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Konwencjonalna mądrość mówi, że jeśli znasz 

jedno dziecko z autyzmem, znasz tylko jedno 

dziecko z autyzmem. Jednak bestsellerowi autorzy, 

którzy są również ekspertami w dziedzinie autyzmu, 

chętnie dzielą się mądrymi radami, które, jak mają 

nadzieję, pomogą rodzinom poradzić sobie z 

wyzwaniami związanymi z autyzmem.



Niektórzy z tych ekspertów są sami ze spektrum 

autyzmu lub są rodzicami lub rodzeństwem osób z 

autyzmem, a ich historie sukcesu oraz radości i 

wyzwania związane z ich podróżami są często 

bardzo pomocne dla reszty z nas.



„10 rzeczy o których chciałoby Ci powiedzied 
dziecko z autyzmem” - Ellen Notbohm

Ten klasyk, teraz w trzecim wydaniu,
pokazuje złożonośd autyzmu w 10
rozdziałach, które każdy otwiera wraz z
wyjaśnieniem cechy autyzmu
wyrażonej przez dziecko autystyczne.
Dzięki poczuciu humoru i własnym
doświadczeniom związanym z
wychowywaniem dzieci z autyzmem i
ADHD (zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi)
Notbohm używa łatwo zrozumiałego
języka i ponadczasowych,
nieinwazyjnych, małoinwazyjnych
strategii radzenia sobie ze wspólnymi
wyzwaniami.



Kochaj i pomóż dorosnąd. 
Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejśd w dorosłe życie 

Grandin, najlepiej sprzedający się autor,
zwolennik autyzmu i profesor nauk o
zwierzętach, dzieli osiem prawdziwych
historii, a także rozdziały o tym, jak
zmotywowad swoje dzieci do wyjścia z
komputera i powrotu do dbania o swoje
życie. Plus wskazówki dotyczące
budowania swoich mocnych stron i
wprowadzania ich na drogę do udanego,
sensownego życia.



Mózg autystyczny. 
Podróż w głąb niezwykłych umysłów

Jak wygląda wewnętrzny świat osoby autystycznej?

Fascynująca podróż do wnętrza autystycznego
umysłu wiedzie przez rozmaite struktury mózgowe,
geny oraz codzienne doświadczenia osób
autystycznych i ich opiekunów. Temple Grandin, sama
będąca osobą autystyczną, pokazuje, że kluczem do
zrozumienia autyzmu są zmysły, których odmienne
funkcjonowanie warunkuje sposób doświadczania
świata. Przygląda się różnym typom myślenia, których
właściwe wykorzystanie, może prowadzid do
zdumiewających rezultatów.

Książka uczy osoby autystyczne, ich rodziny, lekarzy i
terapeutów, jak rozpoznad i wykorzystad potencjał
drzemiący w mózgu autystycznym, a pozostałym
czytelnikom pozwala lepiej zrozumied funkcjonowanie
umysłu i działanie mózgu w ogóle.



Życie animowane

Przejmujące wspomnienie ojca o tym, jak
niewerbalny młody chłopiec z autyzmem i
jego rodzina korzystali z filmów Disneya, aby
pomóc mu odnaleźd głos i otworzyd mu świat.

Jak zmieniła się rodzina Suskindów po książce

Walter Suskind, brat Owena Suskinda, temat
bestsellerowego pamiętnika New York Timesa
2014 o dwudziestoletniej walce jego rodziny z
autystycznym synem, zakłada Sib Strong,
organizację rodzeostwa, która ma pomóc tym,
którzy „idą dalej” na podobnych ścieżkach i
cierpią z powodu ogólnego braku wsparcia dla
roli, jaką odgrywają przez całe życie. ”



Asperkids - Aspie O’Toole

Jako rodzic, nauczycielka i sama
Aspie O’Toole pokazuje, jak
pomagad dzieciom w spektrum,
rozumiejąc, jak myślą i
wykorzystując swoje szczególne
zainteresowania w celu
promowania nauki. Pomyśl o
tym jako o ostatecznym
spojrzeniu na zespół Aspergera.


