publicznych,	
chcąc	utrzymać	zespół	specjalistów	–	terapeutów	i	świadczyć	oczekiwane	przez	rodziny	i	osoby 
z	 ASD	 usługi,	 rozszerzyliśmy	 działalność	 gospodarczą	 o	 diagnostykę	 i	 terapię.	 W	 ramach 
projektów	uzyskanych	od	m.st.	Warszawy	powstała	nowa	strona	www.synapsis.org.pl	oraz	narzę-
dzie	CiviCRM.

Zespół	 ds.	 Rzecznictwa	 przeprowadził	 proces	 rejestracji	 POROZUMIENIA	 AUTYZM-POLSKA 
jako	związku	stowarzyszeń	(zarejestrowane	we	wrześniu	2019	r.).	

500	osób	wzięło	udział	w	konferencji	szkoleniowej	„Autyzm	od	wewnątrz!	Budowanie	potencjału	
i	niezależności	osób	z	ASD”	z	udziałem	m.in.	Hilde	De	Clercq	i	Luke’a	Jacksona.


