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Wstęp
Dlaczego powstanie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Osób z Autyzmem jest takie ważne? Jak
opowiedzieć komuś, kto z autyzmem nie ma nic wspólnego, jak ciężką pracę każdego dnia wykonują
osoby niesamodzielne z autyzmem i ich rodziny?
Długo nad tym myśleliśmy... i tak oto powstał komiks, który właśnie trzymasz w rękach!
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Krzysztofa Bolączkę i jego rodzinę. Krzychu jest dorosły,
ale nie jest samodzielny. Nie mówi i ma trudności w nawiązywaniu relacji. Ma kochających rodziców
- Kingę i Onufrego, i młodszą, nieco charakterną siostrę Olę.
Poprzez
komiks
zapraszamy
Was
do świata, w jakim rodzina Krzycha musi
funkcjonować na co dzień. Będzie szczerze i bez
ściemy - śmiesznie, zabawnie, ale też czasem
smutno. Bo tak wygląda rzeczywistość rodzin,
dla których budujemy nasz hostel.

Fundacja Generado

Państwo Bolączkowie
Tata
Onufry

Mama
Kinga

Syn
Krzysztof

Córka
Ola

Więcej informacji o wspieraniu budowy Lubuskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Autyzmem:
www.wspieraj.generado.org
Śledź poczynania Krzycha i jego rodziny na Facebook-u:
#krzychuniesamwdomu
#krzychu
#hostelgenerado
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Kanapka

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Życie z osobą niesamodzielną to życie trochę na innej orbicie. Znika z naszej codzienności mnóstwo bardzo oczywistych
wcześniej faktów, w zamian przynosząc wiele niespodzianek i małych - wielkich radości. Umierają kontakty towarzyskie,
bo nagle nie ma wspólnych tematów do rozmów...
Czy tak musi być?

Cześć, kochana!

Ale ten czas
szybko leci!
Niedawno razem
pchałyśmy wózki,
a teraz moja
Klaudia już
po studiach, dom
budują z mężem,
drugie dziecko
w drodze, i nawet
firmę otworzyli
własną!

A co u Krzysia? ...

Krzyś
sam zrobił
kanapkę!!!
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Autobus
Kiedy bardzo, ale to bardzo spieszysz się do pracy i do szkoły...

Krzysiu, naprawdę
musimy już iść!
Znowu się spóźnimy
na autobus!!!
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... 11... 12... 13... 14... 15...
16... 17... 18... 19...
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Policja

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Ogromny stres dla rodziny, ale także dyskomfort dla sąsiadów. Autyzm utrudnia życie nie tylko Krzychowi...

 




Dobry
wieczór.
Otrzymaliśmy
zgłoszenie, że
Państwo zakłócacie
ciszę nocną.

To chyba
nie jest
wtorkowa
piżama...
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Deszcz
Razem można robić wiele rzeczy: śmiać się, płakać, konie kraść...
Czasami nawet nie jest ważne, CO się robi. Ważne, że RAZEM.



 

 

Gips
Jak podzielić miłość po równo? Komu jest ona bardziej potrzebna?
Rodziny, takie jak rodzina Krzycha, zmagają się z tym dylematem każdeg dnia, i pytania te ciągle pozostają bez odpowiedzi....

No i dobrze, że złamałam nogę.
Wreszcie zajmiesz się mną, a nie Krzychem.
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Kłopoty

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Kiedy dziecko jest małe, rodzice zazwyczaj są młodzi, pełni sił, z ufnością patrzą w przyszłość... Później dziecko ze spektrum
autyzmu dorasta, a problemy w jego funkcjonowaniu nierzadko pozostają te same, czasem wraz z dojrzewaniem
nasilają się. Rodzice nie są jednak już tacy sami: starzeją się, tracą siły, tracą zapał i nadzieję, że cokolwiek się zmieni.

Małe dziecko - mały kłopot

duże dziecko - duży kłopot
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Rodzeństwo
Ciągle mówimy o konieczności opieki wytchnieniowej i potrzebie budowania miejsc takich jak nasz hostel, gdzie
niesamodzielne dorosłe osoby z autyzmem będą mogły zostać na jakiś czas, aby ich rodzice odpoczęli czy też podratowali
zdrowie. Mówimy najczęściej O RODZICACH.
A co z rodzeństwem takich osób? Na nie również spada duży ciężar współuczestniczenia w terapii i trudnym codziennym
życiu osoby niesamodzielnej. Nierzadko oni przejmują opiekę nad niepełnosprawnym rodzeństwem, gdy rodziców
zabraknie. Siostry, bracia - na starcie swojego życia są często o wiele dojrzalsi od swoich rówieśników.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NR 2

Ola, Czy masz
rodzeństwo?
Mam starszego brata.

„starszego”...?

Olu, oddaj
Krzysiowi sznurek!

Przecież wiesz, jak on się
denerwuje, kiedy nie ma go
przy sobie.
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Nie teraz

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

Każdego roku, w Dzień Matki...

ZROBIĆ
PODYPLOMÓWKĘ
TERAPIA
WCZESNEJ
INTERWENCJI
KRZYSIA
„Nie teraz...”

NAUCZYĆ SIĘ
FLAMENCO
INTEGRACJA
SENSORYCZNA
SYNKA
„Może później...”

SPOTKAĆ SIĘ
Z WIKTORIĄ
ZAWIEŹĆ
KRZYŚKA
NA WARSZTATY
„Nie dzisiaj...”

ZAJĄĆ SIĘ
WŁASNYMM
ZDROWIE
OPIEKA
NAD
KRZYSZTOFEM
„...
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Kiedy? ...”

#HostelGenerado

Supermarket
G-

DO
NG

!

Zakupy. Ot, codzienność. Dla naszych dorosłych „Krzychów” i ich rodzin, może ona być bardzo trudna. Sytuacja
ekstremalna, ale niestety bardzo prawdopodbna. To od nas - społeczeństwa - zależy, czy będzie im choć troszkę lżej...
Nie oceniaj, nie komentuj. Zapytaj, jak możesz pomóc.

dI
N

ść
Żywno a
iczn
ekolog

dINGDONG!
OO!
MAAAAMOO !!!
DA
JA CHCĘ LO

bip! b
ip!
ZGRZYTZGRZYT!
YT!!
ZGRZ

Co za świr!
przygłup...
Czubek!

Takich jak on
powinni zamykać
w wariatkowie!

Wezwać
ochronę!!!
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#Krzychu

Porządek

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Starszy brat z autyzmem. Zrozumie ten tylko, kto takiego brata ma.... Choć w komiksie pokazujemy raczej trudy i znoje,
to przecież każdy ma jakiś talent... Nasz Krzyś kocha porządek i ład. Bardzo.

Idę pobiegać!
Na razie!
��A

Crash Course:

Jogging

with Star Shine

godzinę
później...

��A

O, matko!!!

��A

12

Znowu niczego
nie znajdę!

?!!

S.O.S.
Jeżeli życie to podróż, to na pewno chcielibyśmy ją odbyć z dobrym biurem podróży: komfortowy transport, ekskluzywne
warunki, moc niezapomnianych wrażeń i zapierające dech widoki. Niestety, rzadko komu udaje się tak trafić. Większość z
nas los zesłał na podrzędne „wczasy w Ciechocinku”. Nie musi być tam wcale źle. A jeszcze inni mają szczególnego pecha
- ich życie to „wczasy” na bezludnej wyspie: warunki ciężkie i każdego dnia trzeba walczyć o przetrwanie. Jeszcze gorsza
od wyczerpania fizycznego jest samotność i wyobcowanie. Są inni. Ich dorosły syn / córka / brat / siostra jest „inny”,
„obcy”, „trudny”. Czy jest droga powrotna? Czy ktoś wysłał ekspedycję ratunkową? Bardzo nie chcielibysmy zostawić ich
tam SAMYCH.
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#Krzychu

Rocznica ślubu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

To naturalne, że po narodzinach dziecka macierzyństwo pochłania matkę całkowicie. Potem, pomalutku, rodzice i dzieci
uczą się żyć osobno, swoim własnym życiem, aż do pełnej autonomii.
A co, jeśli jest to niemożliwe?
Następuje ZNIKANIE. Znika Żona, Przyjaciółka, Pasjonatka, Specjalistka... Pozostaje tylko Matka.

Kochanie! ♥ Czy
wiesz, jaki dziś
jest dzień? ♥

No, tak...!

Bulbulbul!

Szastprast!
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Dziś jest Dzień
Mycia Głowy Krzysia!!!







Wakacje
Są rzeczy konieczne do zabrania na urlop i są rzeczy absolutnie konieczne.
Są też rzeczy ekstremalnie konieczne - jak talizman osoby z autyzmem, bez którego bardzo trudno jej się uspokoić...

No...
To już
chyba
wszystko.
Dziesięć kilometrów dalej...
ŁAAA...!

No, tak!
Zapomnieliśmy
o sznurku
Krzysia!!!
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Bateria

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

To uczucie, gdy twój syn ma 25 lat, a po całym dniu z nim jesteś zmęczona tak samo jak wtedy, gdy miał roczek...

Wieloryb
Jak pokazać stan, jaki odczuwa większość rodzin dorosłej osoby z autyzmem, która nisko funkcjonuje i wymaga
nieustannej pomocy? To smutne miejsce, do którego trudno dolecieć nadziei. Brak systemowego wsparcia takich rodzin
skutkuje tym, że żyją one w alienacji, próbując przetrwać w trudnych warunkach, często bez nadziei na poprawę swojego
losu... Podobnie musieli się czuć Gepetto i Pinokio uwięzieni w brzuchu wielkiego wieloryba. Kto czytał, ten wie.
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Kochany syn
Często rodzice dzieci z autyzmem cierpią na tzw. „brak wzajemności”, czują się porzuceni przez swoje własne dziecko,
które nie wyraża uczuć i nie szuka kontaktu. Ale zawsze pod tą grubą warstwą trudnych zachowań, dziwnych natręctw i
nieprzewidywalnych reakcji kryje się człowiek, który kocha tak jak my, tęskni i potrzebuje bliskości... Trzeba tylko dac mu
czas, znaleźć odpowiednią drogę, odpowiedni język... Miłość to też cierpliwość.

Kocham cię,
mój synu!
tak bardzo
cię Kocham...!
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Buty

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Niezmienność i powtarzalność - to one dają większości osób z autyzmem spokój i poczucie bezpieczeństwa. Czasem
przybierają skrajne formy, na przykład: zakładane ubrania muszą być każdego dnia TAKIE SAME. Dla rodziców oznacza
to kupowanie np. tego samego modelu butów dla swojego dziecka. Od lat. Jest to na pewno uciążliwe, ale da się tak żyć.
Chyba że...

ŁEEEEE...!

ŁEEEEE!!!

Ale...

J- Jak to?
Już
nie produkujecie
tego modelu?!
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TV
Kinomaniak.

Środa

To już
nie potrwa
długo,
gringo.

I tu się
z tobą
zgadzam,
„partnerze”.
Czwartek

To już
nie potrwa
długo,
gringo.

I tu się
z tobą
zgadzam,
„partnerze”.

Piątek

To już
nie potrwa
długo,
gringo.

Sobota

To już
nie potrwa
długo,O,
gringo.

matko!!!

Ile razy
można
w kółko
oglądać
ten sam
film?!!!

I tu się
z tobą
zgadzam,
„partnerze”.

I tu się
z tobą
zgadzam,
„partnerze”.
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#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

Kto daje i odbiera...

#HostelGenerado

NIektóre osoby z autyzmem miewają swoje zasady i działają według własnego schematu. Pozwala im to czuć się
bezpiecznie i czyni świat bardziej przewidywalnym. A co, jeśli świat osób neurotypowych ma swoje reguły, bardziej
subtelne i trudniejsze do przewidzenia? Zaczynają się kłopoty...

Oj,
kochana...
Dzisiaj miałam
w pracy takie
urwanie głowy,
że znowu
zostawiłam
parasolkę
w autobusie.

No...
Mój Krzysiu
zawsze pilnuje,
żebym
nie zostawiała
po sobie moich
rzeczy.

Jaaasne...
Tak jak tydzień temu
na moim przyjęciu
urodzinowym?

Tydzień
wcześniej...

Wszystkiego
najlepszego,
Alino.

Trzy kwadranse
później...

To było
świetne
przyjęcie.
Dziękujemy.
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Och, Dziękuję,
kochani!

Nóż
Nasi dorośli podopieczni... Choć są zależni od drugiej osoby, nie możemy zapominać, że to już nie mały Krzysiu / mała
Dorotka, tylko Pan Krzysztof / Pani Dorota. Tak powinniśmy się do nich zwracać i zawsze pamietać, że pod masą
trudnych zachowań jest dorosły, autonomiczny człowiek... Niestety, babcia Krzysia (pardon, Pana Krzysztofa) czasami
o tym zapomina. Zapominają też rodzice, którzy tak bardzo są oddani opiece nad swoim dorosłym dzieckiem, że często
przegapiają granicę, gdy dziecko staje się dorosłe, wiecznie wyręczając i „chroniąc” przed światem swojego „małego
synka”, który już dawno przekroczył dwudziestkę...

Dziecku
dajesz

nóż?!!!

Mamo...
Krzysiu ma już
dwadzieścia sześć
lat.
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Restauracja

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

KOMUNIKACJA. Nie musi być tylko słowna. Komunikować można się także gestami, mimiką, obrazkami, dźwiękiem.
Wypracowanie i wdrożenie systemu komunikacji alternatywnej to „być albo nie być” dla niemówiących osób z autyzmem.
To jedyny sposób, w który może ona sama o sobie stanowić i „opowiadać siebie” światu, oraz wyrazić swój często ukryty
potencjał intelektualny, humorystyczny i twórczy. Dla ich rodziców i opiekunów to wielka pułapka, w którą mogą łatwo
wpaść poprzez ciągłe wyręczanie i bycie głosem swojego podopiecznego.
Komunikujmy się! Pytajmy! Liczmy się ze zdaniem innych.

Poproszę
zupę
pomidorową,
a dla syna...

kurczaka
z frytkami.

Przed szkołą
Rodzeństwo. Często młodsze, a pełni rolę starszego. Czasami wyrozumiałe i troskliwe, czasami buntujące się i roszczeniowe.
Jak to jest mieć starszego brata, który nie mówi, czasami dziwnie się zachowuje i ściąga na siebie uwagę otoczenia?
Czy można go kochać i jednocześnie się go wstydzić? Czy życie z osobą niesamodzielną to piękna lekcja miłości, czy
przytłaczający ciężar? Zapewne i jedno, i drugie...

Mamo,
Wysadź
mnie tutaj,
a nie przed
szkołą.
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Nie chcę, żeby
znajomi ze szkoły
znowu mnie widzieli
z Krzyśkeim.

Śmierć
Rodzicie niepełnosprawnych, niesamodzielnych osób często nie boją się śmierci samej w sobie. Dla nich ich własne życie
to zadanie - jak najdłużej być ze sowim dorosłym synem / córką, ochraniać, wspierać, być tłumaczem, prawą ręką...
Wykonać misję. Wielu z nich skrycie modli się, by ich dorosłe dzieci odeszły PRZED NIMI. Sama myśl o tym, co czeka ich
dziecko po ich śmierci, po rostu paraliżuje. Jeśli osoba niesamodzielna, niemówiąca, z trudnymi zachowaniami nie ma
kochającego, silnego rodzeństwa i wyjątkowego szczęścia do ludzi i sprzyjających okoliczności, najczęściej po śmierci
opiekunów czeka ją pobyt w domu pomocy społecznej lub szpitalu psychiatrycznym. W przypadku agresywnych zachowań,
niestety, często jedyną szansą na zapewnienie takiej osobie bezpieczeństwa jest faszerowanie jej lekami na uspokojenie.
Żaden rodzic nie chciałby takiej przyszłości dla własnych dzieci, którym poświęca całe życie.

Co będzie
z Krzysiem,
kiedy nas
zabraknie?
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Piłka

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

O autyzmie mówi się, że to szklana kula; ściana, która odgradza osobę od kontaktów międzyludzkich. Znamy wiele osób
z autyzmem i wiemy, że zazwyczaj chcą one być częscią społeczeństwa i tych kontatów łakną. Trudniej im po prostu
dostosować się do obowiązująych reguł i wyciszyć zmysły, by dało się wytrzymać np. w gwarnym pomieszczeniu. Każdy
przejaw inerakcji z innymi to dla rodziców osób niesamodzielnych z autyzmem wielkie święto. To jak wypowiedziane
zdanie: „Jestem tu, z wami”.

PUK
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Sąsiadki
Odrobina życzliwości. Tylko tyle potrzeba. Dla niektórych osób to ciągle zbyt wiele....

Ty, patrz!
Ale niedojda!

Ba - ci Bolączkowie musieli
nieźle nagrzeszyć, żeby ich
takim synem pokarało.
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#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

Obcinanie paznokci

#HostelGenerado

Zdecydowana wiekszość osób ze spektrum autyzmu jest nadwrażliwa lub niedowrażliwa sensorycznie. Oznacza to, że
pewne bodźce czują oni o wiele mocniej od innych lub o wiele słabiej. W związku z tym, czasami wynikają z tego takie
przykre historie...
Nadwrażliwość nadwrażliwością, a paznokcie obcinać trzeba. Czynność dla większości z nas zupełnie naturalna,
a dla rodzin takich jak Państwa Bolączków urasta do rangi koszmaru.

!
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No... To już
pora na
obcinanie
paznokci
Krzysia.

ŁAAA!!! ŁAAA AAAA!!!
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Listy do Mikołaja
Jednym marzy się najnowszy iPhone, innym - piękna lalka Barbie, jeszcze innym mnóstwo słodyczy.
Nasz Krzychu swego czasu też rysował listy do Świętego Mikołaja.. I też ma swoje marzenia.

2009

Już czas
napisać listy
do Świętego
Mikołaja!

Co
chcielibyście
od niego
dostać?

Grudzień
pn

wt

śr

cz

pt

so

n

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27
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#Krzychu

Przyzwoitka

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Uroki posiadania „starszego brata” - Krzysiu odpowiedzialnie dba o morale młodszej siostry.

YP!

SKRZ

Fajnie, że jesteś,
Kuba.

Krzysiek, wyjdź!
Nie teraz!!

MATEMATYKA


YP!

... Może jednak wróćmy
do uczenia się, OK?

SKRZ

O, matko,
znowu?!

który temat bierzemy
jako następny?

No...
Niech będzie
geografia.
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Fryzjer
Dla niektórych, prosta, prozaiczna czynność jak podcięcie włosów może być najgorszym koszmarem.
To wielkie wyzwanie dla fryzjera - obsłużyć osobę wrażliwą sensorycznie. Nie każdy temu sprosta...

Salon fryzjersk
i

Godzinę później...
następnym
razem...

proszę się zapisać
na wizytę u innego
fryzjera.

ZZZ!!

BZZZ
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Wigilia

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Wigilia. W wielu polskich domach, zgodnie z tradycją, na stole stawia się aż 12 różnych potraw. Nie każdemu jednak
ciekła ślinka na samą myśl o nich... Jak przetrwać święta z wielką wybiórczością pokarmową, kiedy się je TYLKO żółte
potrawy, albo TYLKO chrupiące, albo TYLKO ketchup i wafle ryżowe? Wiele osób z autyzmem ma ten problem, a ich
opiekunowie głowią się, jak nie zagłodzić podopiecznych i dostarczyć im wszelkich potrzebnych mikroelementów
i witamin. To codzienne kuchenne rewolucje, wielkie wyzwanie kulinarne. Jednak w Wigilię najważniejsze jest szczęście
każdego członka rodziny i poczucie pełnej akceptacji. W Wigilię spełniają się marzenia!

Mamo, ten
barszcz jest
pprzepyszny!

A Krokieciki palce lizać!

A ja zjem
jeszcze...
karpia.

A dla
Krzysia...
Oczywiście,
frytki.
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Sylwester
Impreza sylwestrowa - każdy świętuje po swojemu.

Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Postanowienia noworoczne
Jedni marzą o wczasach na tropikalnej wyspie, inni o tym, że nauczą się trudnego języka obcego lub wreszcie pojadą
na koncert ulubionej kapeli. Są jednak rodziny, które boją się marzyć... Nie mają siły ani czau zainwestować w siebie są zawsze zatroskani o swoje dorosłe dziecko, które pochłania cały ich czas i uwagę.
Tak nie musi być - pora pomyśleć też o sobie! Nasz hostel dla osób niesamodzielnych z autyzmem bardzo w tym pomoże.

POSTANOWIE
NIA
NA ROK 2020

- wyjechać
z Krzysiem

na wakacje
w góry
- kupić sob
ie nowy ma
terac do łóż
- poświęcić
ka
więcej czasu
d
la Oli
- wykupić
karnet na s
alon ﬁtness
- przeczyta
ć jak najwię
cej książek
- po raz p
ierwszy od
5 lat
wyjść gdzieś
tylko we dw
oje
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Choroba

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Jak wygląda chorobowe zwolnienie matki lub ojca, którzy zajmują się swoim dorosłym niesamodzielnym dzieckiem?
Ano, nie wygląda, bo coś takiego nie istnieje. Z pracy możemy się zwolnić w razie złego samopoczucia bądź choroby.
Z całodobowej opieki nad własnym, dorosłym już dzieckiem nikt nas nie zwolni...

pić

Paracept C

Paracetamolum 500 mg
+ Acidum Ascorbicum 240 mg

Już, już,
Krzysiu...

Chwilę później...

chlip! Już idę
przygotować
ci Herbatę.

DINGDONG!
!!
No, tak...!
SMARK!

Paracept C

Paracetamolum 500 mg
+ Acidum Ascorbicum 240 mg

Dzisiaj ma
przyjść paczka
z nowymi
ubraniami dla
Krzysia.

Jeszcze jedną
Chwilę później...

sznurek

Paracept C

Paracetamolum 500 mg
+ Acidum Ascorbicum 240 mg

Ojej, zgubiłeś
sznurek?
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chlip! Już, już,
poszukam go...

Roboty drogowe
Jedną z cech charakteryzujących zaburzenia ze spektrum autyzmu bywa nadmierna sztywność i przywiązanie do planu
dnia, miejsc, kolejności wykonywanych czynności. Stąd praca terapeutyczna z osobami z autyzmem często opiera się
na tzw. planach dnia, planach pracy - daje im to poczucie bezpieczeństwa, bo przewidywalny świat i powtarzalna
codzienność pomagają takim osobom funkcjonować. Co jednak, gdy plany się zmienią i wydarzy się coś, czego przewidzieć
się nie da? Remont, wypadek, choroba, zdarzenie losowe - dla osoby z autyzmem, ale również dla jej opiekunów,
to nie lada wyzwanie i jedna z tych sytuacji, kiedy na czoło wstępuje pot, a powieka zaczyna nerwowo drgać...

No,
tak...

W takim razie
przejdziemy tędy,
drugą stroną
ulicy i przez park.

Chodnik
będzie zajęty
na czas robót.

ŁEEEEE...!

Tak, Krzysiu.
Wiem, że
lubiłeś tędy
chodzić, ale-
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Ojciec i syn

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Czasami milczenie wyraża więcej niż tysiąc słów...
Słuchaj, Stefan!
Wczoraj mój Miłosz
i ja złowiliśmy
takiego szczupaka!
Mówię ci - potwór,
nie ryba!

Ooo! Ty i twój
syn to macie
farta, Marian!
A jak się ma
twój Marceli?

Wciąż Nie może się
doczekać wyjazdu ze
mną na sobotnie
zawody żużlowe.
Jest tak nakręcony,
że chyba będę mu
musiał kupić motor.

Oj, gdybym
ja mógł tak
spędzać
czas wolny
z moim
Krzysiem...

Psychiatra
Jak często wszelkie dziwne zachowania zrzucane są przez lekarzy na karb autyzmu... Jest to bardzo trudne szczególnie
dla osób niemówiących - dobrze postawić diagnozę i oddzielić, co jest efektem autyzmu, a co inną, często męczącą
i groźną dilegliwością.
Wtedy rodzice stają się tłumaczami swoich dzieci, czułą membraną wychwytujacą każdą zmianę i pogorszenie. Jak bardzo
potrzeba nam mądrych, empatycznych lekarzy, którzy pod etykietką „AUTYZM” widzą przede wszystkim CZŁOWIEKA! Na
szczęscie bywają i tacy.

Panie
doktorze,
Krzysiu
ostatnio
gorzej się
czuje.
Jest
niespokojny,
częściej płacze
i krzyczy,
pojawiło się
więcej
autoagresji...
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Co się
pani
dziwi?
Autyści
tak mają.

Ortopeda
Kto choć raz leciał samolotem, ten dobrze wie, że jeśli mamy pod opieką dziecko, to w razie problemów najpierw
nakladamy maskę tlenową sobie, a dopiero potem dziecku. To niby takie oczywiste, ale w życiu codziennym już tak
proste nie jest. Opiekunowie dorosłych niesamodzielnych osób zazwyczaj swoje potrzeby i zdrowie stawiają na ostatnim
miejscu. A co będzie, kiedy ich zabraknie lub sami będą wymagali stałej opieki?
Opieka wytchnieniowa i miejsca, takie jak nasz budowany dopiero hostel, gdzie ich podopieczni znajdą bezpieczną
przystań, są absolutnym priorytetem!

Panie
Onufry...

Miał Pan zapisać
się na zabiegi
rehabilitacyjne,
a Pan nadal
niczego w tym
kerunku
nie zrobił!

Jeśli Pan nie weźmie się
za siebie jak najszybciej,
to spędzi pan resztę
życia...

No, wiem,
panie doktorze,
ale- a-ŁAAA...!
Haruję jak wół,
mój syn jest
strasznie
wymagający...
Auć...! A z pieniędzmi
krucho... Nie mogę
sobie pozwolić
na zabiegi.

... na wózku
inwalidzkim.
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Walentynki

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

Każda miłość, każdy związek, każda rodzina ma swoją historię...

Walentynki, rok 1992

Walentynki, rok 1998

Walentynki, rok 2019
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#HostelGenerado

W kolejce
Odwieczny problem - osoby niepełnosprawne, szczególnie te z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby niemówiące,
są traktowane przez społeczeństwo jak powietrze.
Czas to zmienić! Wystarczy trochę empatii i życzliwości.
Nie każdy ma taką dzielną, wygadaną młodszą siostrę jak Ola naszego Krzycha.

Brz

!!

!
k
ę
zd

ęk!

Br

Brzęk!
Brzdęk!!

Br

zd

ęk

!!!

!

Powiedz mu,
żeby wreszcie
przestał!

O,
matko...!

Sam
mu to
poweidz!!!

To, że Krzysiek
nie mówi, wcale
nie znaczy, że jest
także głuchy!!!

37

hostel.generado.org

#Krzychu

Ludzkie gadanie

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Jak często zbyt łatwo oceniamy innych - ich sposób na życie, metody działania? Nie ma dwóch takich samych historii
i dwóch takich samych przypadków - każdy dźwiga swój ciężar, czesto w milczeniu i samotności. Opiekunowie
niesamodzielnych osób bardzo często są oceniani przez społeczeństwo, rozliczani ze wszystkiego, przy jednoczesnym
braku empatii i jakiegokolwiek wsparcia. Tak, jakby oczekiwano od nich męczeństwa i wiecznego poświęcenia. Czy tak
musi być?

Tylko spójrz
na Niedźwieckich ich syn nadal mieszka razem
z nimi, i to mimo że ma już
trzydzieści lat.

A słyszałaś, że
Bolączkowie
szukają
„ośrodka” dla ich
niesamodzielnego
syna?
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Już dawno temu Mógł się
wyprowadzić, a oni nadal
trzymają go w domu.
Kompletni nieudacznicy...

Powinni trzymać tego
kalekę w domu, a nie
odsuwać go od siebie.
Podłe żmije,
zwyrodnialcy!

Przychodnia
Nowe miejsca, nowe wyzwania. Życie często weryfikuje nasze plany. Dla niektórych osób z autyzmem to nie lada wyczyn
- wejść do nowego miejsca, odnaleźć się w nowej przestrzeni. Dla całej rodziny to kolejny stres. Jednak często odrobina
życzliwości pomaga. Bądźmy dla siebie dobrzy - tylko tyle.

Krzysiu,
proszę,
uspokój się!

Posłuchaj
nas!
UFF!

Nie mogliśmy
odwiedzić naszego
lekarza rodzinnego
- ma pełną kolejkę.

...!
p
y
z
r
k

S

UFF!

Tylko
w tej
przychodni
znalazł się
lekarz
bez pełnej
kolejki.

Zgrz

yt...!

Długą chwilę później...
GES
UND
H E IT

STAY
HEALTHY
AND

STAY
CALM

Ty... masz
sznurek.
Ja... mam
węża.

Ale twój
sznurek
jest lepszy.
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#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

Domowa kwarantanna

#HostelGenerado

Tak wiele rodzin czeka, aż ktoś wyciągnie do nich pomocną dłoń. Budowa hostelu to dla wielu rodzin ich „być albo nie
byc”, jedyna szansa na podreperowanie zdrowia, odzyskanie sił, zadbanie o równowagę psychiczną.
Dla naszych podopiecznych to wielka szansa na usamodzielnienie się i wielki krok w stronę bardziej dorosłego życia.

Pandemia
koronawirusa
nadal trwa.
Ministerstwo
Zdrowia
zaleca
pozostanie
w domach
w celu
uniknięcia
kolejnych
zakażeń.

Oj,
Krzysiu...

Co będziemy
robili w domu
przez ten czas?

Dobry pomysł! Zobaczmy,
jakie są postępy w budowie
lubuskiego ośrodka wsparcia
dla osób z autyzmem.
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Pożar
Dlaczego seria naszych komiksów ma tytuł „Krzychu (nie) sam w domu”? Oczywiście jest to nawiązanie do sławnego
filmu o Kevinie. Marzy nam się, by każda dorosła niesamodzielna osoba z autyzmem mogła zamieszkać bez rodziców,
„na swoim”. Ale czy może zostać ona w tym domu sama? Stąd małe „nie” w tytule. Są osoby, które NIGDY nie będą mogły
zamieszkać same. Dlaczego? Ano, dlatego:

Bul!

!
BrzękBul!

!

Bul

Bul! Bul!

Plask!

Przepraszam niczego takiego
nie zamawiałam.

Bul Bu
! l!

Dwa razy
Tacos
dla pani.

Krzysiu,
pilnuj
sosu.

!

Bul

Plask!

Yyy... Czy
zastanę tutaj
panią... Klepak?

Nie, nie - pani Klepak
mieszka w bloku
po drugiej stronie-

Krzysiu!!!
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#Krzychu

Spokojna śmierć

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Odejść w spokoju, z poczuciem dobrze przeżytego życia. Z poczuciem, że nasi bliscy są już samodzielni i sobie bez nas
poradzą. Dla wielu rodziców osób niesamodzielnych to odległe, nierealne marzenie. Nic nie przeraża ich bardziej
niż wizja własnej śmierci. Ale nie chodzi o lęk przed tym, co ich czeka po drugiej stronie - najgorsza jest odpowiedzialność
za swoje dorosłe, ale całkowicie od nich zależne „dziecko”. Co się z nim stanie? Kto przejmie nad nim opiekę? Czy będzie
miało godne warunki do życia? Czy będzie zadbane i odpowiednio zaopiekowane terapeutycznie? To ogromny ciężar
psychiczny, jaki dźwigają na swoich barkach przez całe życie. Opiekunowie osób niesamodzielnych nawet po śmierci
będą się martwić.

Tatusiu...!
chlip!

Tato...!

dziEci...
NiE rozpaczajciE.

TEraz
wiEm, ...

... żE wszystko...
jEst w dobrych
rĘkach...

MogĘ
wrEszciE...

...
opuścić
tEn
świat...

...
w spokoju...
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...
i żE świEtniE
sobiE z tym
poradziciE...

Kiedy przyjdzie
czas na mnie, ...

...
bEzE
mniE.

... to czy
ja też będę
mogła
umrzeć
spokojnie?
I co się
stanie
z Krzysiem?

Cud-lekarstwa i cud-terapie
Kiedy rodzice dostrzegają cechy autystyczne u swojego dziecka, naturalnie zaczynają przeszukiwać internet w poszukiwaniu
informacji. Zalewa ich fala cudownych terapii, cudownych metod, pomocy dydaktycznych, szkoleń, specjalistów, setki
dobrych rad na forach internetowych... I choć część z nich rzeczywiście może pomóc ich dziecku, bardzo ciężko jest
wyłapać te wartościowe, nie mając doświadczenia ani fachowej wiedzy w głowie. Rodzice małego dziecka często biegają
po specjalistach, szukają najlepszych rozwiązań, próbują różnych rodzajów terapii, diet, leczenia - marzą o „wyleczeniu”,
o tym, że jak najwięcej z dziecka „wycisną” i będzie ono samodzielne i samowystarczalne. Czasami się udaje, ale to
morderczy maraton, bardzo często po ślepych zaułkach. Natomiast gdy ich dziecko staje się dorosłe (i nadal nisko
funkcjonujące), świat zupełnie się na nie zamyka. Nie ma dla niego ani terapii, ani pracy, ani miejsc w placówkach - ono
przestaje istnieć dla systemu. A to dopiero wtedy, w okresie dorastania, pojawia się szereg trudnych zachowań, z którymi
wcześniej rodzina nie musiała się mierzyć - wzrost siły fizycznej, pobudzenie seksualne, depresja, agresja, apatia...

Reklama

Reklama

lama
Nowa, rewolucyjna Przełomowe lekarstwo S
yrop
na autyzm: „Te tabl
terapiaTwoje dziecko
et
ki
N
y
zym
lec
aA
Wy
robią cuda!”
Koshik utyzm
z autyzmu
ase
Reklama

Rek

Reklama

Twoje Dziecko
Zaufaj Nam, a Tw
oje
Już
Mówić
Zacznie
dziecko zacznie m
ówić
Reklama
Po 3 Dniach
Przełomowa Kuracja Prosto
Zapisz się te
z Japonii
Reklama
raz, a
o
d
m
ie
n
im
y życie
Wiemy, jak
odmienić Twoje Twoje i Twojego
dziecka
dziecko!
Prze
łomowa, szyb
ka terapia
o skutecznoś
ci potwierdzo
nej
najnowszym
i badaniami

W tym samym czasie...

Jeżeli ataki
agresji
Pani syna
się nasilą,

to jedynym, co będę mógł
zaproponować, będzie
skierowanie go na leczenie
w szpitalu psychiatrycznym.

Nic więcej
nie będę mógł
dla niego
zrobić.
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#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

Plany na przyszłość

#HostelGenerado

Młodość to marzenia, swobodne snucie planów na przyszłość. Młodzi ludzie mają przed sobą całe życie, niezliczone
możliwości, brak zobowiązań i kredytów. Świat stoi przed nimi otworem. Niestety, niektórzy od najmłodszych lat mierzą się
z poczuciem odpowiedzialności za drugiego człowieka i gdzieś głęboko wiedzą, że nie uda im się zrealizować swoich
najskrytszych marzeń. Jak nasza Ola. Siostra. Młodsza, ale starsza. Młoda, ale z doświadczeniem niejednej dojrzałej
osoby.

I jak skończymy
studia, popracujemy
i zaoszczędzimy
trochę kasy,

Co ty na to,
Ola?

Ech...

Byłoby
super,
gdyby
nie...

to moglibyśmy
razem zwiedzać
świat, poznać
nowe kultury...
może nawet
zobaczyć
Wielką Rafę
Koralową!
„ ... ten jeden szkopół.”

10 lat później...

Kino

Tunel
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Tęsknota
Gdy niesamodzielna osoba z autyzmem wkracza w wiek dojrzewania i dorasta, niestety, często pojawia się agresja.
Nie oznacza to, że ta osoba jest zła lub źle wychowana - jest jej ciężko poradzić sobie z emocjami, z napięciami z
przeładowania sensorycznego, z tęsknotą, z lękami. Przecież odczuwa je jak każdy inny człowiek. A dotyk to często jedyny
i najłatwiejszy sposób wyrazu dla kogoś, kto nie mówi.
Czasem dotyk jest za mocny - tężyzna i siła fizyczna rosną, a umysł nie nadąża za tymi „supermocami”, nie potrafi ich
kontrolować. Rodziny takich osób rzadko o tym mówią. Ciężko się przyznać, że jest się bitym przez własne dziecko,
choć nie ma w tym niczyjej winy. W wielu rodzinach to ojcowie przejmują większość obowiązków przy swoich dorosłych
synach, bo matki zwyczajnie są już za słabe fizycznie i mogą bardziej ucierpieć od ataku agresji podopiecznego.

Onufry, kochanie...!
Chlip! Czy jest
szansa, że dziś
wrócisz z pracy
wcześniej?

Krzysiu bardzo tęskni
za tobą... ale staje się
coraz bardziej...
chlip! agresywny.

Ola już nie daje
sobie z nim rady...
I ja pomału też.
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#Krzychu

Utracone życie

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Rodzice niepełnosprawnych, niesamodzielnych osób bardzo często rezygnują ze swojej aktywności zawodowej - gdy
dziecko jest małe, zwyczajnie nie mają na to czasu ani siły, bo terapie, rehabilitacja i opieka wypełniają im cały dzień.
Później, gdy dziecko staje się dorosłe, takim opiekunom bardzo trudno jest wrócić do „siebie” sprzed diagnozy dziecka.
Nadal mają dużo do zrobienia przy swoim dziecku. Przez dwadzieścia lat świat bardzo się zmienił, rynek pracy też.
Ciężko jest w sobie obudzić nawet dawne pasje. Liczymy na to, że świat zobaczy w opiekunach osób niesamodzielnych
ludzi z talentami, wartościowych społecznie, kompetentnych - oni też są zamknięci jak w klatce i potrzebują pomocy w
powrocie do... „siebie”.
Mamo, O jakiej
pracy marzyłaś,
kiedy byłaś
młodsza?

No, Oleńko...
Od kiedy pamiętam,
byłam świetną
rysowniczką.

„Marzyłam o wydaniu książki
dla dzieci z moimi ilustracjami.

Baśn
ie

K�ng

i bajk

� Ty
��

��

i świa

ta

„Zachęcona pochwałami, uczyłam
się w liceum plastycznym. Byłam
nawet w kółku artystycznym.

„Rysowałam wszystko portrety, zwierzęta, kwiaty,
martwą naturę, krajobrazy, a
nawet całe fantazyjne światy.
Mojej Mamie bardzo podobały
się moje rysunki.

„Potem studiowałam animację
kultury na uniwersytecie.
narysowałam sporo ilustracji
dla pism o modzie.
„A Potem wyszłam
za mąż, Krzysiu
przyszedł na świat...
i lekarze
zdiagnozowali
u niego autyzm.

g� T
y�

ta

i świa

���

Baś
nie i
bajk
K�n

„Papier, szkice, ołówki, kredki
i markery musiały trafić
do szuflady, i leżą tam
nietknięte... aż do dzisiaj.”
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„Ściśle Wiązałam moją
przyszłość z rysunkiem.

Wiesz co,
mamo?

Myślę, że teraz jest
najlepsza pora, żeby
dać twojemu talentowi
drugą szansę.

Sałatka
Każdy ma jakieś super moce. Nasz Krzychu też - segregacja i porządek to podstawa.

Oleńko!
Sałatka już
jest gotowa!

Słucham...? Nie,
proszę pana,
to pomyłka.

idę!!

Dziwne. W misce jest
tylko gotowana
marchewka.

A przecież mama
powiedziała, że
sałatka jest gotowa.
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Autoagresja

#Krzychu

#KrzychuNieSamWDomu

#HostelGenerado

Autoagresja - to jedno z najtrudniejszych zachowań, które może przydarzyć się osobie z autyzmem. Zazwyczaj jej przyczyną
są silne emocje, przebodźcowanie sensoryczne, frustracja, zmęczenie, silny dyskomfort odczuwany w ciele bądź w
psychice. Osoba neurotypowa ma więcej możliwości poradzenia sobie w takiej sytuacji, nakierowania energii na bardziej
bezpieczne i konstruktywne działania. Autoagresja, nie dość, że powoduje fizyczne obrażenia u osoby ją przejawiającej,
niesie ze sobą ogromny bagaż frustracji, niemocy i innych, bardzo silnych, negatywnych emocji. Jak reagować, gdy
jesteśmy świadkiem autoagresji u osoby z autyzmem? Spytać jej opiekunów, czy możemy jakoś pomóc. Najgorszą reakcją
jest wyśmiewanie, kpiny i natrętne przyglądanie się scenie. A gdy zobaczymy kogoś w kasku bokserskim, pamiętajmy, że
kryje się za tym zazwyczaj smutna i trudna historia.

HEj, Danka!
Patrz na to!

Tydzień wcześniej...

P!

ŁU

ŁUP

ŁUP! !
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Krzysiu,
nieeEee!!!

tRACH!

TRZASK

!

Ten dureń jednak
naprawdę uprawia
kickboxing.

Krzysiu!
Wiem, że
chciałbyś
pójść na
basen.
Tylko
proszę cię...

chlip! nie bij
głową o ścianę!
To nie sprawi, że
basen zostanie
otwarty mimo
pandemii.

Zauroczenie
Związki, seksualność, uczucia, relacje - kolejny trudny temat w przypadku naszych podopiecznych. Osoby z autyzmem,
nawet te nisko funkcjonujące, czują potrzebę nawiązania głębokich relacji, nie tylko ze swoją rodziną. Mają swoje
pragnienia, odczuwają zauroczenie, pożądanie, wstyd. Szukają miłości, jak każdy z nas, i, jak zwykle, jest im z tym o wiele
trudniej. Bo jak tu zauroczyć dziewczynę albo chłopaka, nie mówiąc, mając wiele dziwnych odruchów i zachowań,
i potrzebując wsparcia opiekunów każdego dnia? Historia autyzmu to wiele złamanych serc, lata samotności i goryczy.
Mimo to głęboko wierzymy, że miłość jest dla wszystkich.
Cześć, Maria!
Miło, że
jesteś.

Salve,
Ola!

Nawzajemnie. Tak mi
brakło wspólnego
uczenia się
polskiego z Tobą.

Ja też. Tylko
najpierw dam
ci umyć ręce łazienka jest
tutaj.

Dzięki.

Mogę
zaczynać
choćby
zaraz.

Dwie godziny
później...
A! To jest
twój
starszy
brat, si?

Che cosa?
Ola, co mu
się staje?

Tak - to
jest
Krzysiek.
Salve,
Krzysiu.

Krzysiek...
ma
autyzm.
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Bańki mydlane
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Życie z osobą z autyzmem, zwłaszcza nisko funkcjonującą, uczy cieszyć się małymi rzeczami, Doceniać każdy dzień bez
płaczu i napadów agresji, każde żywe zainteresowanie w oczach podopiecznego, każdy jego uśmiech. Gdy codzienność
pełna jest trudnych wyzwań i pułapek czyhających na każdym rogu, bardziej umiemy docenić drobne radości i piękno
prostoty życia. Zawsze możemy się tego nauczyć od osób z autyzmem.

Krzysiu!
Mam coś
dla ciebie.

Synu, jak
dobrze jest
wreszcie
widzieć cię tak
wesołego.
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Kiedyś wspólnie
wypracujemy
sposób
porozumienia
ze światem.

Roślina doniczkowa
Jak trudno niektórym jest traktować dorosłą osobę z autyzmem jak dojrzałą osobę, z prawem do stanowienia o sobie,
gdy wiele jej zachowań jest typowych dla małego dziecka. Mimo to, pośród wielu tych trudnych, dziwnych zachowań,
kryją się prawdziwe skarby: talenty, dojrzałe opinie - po prostu: piękny człowiek.

Pyk!
!

t
Szeles

Kochanie, co
się stało?
Słyszałem, jak
krzyczałaś.

Krzysiu! Nie jedz
tej rośliny - jest
trująca!

m!
Bu

NIEEEEE!!!

p!

Chlu

Ojej... UFF!
Krzysiu przez
dwadzieścia pięć
lat nie próbował
jeść roślin...
aż do teraz.

Musimy wyrzucić
tego filodendrona.
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Kiedy różne przedmioty codziennego użytku giną w domu tajemniczy sposób...

Kochanie!!! Czy
nie widziałaś
gdzieś pilota
do telewizora?

Rany, gdzie ja
zostawiłam tę
obieraczkę?

dziwne...
Gdzie Moja
szczoteczka
do zębów?

Mooojeee...
Ssskarrrbyyy!!!
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Drzewo czereśniowe
Gdy nie możesz mówić, a akurat nie masz komunikatora pod ręką, nie ma w nim odpowiedniego obrazka albo padła
mu bateria... Opiekunowie osób niemówiących często muszą w takich przypadkach domyślać się, o co chodzi - są w tym
prawdziwymi mistrzami. Ale nawet oni czasem nie są w stanie zrozumieć, co niemówiąca osoba z autyzmem ma na myśli.
I oboje toną wtedy w morzu frustracji... Oby jak najrzadziej.

ŁAAAAA!!!

Co się
stało,
synu?

Czy boisz
się tego
drzewa?

Czy
przeszkadza ci
szum drzewa?

Czy chcesz
wejść na to
drzewo?

A może chcesz
pod nim
posiedzieć?

A czy może
zobaczyłeś coś
na drzewie?
Wiewiórkę?
Szpaka?
Kota?
Jaszczurkę?

gdzie

czereśnie

Węża?
A może to
była złamana
gałąź?
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Cudowny sen
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Przez lata wychowywania niesamodzielnego potomka z autyzmem, który nie mówi i z trudem daje znać o swoich
potrzebach za pomocą obrazków, oswajasz się z myślą, że on już nigdy nie będzie w pełni samodzielny. Przyzwyczajasz
się do myśli, że nigdy nie powitasz w swoim domu synowej ani zięcia, nigdy nie przytulisz wnuków ani nie dowiesz się,
jakim fachowcem mógłby być twój potomek, gdyby nie miał autyzmu. Ale czy to nadal były twój potomek - twój „Krzychu”,
czy już inny, obcy człowiek? Poddajesz się, akceptujesz czarne dziury w życiu twoim i twojego potomka...
A tu nocami powracają... one - sny, natrętne jak ćmy lecące do ognia.

Kino

Tunel

EN CR
LD

EX

K
EE

GO

Teraz gramy:

P RESS

GOLDEN CREEK
EXPRESS:

No... film był
ciekawy, ale nie
zachwycił. Fabuła
miała Za dużo
niespójności, a
gra aktorska
była jak z filmu
klasy B. Aż się
dziwię, że Kasia
wytrzymała cały
seans.

I jak,
Krzysiu?
Czy
wspólne
wyjście
z Kasią
do kina
było
udane?

N A PA D

Mimo to miło
spędziliśmy razem
czas. Kasia nawet
zgodziła się
obejrzeć ze mną
parę klasycznych
westernów
Ogdena Oakfield-a.
Na dobry start:
„Kojoty z Rock
Arch”.

Kurczę...!
Na samą
myśl mnie
korci, żeby
spróbować
samemu
napisać
scenariusz.
Mógłbym zacząć
choćby zaraz!

Kingo,
kochanie...!
szloch ...!
chlip ,
chlip ...!
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co ci się stało?
Znowu ci się śniły
koszmary?

Nie, mój
Onufry...
To był...
chlip ...!
cudwowny sen.

Domowe hałasy
Nadwrażliwość słuchowa - przypadłość bardzo często współtowarzysząca autyzmowi i zarazem równie problematyczna.
Jak funkcjonować, kiedy dźwięki życia codziennego sprawiają ogromny dyskomfort, a często nawet ból?
Nasz Krzychu bardzo cierpi, ale męczy sie również jego rodzina, na której spoczywa trud znalezienia cichej przestrzeni
i zmiejszenia hałasów w domu do minimum.

Krzysiu?!

No, tak...
Przecież
nie cierpisz
hałasu.
W takim
razie
zostawię
pranie
na później.

ZIEW ...!
Ojej, jaka ja
jestem dziś
wyczerpana...

O, rany!
Przecież
Czajnik też
hałasuje. Jak
ja mogłam
o tym
zapomnieć?!

RrR

rRR

!!!

To może...
wyjdziemy
razem
na balkon?

WRr

Może
kawa
w końcu
postawi
mnie na
nogi...

Boże,
nie!!!

Czemu
akurat
teraz?!
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Spokojne wakacje
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Wakacje. Nie każdy lubi tłum ludzi, nie każdy lubi hałas, nie każdy lubi bezczynne leżenie na plaży. Czasami, aby się
przekonać, co lubimy najbardziej, trzeba spróbować wielu rzeczy.
Nasz Krzychu i jego dzielna rodzinka chyba już dobrze o tym wiedzą.

Lipiec
Lody, Chipsy, Gorąca
kukurydza! Popcorn,
Orzeszki, Nachos!

Chl

Panie na pontonie,
proszę oddalić się
od falochronu!!!

ust

Olek!
Dawaj!!!
Sierpień
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!

Aaa!!!

Cha-chacha-cha!!!

Kochany starszy brat
Rodzeństwo niesamodzielnych osób z autyzmem. Zapewne nie raz żałują, że nie są jedynakami. Zapewne nie raz
chcieliby się zamienić ze znajomymi na rodzinę. Zapewne często chcą zapaść się pod ziemię ze wstydu, gdy ich brat
lub siostra z autyzmem przejawia trudne zachowania w miejscach publicznych. Nierzadko przytłacza ich nadmiar
stresu i obowiązków, rozżalenie, rozgoryczenie i bezsilność. Czasami poświęcają swoje życie niepełnosprawnemu bratu
lub siostrze, a czasami uciekają jak najdalej, aby zrzucić z siebie niewygodny ciężar. Relacje siostrzano-braterskie bywają
trudne, a z autyzmem potrafią być wyjątkowo skomplikowane. A mimo to...

Oj,
Krzysiek,
Krzysiek...
Co z ciebie
za starszy
brat...?

:(

Ty od zawsze
jesteś w centrum
uwagi rodziny wszyscy uganiają
się za tobą, bo
jesteś bezradny
jak dziecko
we mgle.

Od kiedy
skończyłam trzy
lata, ja też
musiałam się tobą
opiekować...

i wciąż
próbuję cię
nauczyć
obsługi
komputera.

Twoje częste i głośne krzyki
napędzają naszym znajomym
strachu, przez co oni
unikają nas jak ognia.
Nic dziwnego,
że nigdy nie
miałeś wielu
kolegów nawet takich,
w których ja
mogłam się
skrycie
podkochiwać.

Ale wiesz co?
Fajny z ciebie
koleś, Krzychu -

trochę
szalony
i dziki, ale
za to nie
mam z tobą
ani chwili
nudy.

Dopiero
los
sprawił, że
straciłam
serce
dla Kuby.

Dlatego
proszę cię,
posłuchaj
i zapamiętaj
to dobrze...

Kocham cię,
braciszku, i nic
tego nigdy
nie zmieni.

I to
jest
super.
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Poczucie humoru. Nie zawsze mamy takie same - jednych śmieszy robienie psikusów, innych czarny humor, a jeszcze
innych zgrabne żarciki słowne.
Czy dorośli z autyzmem mają poczucie humoru? Oczywiście!
Czy zawsze są aniołkami...? Niekoniecznie.
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O,
nie...!

Muszę znowu
wszystko dać
do prania.

Trzy godziny
wcześniej...
3:00
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Bezsenne noce
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często cierpią na zaburzenia cyklu
snu i czuwania. Niektóre z nich potrafią nie zasnąć przez kilka nocy z rzędu. Cierpi na tym ich organizm, cierpi też reszta
domowników - wstawanie z łóżka kilka razy w ciągu nocy i próby dopilnowania, żeby dorosły podopieczny z autyzmem
w końcu zasnął, mogą być skrajnie przytłaczające i wyczerpujące.
Autyzm ma wiele ciemnych stron, o których tak często zapominamy...

Pierwsza noc

GONG!
GOGNOG!NG!

Krzysiu,
proszę cię,
idź już
do łóżka...!
ZIEW ...! jest
druga po północy.

Ps

tr

!
yk
Ps

Ps

tr

tr

yk

!

Druga noc,
02:13

yk

!!

jęk ...!
Synu, czemu
nie śpisz?

Trzecia noc,
03:14

A może jednak zechciałby
pan trochę bardziej się
rozluźnić, Panie Thorn?

nie wywinie
się pani tak
łatwo.

Wiem, że pani wzięła udział
w spisku wymierzonym przeciwko
Doktorowi Pai... panno Pebbles.
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Opiekunowie dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem to nie mitologiczni Tytani, sperbohaterowie w pelerynach
ani święci i święte jak z ikon. To są zwykli ludzie, każdy ze swoimi lękami, problemami, wadami, troskami, słabościami, a
nade wszystko: ze swoimi ograniczeniami. Im też zdarza się poddać, zamknąć w sobie, nakrzyczeć na bliskich, chwilowo
zaniedbać swojego podopiecznego, ponieważ ciężar odpowiedzialności ich przerasta, nie mają siły albo nie pisali się
na taki los. Pozwólmy im być ludźmi, a nie maszynami do dożywotniego zadania specjalnego.

Krzysiek, nie!
Uff ! Oddaj
mi laptopa!

Kingo, kochanie!!
Gdzie są moje
skarpetki?! Bez nich
nigdzie nie wyjdę!

To ci heca!
Przecież wczoraj
moja szuflada
była pełna.

NiEeE!!! Ten film
nie jest dla ciebie wracaj!!!

DOSYĆ!!!

MamoOo!!! Krzysiek
zamknął się w łazience
z moim laptopem!!

I jeszcze muszę bez
przerwy siedzieć nad
Krzyśkiem, bo on beze mnie
zrobi sobie krzywdę!
I ciągle w kółko to
samo - jeszcze jeden
taki dzień i oszaleję!

Zawsze czegoś ode
mnie chcecie! „Kinga,
przynieś mi to”,
„kochanie, zrób dla
mnie tamto”, „mamo,
pomóż mi z Krzyśkiem”
- naprawdę nie dacie
sobie rady beze mnie?!
Na miłość boską,
przecież nie jestem
robotem!!!

Cisza!
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Radźcie
sobie sami.

Błagam, ja tylko
chcę spokoju
dla siebie!

Spokoju!!!

!

Czy ja proszę
o zbyt wiele?!!

Trz
ask
!!

kochanie, A
może
moglibyśmy-

Oszaleję!!!

Nożyczki
Nowe umiejętności można zdobywać przez całe życie. Czy wiedzieliście, że nisko funkcjonujące osoby z autyzmem mogą
być też mniej sprawne manualnie? A jak wielką radość daje im to, że nawet w wieku dorosłym można na nowo odkryć
wycinanie nożyczkami! Dla Krzycha to wielka frajda, a wraz znią ta moc: „ja sam to zrobię, bo potrafię!” No i zrobił...
z polotem.

Ciach!
st!
e
l
e
z
S

Super!
Udało ci się,
synu!

Wiedziałem, że
w końcu
nauczysz się
prosto ciąć
nożyczkami.

Następnego dnia...

O,
!!!
zgrozo

Ciach!
h!
Ciac!
Ciach
W
Poriadom
ann oś
ci
e

O
ROBCIA
KU
CH
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Alarm samochodowy
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Opieka nad niesamodzielną dorosłą osobą z autyzmem wiąże się czasem z silnymi emocjami.
Gdy podopieczny coś zbroi, można poczuć się na nowo jak za młodzieńczych lat.

Klep!

Klep!

Kle

p!

Nie, Krzychu! Nie wolno
oklepywać cudzych
samochodów!
Jeśli nie
przestaniesz,
to włączy
się-

Klep!
Kle

p!

Alarm!!!
O, zgrozo! będziemy
musieli znowu
tłumaczyć się przed
właścicielem tego
samochodu!

Nie mamy
na to
czasu!

W nogi!!!
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Wiatr
Osoby z autyzmem często są bardzo wrażliwe na pogodę - silny wiatr lub gwałtowna zmiana ciśnienia atmosferycznego
może znacznie utrudnić im funkcjonowanie danego dnia.
Warto o tym wiedzieć i z wyrozumiałością podejść do ewentualnych trudnych zachowań.

Szuuuuuum...!
Gwiiizd...!

Gwiiizd...!

Ojej...
Trzeba będzie
odwołać
dzisiejszą
wycieczkę
do zoo.

Krzysiu
nie jest
sobą
przy
wietrznej
pogodzie.
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Teoria - teorią, a życie - życiem...

Poradnia dietetyczna
mgr Karolina Kisiel

Przykro mi,
pani Kingo, ale
Wyniki badania
krwi Pani syna
tylko to
potwierdzają
- przez
niedobory
składników
odżywczych
Krzysztof
cierpi
na anemię.

Wiem, ale
jak, proszę
pani?

Krzysiu nie
weźmie do ust
niczego poza
frytkami...
i w ogóle
nie chce uczyć
się jeść
czegokolwiek
innego.

To żaden problem.
w takim przypadku
pomogą suplementy
diety.

ŁUP
!

Żelazo, miedź
i inne minerały
uzupełnimy
wyciągami
z warzyw; kwas
foliowy sproszkowaną
wątrobą
wołową
w kapsułkach...
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Trzeba
koniecznie
urozmaicić
jego dietę.

kwasy
tłuszczowe
Omega-3 i 6 olejem
z wątroby
rekina;
aminokwasy odżywką
białkową...
i do tego
multiwitamina...

Nadzieja
To bardzo ważne, by umieć poprosić o pomoc, gdy brakuje nam sił, by umieć zadbać o swoje potrzeby. Rodzice naszych
podopiecznych bardzo często nie potrafią tego robić - nie chcą być dla nikogo ciężarem i nie chcą się żalić.
I to właśnie do nich chcemy wyciągnąć pomocną dłoń, by, choć na chwilę, odzyskali spokój i siły do dalszej opieki
nad swoimi dorosłymi dziećmi.

O, Boże... To były takie
piękne piwonie...! i taki
piękny wazon!

Mamo!!!
Tato!!!

Patrzcie! W naszym mieście już
rusza hostel dla osób
z autyzmem, i prowadzi zapisy
na pierwsze pobyty!

Wiem. Gdyby tylko
Krzychu tak się nie
awanturował...

Host
z auetl dla os
yzme ób
m

Przyj
m
zapisujemy
y

Zapiszemy
Krzyśka?

O, dzięki
Bogu...!
Nareszcie!!!

Tak... To
bardzo
dobry
pomysł.

Chwilę później...
Yyy... Dzień
dobry.

Właśnie
dowiedziałam się
o państwa hostelu
i zapisach.
Mam
dorosłego
syna
z autyzmem,
w wieku 26
lat.
Czyyy...
mogą nam
państwo
pomóc?
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Spokój odzyskany
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To uczucie, gdy niemożliwe staje się możliwe... Jesteśmy przekonani, że budowa Lubuskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób
z Autyzmem zakończy się sukcesem i sceny z tego komiksu staną się rzeczywistością dla wielu, wielu rodzin - zasłużyli
na to jak nikt inny.

Och, mój Onufry...
minęło już pięć
lat od naszej
ostatniej randki.

Ja też,
Kingo... moja
najdroższa.

Ale teraz
czuję, że
w końcu
udaje nam się
nadrobić
stracony
czas.

Niemal
zapomniałam,
jak to jest...
spędzać czas
razem, tylko
ty i ja...

Mogę
stwierdzić
z ręką na
sercu, ...

O, tak...

POST
A
NA R NOWIEN
IA
O
K 20
- wy
20
jech
ać z
na
K

że nareszcie...

waka
rzys
- ku
pić s cje w g iem
ór
obie
- po
nowy y
świę
mate
cić w
- wy
rac d
ię
c
kupić
ej cz
oł
asu
karn
- pr
dla O óżka
et n
zecz
li
a
y
tać
salon
- po
ja
k na
ﬁtne
ra
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Zbiórka,
chłopaki!!!
Dzisiaj
będzie
będziemy
nauka
dobrych
robili
sałatkę.
manier.

Drogi czytelniku!
Oddając w Twoje ręce komiks, cieszymy się z powstania Hostelu. Myślę, że po przeczytaniu
komiksu, już wiesz, dlaczego powstanie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Osób z Autyzmem jest bardzo
ważne.
Są ludzie, dla których powstanie Hostelu będzie spełnieniem marzeń. Pani Halina miała 67 lat
i w pojedynkę opiekowała się 21-letnim wnukiem z autyzmem. Kiedy babcia dostała udaru, nie było
miejsca, które byłoby w stanie przyjąć Martina na czas jej rehabilitacji. Chłopak trafił na 3 tygodnie
do szpitala psychiatrycznego. Ta trudna sytuacja była dla nas bodźcem do budowy Lubuskiego
Ośrodka Wsparcia Osób z Autyzmem oraz stworzenia komiksu, który jak w soczewce zbiera trudności
rodzin dorosłych osób z autyzmem.
Uruchomienie opieki wytchnieniowej to ważny krok, ale nie koniec drogi. Wierzymy, że
w kolejnych latach będziemy w stanie tworzyć domy stałego pobytu, w których osoby z autyzmem
będą czuć się dobrze, a ich rodzice z poczuciem spokoju będą mogli się zestarzeć i odchodzić
do lepszego świata.
Dziękuję, że jesteś z nami.

Sebastian Cycuła
Prezes zarządu Fundacji Generado

Krzychu jest dorosłym mężczyzną z autyzmem. Nie mówi, nie jest w pełni
samodzielny i potrzebuje pomocy opiekuna w codziennym funkcjonowaniu. To
postać wymyślona na potrzeby kampanii „Krzychu (nie) sam w domu”.
Wraz z budowaniem świadomości społecznej na temat autyzmu budujemy
hostel dla Krzycha i jemu podobnych.

Dorzucisz się?

Dane do przelewu:
Fundacja Generado
ul. H. Sienkiewicza 10, 65-443 Zielona Góra
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
Numer konta: 22 1090 1535 0000 0001 3534 6158
Dane do przelewów zagranicznych:
BIC / SWIFT Code: WBKPPLPP
IBAN: PL 22 1090 1535 0000 0001 3534 6158

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON
przy udziale Województwa Lubuskiego

