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Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. 
  
W Klubie JiM misję tę realizujemy poprzez rozwiązywanie problemów dotyczących 

naszych dzieci, przekazywanie Rodzicom i Opiekunom, a także Specjalistom, Terapeutom 

oraz Nauczycielom pracującym z osobami w spektrum autyzmu najnowszych informacji 

ze świata autyzmu, organizację kampanii zwiększających akceptację dla osób z 

autyzmem, integrację Rodziców i Opiekunów, umożliwienie im wzajemnego wsparcia 
oraz reprezentowanie osób z autyzmem i ich Opiekunów.  
 

 

Wizja Klubu JiM 
  
Dążymy do tego, żeby jak najwięcej, osób ze spektrum autyzmu, Rodziców i Opiekunów 
osób z autyzmem było członkami Klubu JiM. Dążymy do skutecznego reprezentowania 

naszych interesów. Dążymy do tego, żeby każdy Rodzic i Opiekun miał szansę spotkać 

innego Rodzica lub Opiekuna w swoim mieście. Stale poszerzamy możliwości wzajemnej 

komunikacji. Nieustannie zwiększamy dostępność bezpośredniej pomocy dla osób ze 

spektrum autyzmu oraz ich Opiekunów. Realizujemy działania umożliwiające 

Nauczycielom, Terapeutom i innym specjalistom działającym na rzecz osób z autyzmem 

dostęp do najnowszych informacji w tematyce spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. 
 

Klub JiM został założony przez Fundację JiM. Jego działalność, w tym korzyści dla 

Członków, jest finansowana przez Fundację JiM. 
 

Członkami Klubu JiM mogą być osoby ze spektrum autyzmu, Rodzice i Opiekunowie osób 

z autyzmem i innymi neurotrudnościami, a także osoby działające na rzecz osób ze 

spektrum autyzmu – Nauczyciele, Terapeuci i inny Specjaliści w dziedzinie. 
 

Klub używa nazwy Klub JiM. 
 

Przystąpienie do Klubu JiM odbywa się poprzez rejestrację na stronie www.jim.org 

Rezygnacja z członkostwa jest możliwa poprzez wysłanie maila na adres klub@jim.org. 
 

Uczestnictwo w Klubie JiM jest dobrowolne. 
 

Członkowie Klubu JiM zobowiązują się do:  
1. Utożsamiania się z misją Fundacji JiM oraz dbania o jej dobre imię  
2. Udzielania innym Rodzicom wsparcia i okazywania im szacunku  
3. Nienarzucania innym swoich poglądów, wyborów, doboru metod terapeutycznych  
4. Niewykorzystywania Klubu JiM do reklamowania usług komercyjnych 

 

W ramach Klubu JiM działa grupa na Facebooku pod tą nazwą „Klub Rodziców JiM”, której 

zasady funkcjonowania określa regulamin. 
  
Klubem kieruje Fundacja JiM poprzez Kierownika Programów Wsparcia Osób z 

Autyzmem.  
 

Członkowie Klubu JiM mogą zwrócić się do Fundacji JiM o możliwość założenia Punktu 

Informacyjnego w swoim mieście. Punktem Informacyjnym kieruje  Koordynator 

Wolontaryjny Punktu Informacyjnego, który może korzystać z pomocy  Starszego 

Specjalisty ds. Wolontariatu. Centrum Dowodzenia w Łodzi i jego Koordynatorzy 

wspierają działalność Punktów Informacyjnych.  

Fundacja JiM aktualizuje i modyfikuje Zasady Klubu JiM według bieżących potrzeb. 
 

Nie przestrzeganie Zasad Klubu JiM skutkuje pozbawieniem członkostwa. 

Zasady Klubu JiM 
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