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Βοηθώντας ένα άτομο με αυτισμό να βρει δουλειά 

 

Οποιαδήποτε εργασία προσφέρει οικονομική ενίσχυση, προσωπική ολοκλήρωση 

και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, ή έναν συνδυασμό αυτών, αποτελεί σημαντικό 

συστατικό κατά την ενήλικη ζωή. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει ο 

καθένας για τα προς το ζην συχνά θεωρείται καθοριστικό χαρακτηριστικό του 

ατόμου και του ρόλου του στην κοινωνία. Η εύρεση κατάλληλης εργασίας για 

ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να είναι κάτι αρκετά προκλητικό, 

αλλά οι ανταμοιβές που απορρέουν από την απασχόληση κάνουν τις προκλήσεις 

να αξίζουν τον κόπο. Έρευνες έδειξαν ότι, οι νεαροί ενήλικες με αυτισμό έχουν 

μικρότερες πιθανότητες να προσληφθούν σε μία εργασία (34%), συγκριτικά με 

νεαρούς ενήλικες με άλλης μορφής αναπηρία (54%) και τους νεαρούς ενήλικες 

χωρίς καμία αναπηρία (83%). 

Η προετοιμασία για εργασία είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τα πλαίσια ειδικής 

εκπαίδευσης είναι εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν ένα άτομο με αναπηρία να 

κάνει πιο ομαλά την μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και στην ενήλικη 

ζωή. Κι ενώ υπάρχουν προγράμματα όσο οι έφηβοι βρίσκονται στο σχολικό 

πλαίσιο, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα όταν ολοκληρώσουν τη 

φοίτησή τους σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι έφηβοι θα πρέπει να προσπαθήσουν 

στο μέγιστο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ώστε να αναπτύξουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες και να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά 

εργασίας. 

Παρόλο που οι προκλήσεις του αυτισμού είναι σημαντικές, είναι δυνατό οι 

νεαροί ενήλικες με αυτισμό να εργαστούν και να ζήσουν μια ποιοτική ζωή. Στην 

πραγματικότητα, η έρευνα και η εμπειρία έχουν δείξει ότι, με τη σωστή 

προετοιμασία και υποστήριξη, τα άτομα με αυτισμό μπορούν να μάθουν τις 
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απαραίτητες δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους, ώστε να 

οδηγηθούν σε μια σημαντική απασχόληση στο σύνολο της κοινότητας. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να 

περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες του σχολικού πλαισίου. Η επαγγελματική 

κατάρτιση είναι ένα πρόγραμμα που προετοιμάζει το άτομο για την έμμισθη 

εργασία. Ξεκινά αναπτύσσοντας την γνώση για πιθανές επαγγελματικές 

επιλογές και συνεχίζει βοηθώντας στην μεταβατική διαδικασία. 

 

Προετοιμασία για την εργασία- Χρονοδιάγραμμα 

 

Κατά την διάρκεια της εισαγωγής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την 

κατάλληλη υποστήριξη των γονέων και των εκπαιδευτικών, ένα άτομο με 

αυτισμό πρέπει: 

 Να μάθει για τα διάφορα επαγγέλματα που υπάρχουν. 

 Να συμμετάσχει σε διάφορες εργασιακές δραστηριότητες στην κοινότητα, 

σε μορφή ¨πρακτικής άσκησης¨ σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

 Να έχει την δυνατότητα να μάθει μέσω πρακτικής εξάσκησης ποιες είναι 

οι εργασιακές του προτιμήσεις. 

 Να εντοπιστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και αντίστοιχες 

αποτελεσματικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις 

δυσκολίες που θα προκύψουν. 

 Να παρέχονται επαρκείς ευκαιρίες για να αναπτύξει βασικές ικανότητες 

ανεξαρτησίας, αυτοεξυπηρέτησης, αυτοελέγχου και άλλων απαραίτητων 

δεξιοτήτων για την ζωή έξω από την τάξη. 
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Όταν πλησιάζει στην ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το άτομο, 

τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθήσουν ώστε: 

 

 Να αναπτυχθούν αποτελεσματικές τεχνικές σχετικές με τις ικανότητες και 

τις ανάγκες του ατόμου. 

 Να εντοπιστούν κρίσιμες περιοχές βελτίωσης σε δεξιότητες που είναι 

χρήσιμες για την ηλικία των 21 ετών και πάνω και να παρασχεθεί 

εξατομικευμένη καθοδήγηση για την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων. 

 Αν είναι εφικτό, να διδαχθεί αναλυτικά τα απαραίτητα βήματα για την 

συγκεκριμένη θέση απασχόλησης.  

 Να εμπλακεί σε εργασιακή εμπειρία, ειδικά σε αυτές που βασίζονται σε 

πραγματικό περιβάλλον δουλειάς, όπως εθελοντική εργασία, πρακτική 

εξάσκηση, ή καλοκαιρινή δουλειά. 

 Να βρεθούν μεταφορικές επιλογές για να πηγαίνει και να επιστρέφει από 

την δουλειά. Με την βοήθεια των γονιών ή των ειδικών, να μάθει ποιες 

δεξιότητες χρειάζονται για την μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας. 

 Να εκτιμηθούν εκ νέου τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες, βάση των 

πραγματικών εμπειριών και να γίνει επαναπροσδιορισμός των στόχων 

εάν αυτό είναι απαραίτητο. 

 Να εντοπιστούν έγκαιρα κενά που μπορεί να υπάρχουν στις γνώσεις ή τις 

δεξιότητες και να αντιμετωπιστούν. 

 Να γίνει ενημέρωση για εξειδικευμένα προγράμματα που ενδέχεται να 

υπάρχουν στην κοινότητα για περεταίρω εκπαίδευση. 

 

Όταν γίνεται αναζήτηση εργασίας το άτομο και οι γονείς πρέπει: 
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 Να εντοπίσουν τις εργασιακές επιλογές που είναι διαθέσιμες στην 

κοινότητα. Το διαδίκτυο, οι συνάδελφοι και οι γνωστοί θα βοηθήσουν 

στην αναζήτηση εργασίας. Όταν οι ευκαιρίες εντοπιστούν, βρείτε τι 

είδους δεξιότητες θα χρειαστούν για την επιτυχή ένταξη σε αυτά τα 

περιβάλλοντα. Μετά εντοπίστε τι στήριξη είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση της δουλειάς. 

 Σκεφτείτε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα ταιριάζει στα 

ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του, καθώς επίσης και το αντίκτυπο 

που θα έχουν οι αδυναμίες του στην συγκεκριμένη θέση, ώστε να βρείτε 

την καλύτερη εργασία. Η ¨κατάλληλη εργασία¨ είναι όταν μια 

συγκεκριμένη εργασία σχετίζεται με τις ανάγκες του ατόμου σε όρους 

πρόκλησης, ενδιαφέροντος, άνεσης, συνεργασίας, θέσης, ωραρίου και 

μισθού. Γενικά, όσο οι άνθρωποι κινούνται στις θέσεις εργασίας, τόσο 

πιο κοντά είναι στο να βρουν την ιδανική εργασία για αυτούς. 

 Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνουν την δουλειά τους. 

Πολλοί ενήλικες στο φάσμα μπορεί να μην κινητοποιούνται από τα 

χρήματα όπως οι συνάδελφοί τους. Εάν κατανοήσουμε τι τους 

κινητοποιεί για να εργαστούν, θα τους βοηθήσουμε να βρουν μια δουλειά 

που τους ταιριάζει.  

 Σημειώστε ότι, αν οι ανάγκες των δύο πλευρών δεν καλύπτονται δεν 

μπορεί να γίνει σωστά η δουλειά. Για αποτελεσματική συνεργασία, 

απαιτείται απ’ ευθείας γνώση των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων 

του υπαλλήλου, μαζί με τους περιορισμούς του. 

 

Να αναφερθεί ότι υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές επιλογές εισόδου στην 

αγορά εργασίας για τα άτομα με αυτισμό, όπως για παράδειγμα μέσα από την 
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συμμετοχή τους σε μια Κοιν.Σεπ. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της προαναφερθείσας Κοινωνικής 

Οικονομίας και εμφανίσθηκε με τον πρόσφατο Ν.4430/2016. Στην ουσία είναι 

ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την 

εμπορική ιδιότητα. 

 

Η αναζήτηση εργασίας είναι μια περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Όσο πιο 

σύντομα αρχίσουν το άτομο και οι γονείς του να ψάχνουν, τόσο μεγαλύτερες 

είναι οι πιθανότητες να βρουν μια πρώτη δουλειά. 

 

 

Βιβλιογραφία: 

https://www.autismspeaks.org/blog/12-steps-help-adults-autism-find-right-job 

https://researchautism.org/helping-a-student-with-asd-find-employment/ 

https://www.madisonhouseautism.org/helping_students_jobs/ 

https://www.crporegon.org/Page/283 

https://koinsep.org/τι-είναι-οι-κοιν-σ-επ/ 
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