12.08.2013, akt. 25.07.2017
Misją Fundacji JiM jest tworzenie lepszego świata dla osób z autyzmem.
Klub Rodziców JiM został założony przez Fundację JiM z myślą o Rodzicach.
U podstaw decyzji o założeniu Klubu leży świadomość, że rodzice są silni RAZEM. Głos pojedynczego
Rodzica jest często pomijany. Głosy kilkudziesięciu, kilkuset, a tym bardziej tysięcy rodziców pomijane
nie będą.
Wiemy też, że każdy członek Klubu będzie czerpał z niego własną, osobną siłę. Członkowie Klubu
wymieniają się informacjami, udzielają sobie wzajemnego wsparcia, działają razem.
Dążymy do tego, by w miarę możliwości spotykać się i poznawać osobiście.
Klub używa nazwy Klub Rodziców JiM, lub nazwy skróconej Klub JiM.
Członkami Klubu JiM są Rodzice i Opiekunowie osób z autyzmem i innymi neurotrudnościami.
Działalność Klubu jest finansowana przez Fundację JiM.
Każdy członek Klubu jest zobowiązany do:
 Udzielania wsparcia
 Okazywania szacunku
 Nieoceniania wyborów oraz sposobów postępowania innych
 Nienarzucania innym swoich wyborów, poglądów na świat, doboru metod terapeutycznych
 Bezinteresownego dzielenia się swoimi doświadczeniami
 Dbania o to, by komercyjne oferty nie były przekazywane w ramach Klubu
 Uczestniczenia w spotkaniach w miarę swoich możliwości
 Aktywności, w miarę swoich możliwości
 Utożsamianie się z misją i wartościami Fundacji JiM – Autyzm HELP. Dbanie o dobre imię
Fundacji.
Członkowie Klubu JiM korzystają z różnych form komunikacji: między innymi grupy na facebooku,
której zasady funkcjonowania określa regulamin.
Klub Rodziców ma menedżera programu członkowskiego Klubu JiM, powołanego przez
przedstawiciela zarządu Fundacji JiM zgodnie z zasadami reprezentacji. Koordynatorzy regionalni
powoływani są w porozumieniu przez menedżera programu członkowskiego Klubu JiM i
przedstawiciela zarządu Fundacji JiM (j.w.).
W relacjach między koordynatorami, a pozostałymi członkami Klubu obowiązuje zasada „pierwszy
wśród równych”. Koordynator wsłuchuje się w potrzeby i stara się na nie odpowiadać. Podejmuje
decyzje, ale nie wywyższa się.
Fundacja JiM będzie aktualizować i modyfikować konstytucję Klubu Rodziców JiM według bieżących
potrzeb.
Nie przestrzeganie Konstytucji Klubu Rodziców JiM regulującej zasady funkcjonowania Klubu skutkuje
pozbawieniem członkostwa.

