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"Аутизм в Україні" - інформаційний ресурс, покликаний забезпечити необхідною
інформацією всіх тих, хто потенційно її потребує: сім'ї осіб з аутизмом, фахівців сфери,
представників організацій, що займаються даною проблематикою, тощо. Також метою
ресурсу є концентрація уваги громадськості та влади на проблемах осіб з аутизмом.

Для наповнення сайту інформацією використовуються якісні, перевірені джерела, в
результаті чого розміщуються актуальні та незалежні дані.

Ініціатори проекту:
- Андрій Шмалюк, Поліна Гаряча

В реалізації проекту приймали та приймають участь люди, яким небайдужі проблеми
суспільства, і яким організатори висловлюють окрему подяку. Дякуємо:
- Ігорю Мартиніву ( lvivport.com ) за технічну реалізацію проекту;
- Валентині Дудзяній за роботу над перекладами;
- Дмитрію Барчишаку за роботу над дизайном поліграфії и банерів;
- Оресту Вачкову ( freshPR ) за розробку РR-стратегії;
- Марті Мазурик за роботу над перекладом (авансом);
- Роману Романку ( Креативні рішення ) за розробку банерів;
- Катерині Ломоносовій за надані фотографії
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