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Strategia Think Autism (2014)
W strategii Think Autism pojawiają się przede wszystkim trzy nowe propozycje. Zostały one
dodane do wcześniej istniejących rozporządzeń ze strategii z 2010 roku i oczekuje się, że w
przeciągu kolejnych pięciu lat spowodują one ogromną różnicę w jakości życia dorosłych osób
z autyzmem oraz w oferowanych im usługach i wsparciu.
Te trzy propozycje to:
1. Autism Aware Communities (Społeczności Świadome Autyzmu) – projekty z Think
Autism dotyczące zwiększania świadomości będą realizowane w lokalnych
społecznościach i przyznawane będą nagrody dla lokalnych organizacji za włączenie
się w te działania.
2. Autism Innovation Fund (Fundusz Innowacji w zakresie Autyzmu) – finansowanie
projektów promujących innowacyjne lokalne usługi i projekty, szczególnie
zapobiegające obniżaniu się poziomu funkcjonowania osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu.
3. Lepsze zbieranie danych i więcej skoordynowanych usług informacyjnych i
poradniczych – w tym nowy sposób zbierania danych przez pracowników pomocy
społecznej poprzez rejestrację danej osoby oraz postanowienie, by ułatwiono osobom
z autyzmem dostęp do informacji online na temat tego, jak działają ich lokalne
władze.
Rząd przeznaczył 4,5 miliona funtów na rzecz Funduszu Innowacji w zakresie Autyzmu oraz
na program rozwoju społeczności świadomych autyzmu. Takie wsparcie finansowe
zaplanowano na jeden rok.
Co jeszcze mówi ta strategia?
Strategia Think Autism wzmacnia oczekiwania i działania wobec lokalnych władz i lokalnych
jednostek NHS (Państwowej Służby Zdrowia), ustanowionych w strategii z 2010 roku.
Kilka znaczących kierunków rozwoju to:
1

po raz pierwszy władze lokalne są zobowiązane do składania raportu na temat
zgromadzonych danych odnośnie osób z autyzmem
the Royal College of GPs1 postanowił, że autyzm będzie priorytetem w tematyce
szkoleń i zwiększaniu świadomości przez kolejne trzy lata
szkolenia z zakresu wiedzy o autyzmie będą dostępne dla wszystkich profesjonalistów

Royal College of General Practitioners – instytucja odpowiedzialna w Anglii za kształcenie profesjonalistów, w
tym min. lekarzy ogólnych i lekarzy pierwszego kontaktu.

-

-

podstawowej opieki zdrowotnej
nowe szkolenia na temat autyzmu mają być zapewnione dla wszystkich doradców
zawodowych osób niepełnosprawnych (Disability Employment Advisors) w
placówkach doradztwa zawodowego (job centres)
rząd zapowiedział sprawdzanie i ocenę strategii dotyczącej autyzmu w przeciągu
kolejnych pięciu lat.

