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NACHODZĄ MNIE MYŚLI

NASZA PRZYGODA Z JiM
Zaczęło się od kalendarza „Dumne mamy”, wydanego na rok 2013. Pod koniec roku 2012
było o nim głośno w mediach, więc także w środowisku rodzin dzieci z autyzmem. Wtedy
po raz pierwszy dowiedziałam się o łódzkiej Fundacji JiM. Wkrótce po ukazaniu się kalendarza
znałam już prawie wszystkie mamy, których zdjęcia można było tam podziwiać.
Jestem mamą dorosłego Piotra z autyzmem. Mija właśnie pięć lat, odkąd zetknęliśmy się
z JiM. Pięć lat współpracy, przyjaźni, wspólnych działań.
Pod koniec 2012 w jednym z opiniotwórczych tygodników ukazał się artykuł na nasz temat
– o mnie i moim synu. I, też stał się popularny w naszym środowisku. Zostałam zauważona.
Dostałam zaproszenie do – tworzącego się wówczas na Facebooku – forum rodziców
dzieci z autyzmem. Było nas wtedy niewielu, kilkadziesiąt osób. Atmosfera wspaniała!
Ciepła, ale też luźna, radosna. Rozmawialiśmy o naszych dzieciach, codziennych problemach,
ale nie tylko. Były żarty, wygłupy i nocne rozmowy o życiu. Niesamowity czas. Dodam,
że jako samotna mama niesamodzielnego chłopca bardzo rzadko mam okazję, by wyjść
wieczorem. Inni podobnie. W tamtym czasie laptop wystarczał nam, by poczuć się, jak na
imprezie, dobrze się bawić, śmiać do łez, rozmawiać na każdy temat.
Wcześniej unikałam grup na Facebooku, szkoda mi było na nie czasu. Po raz pierwszy
zdecydowałam się na udział w takiej grupie, właśnie dzięki zaproszeniu od JiM.
Mogę z czystym sumieniem powiedzieć: nie żałuję, to były wspaniałe chwile, wspaniałe
wspomnienia. W grupie każdego dnia pojawiali się moi znajomi. Lawinowo przybywało
rodziców. Powstały kolejne grupy. Na jednej dzieliliśmy się przepisami kulinarnymi. Na
inną wrzucaliśmy zdjęcia, nie tylko naszych dzieci, ale też na przykład ślubne, własne
z dzieciństwa – ile to było radości. Na zdjęciach było też widać, jak rodzice z poszczególnych
miast spotykają się ze sobą, jak tworzą się grupy wsparcia, już nie tylko wirtualne.

Autor: Dorota Próchniewicz, mama Piotra
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Są wśród nas rodziny wielodzietne i są samotne mamy. Kiedy jesteśmy razem czujemy się
bezpiecznie, wśród swoich. Spotykamy się często, zawierają się przyjaźnie zarówno między
rodzicami jak i dziećmi.
Razem świętujemy co roku Polskę na niebiesko, ostatnio pod hasłem „Autyzm. Chcemy być
sobą.”, Bierzemy udział w Pikniku Rodzinnym rozpoczynającym Święto Kwiatów Owoców
i Warzyw oraz rodzinne pieczenie świątecznych pierników.
Do tego wspólne pasje np. szydełkowanie czyli kojące spotkania z włóczką w tle. Nie
zawsze jednak jest kojąco, wiosną zorganizujemy wraz z innymi stowarzyszeniami
„I skierniewicki Bieg w szpilkach”, którego celem jest upowszechnianie aktywnego spędzenia
wolnego czasu i integracja środowisk młodych rodziców. Do udziału zapraszamy wszystkich,
choć niektórym ciężko będzie biec w szpilkach. Słowem „dzieje się”.

Małgosia Skrobacz, mama Kajtka opowiada o działalności Rodziców w Skierniewicach

RODZICE DZIAŁAJĄ

Spotykamy się cyklicznie, w wyznaczone czwartki, te spotkania to czas na oderwanie się
od zmartwień i trosk dnia codziennego i miło spędzony czas w „super towarzystwie”. Dla
niektórych Rodziców, te spotkania to także kopalnia wiedzy i doświadczeń wzajemnie
dyskutowanych, wymienianych.
Działamy czynnie organizując różnego rodzaju pikniki, czas wspólnych gier i zabaw
integracyjnych, masa bezpłatnych atrakcji dla naszych dzieci tj. przejażdżka konna,
przejażdżka na motocyklu, spotkanie z Policją, Strażą Pożarną, mini-kurs udzielania pierwszej
pomocy, artystyczne malowanie twarzy i wiele innych, ale najważniejszym elementem jest
zawsze punkt informacyjny Klubu Rodziców JiM, dzięki któremu możemy szerzyć wiedzę
z zakresu spektrum autyzmu, o którym otaczający nas świat wie wciąż za mało.

Jerzy Dłucik, tata Pawełka i Wojtusia opowiada o działalności Rodziców w Lędzinach,
Oświęcimiu i Chełmie Śl.
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OD SPECJALISTÓW
1. CO TO JEST I NA CZYM POLEGA STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA?
Stosowana Analiza Zachowania wywodzi się z klasycznego behawioryzmu. Czerpie z teorii
opracowanych przez takich naukowców jak I. Pavlov, B.F. Skinner, E. Thorndike oraz J.B.
Watson. To dzięki ich badaniom opracowane zostały reguły uczenia, które dziś wykorzystywane są
w terapii behawioralnej. Możemy do nich zaliczyć warunkowanie klasyczne,
warunkowanie instrumentalne i teorię społecznego uczenia się. Jednak to za sprawą B.F.
Skinnera, amerykańskiego psychologa, który w 1938r. wydał książkę „Zachowanie się
organizmów”, powstała Stosowana Analiza Zachowania. Jest to dyscyplina naukowa zajmująca
się analizą funkcji zachowań, ich modyfikacją oraz efektywnym uczeniem nowych umiejętności
w oparciu o kształtowanie pożądanego zachowania i wzmacnianie go poprzez odpowiednią
motywację dziecka.
2. CO MOŻNA WYPRACOWAĆ DZIĘKI STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA?
Stosując metody behawioralne można rozwijać sfery, w których dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu mają trudności. Zaliczyć do nich możemy głównie, problemy z komunikacją,
spontanicznymi reakcjami, zabawą adekwatną do wieku, zachowaniami niepożądanymi
oraz nawiązywaniem relacji społecznych. Dzięki terapii istnieje możliwość rozwijania
zachowań pożądanych, redukowania trudnych zachowań, kształtowania nowych umiejętności,
jak również generalizowania i utrzymywania dotychczasowych efektów oddziaływań.
Niezwykle istotną rolę w przebiegu terapii odgrywa motywacja dziecka. Im wyższa motywacja
dziecka, tym większe jest prawdopodobieństwo osiągniecia celów terapeutycznych.
3. JAK ISTOTNA JEST WSPÓŁPRACA RODZIC-TERAPEUTA-NAUCZYCIEL?
Już B.F. Skinner w swojej książce zaznaczył, jak znaczącą funkcję w kształtowaniu zachowań
pacjenta pełni jego otoczenie. Dzięki spójnym oddziaływaniom na linii rodzic-terapeutanauczyciel można osiągnąć wspólny cel, jakim jest pomoc dziecku. Poprzez zaangażowanie
osób z otoczenia dziecka, specjaliści mają szansę opracować jak najefektywniejsze
procedury Stosowanej Analizy Zachowania, które realizowane przez środowisko mogą
przynieść sukces. Należy zaznaczyć, że każda osoba w otoczeniu dziecka, odgrywa
niezwykle ważną rolę. Kiedy wszyscy, którzy spędzają z nim czas, stosują te same metody
oddziaływań, dziecko zna zasady i dzięki temu czuje się bezpiecznie. We współpracy
rodzic-terapeuta-nauczyciel można zaobserwować przyczyny konkretnych zachowań, jak
również sprawdzić efektywność podjętych już oddziaływań i wciąż dostosowywać je do
aktualnych potrzeb dziecka.
Autorzy:
psycholog mgr Danuta Bogusławska – Łosiak - terapeuta JiM
psycholog mgr Małgorzata Kaczmarek - terapeuta JiM

RODZIC PODPOWIADA

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KOMISJI
ORZEKAJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?
Każda wizyta w poradni, czy u lekarza wzbudza w nas, rodzicach dzieci
z autyzmem, mnóstwo emocji. Zwykle tych mało pozytywnych. Orzeczenie
o niepełnosprawności i komisje orzekające są tematem, który rodzi najwięcej
trosk i pytań.
Przede wszystkim należy skompletować potrzebne dokumenty. Najważniejsze jest
zaświadczenie lekarskie, od lekarza psychiatry. Należy pobrać odpowiedni druk, który
dajemy lekarzowi prowadzącemu do wypełnienia. Znajdują się w nim istotne informacje
dotyczące naszego dziecka, takie jak rozpoznanie choroby czy też zaburzenia, rokowania,
przyjmowane leki, choroby współistniejące oraz to, czy dziecko wymaga stałej opieki czy
nie. Jeśli lekarz prowadzący zaznaczy w zaświadczeniu, że dziecko wymaga stałej opieki
osoby dorosłej, mamy większą szansę na uzyskanie w orzeczeniu punktów, potrzebnych
do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli występują inne choroby, które są istotne
dla komisji orzekającej, należy poprosić innych lekarzy specjalistów o wypełnienie zaświadczenia.
Do Komisji Orzekającej można złożyć więcej niż jedno zaświadczenie lekarskie. Istotna jest
również historia choroby. Należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek w poradni o wydanie
kopii historii choroby, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Potrzebne będą również
opinie z placówki, do której uczęszcza dziecko. Opinia powinna zawierać dokładny i obiektywny
opis deficytów i mocnych stron dziecka. Mile widziane są również opinie od terapeutów,
którzy stale pracują z dzieckiem, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wyniki
badań, jeśli są istotne w sprawie, karty szpitalne i wszystkie inne dokumenty obrazujące
obecny stan zdrowia dziecka.
Jeśli chcesz przeczytać tekst w całości, znajdziesz go na stronie
www.jim.org/rodzicpodpowiada
Autor: Kasia Waliszek, mama Mateusza i Kuby
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TROCHĘ ZA, TROCHĘ PRZECIW

ZNACZEK
„MAM AUTYZM, A TY?”
TAK
Mój mąż chodzi wręcz obwieszony znaczkami. Liczba się nieco zmniejszyła, ale
są bardzo widoczne. Nosi je jak odznaki lub ordery. Ja już przywykłam i jest to dla
mnie naturalne. Wywołuje to zaciekawienie. Ludzie pytają co to jest i dlaczego je nosi. Przecież
nie ma autyzmu. Odpowiada że on nie, ale jego wyjątkowa córka ma.
Kiedyś na zwykłych zakupach w sklepie spotkał kolegę. Ten też ma syna z ZA. Wystarczyły
znaczki, które tak wiele znaczą. Panowie porozmawiali, wymienili się opiniami. Przy okazji
mieliśmy szansę ich wesprzeć i wskazać gdzie mogą szukać pomocy. Było to bardzo miłe
uczucie zarówno dla nich jak dla nas.
Będąc w sanatorium mąż często rozmawiał z seniorami na temat jego znaczków. Wzbudzały
zainteresowanie . Zapytany miał szansę opowiedzieć czym jest autyzm i oczywiście pochwalić się
naszym wyjątkowym dzieckiem. Tak, pochwalić nie inaczej. Dlatego popieram mego męża
w całej rozciągłości. Trudno przeoczyć prawie dwumetrowego faceta, który z dumą nosi
symbole tak dla nas ważne. A jeśli kilka osób dowie się czegoś więcej na temat autyzmu
i przestanie się go bać ( co głównie wynika z niewiedzy) to będzie nasz duży sukces, który
przełoży się na łatwiejsze życie naszych dzieci.
Autor: Anna Kalisz, mama Natalii i Mateusza
NIE
Koleżanka zapytała mnie „czemu stygmatyzujesz syna?” „czemu narażasz
go na tysiące niepotrzebnych spojrzeń?”. Chyba ma rację. Przypinając znaczek
dziecku, tak właśnie było, ludzie szeptali coś pod nosami, pokazywali palcem na mnie albo
na Igora, nigdy nie wiedziałam czy rozumieją i to życzliwe komentarze czy wręcz przeciwnie.
Taka sama była reakcja w rodzinie, musiałam dwa razy więcej tłumaczyć, przeżywać wciąż
te same emocje, rozgrzebywać je wciąż na nowo. Ktoś zapytał w przelocie „co to znaczy
ten autyzm” odpowiadałam, on po chwili zmieniał temat na inny a ja wciąż tkwiłam w tych
wybrzmiałych słowach, dzieląc kolejny włos na czworo. Myślę, że nasze społeczeństwo nie
ma tej minimalnej, niezbędnej wiedzy i jeśli ja mam ją szerzyć poprzez odpowiadanie na
przypadkowe pytania, to na pewno nie, dziękuję. Znaczka „Mam autyzm, a Ty?” nie przypinam,
ale za to dumnie noszę „Autyzm. Stop ocenianiu” – nie zachęca do aż tak wielu pytań.
(Autor: Anonim)

RODZICE GOTUJĄ, RODZICE POLECAJĄ

PLACKI ZIEMNIACZANE KLASYCZNE
I ZE SZCZYPIORKIEM
Ciasto:
Ziemniaki ( 6szt.), jajka 2-3szt. , cebula, mąka około 250-500g, sól, pieprz, przyprawy do
smaku, czosnek, kapka octu lub octu balsamicznego (aby placek nie pił tłuszczu podczas
smażenia), tłuszcz do smażenia.
Można dodać trochę zieleniny do ciasta np. szczypiorek, szpinak, koperek
Sos czosnkowy:
- jogurt grecki (naturalny, śmietana lub serek naturalny), sól, szczypta pieprzu, czosnek
(żywy lub granulowany).
Przygotowanie ciasta:
Obrać cebule i ziemniaki, umyć, zatrzeć na tartce.
Dodać sól, pieprz, przyprawy, czosnek, kapkę octu, jajka, wymieszać i na końcu po trochu
dodawać mąkę i mieszać sprawdzając konsystencje ciasta. Ja osobiście lubię ukryć witaminy
w takich smakołykach więc dodaje to co mam np. szczypiorek.
Rozgrzewamy patelnie, dodajemy tłuszcz, następnie lejemy ciasto na patelnię i formujemy
dowolne kształty. Gdy na wierzchu ciasto się zetnie to przewracamy placki na drugą stronę
(surowym do spodu).
Podajemy same, ze szczypiorkiem, lub sosem czosnkowym.
Smacznego!
Autor: Monika Podolczak, mama Ignasia
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RÓŻNE, ALE POTRZEBNE

JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA TERAPIĘ?
Terapia, turnusy rehabilitacyjne, dodatkowe zajęcia czy leczenie często wiążą
się z ogromnymi kosztami. Wielu Rodziców nie może pozwolić sobie na
nadzwyczajne wydatki. Jak pozyskać środki na dodatkową terapię czy
leczenie? Sposobów jest kilka, a jednym z nich jest Subkonto JiM!
Subkonto, czyli inaczej narzędzie pozwalające na zbieranie środków na rzecz konkretnych
osób, czyli beneficjentów. Oznacza to, że wszyscy Rodzice, opiekunowie oraz dorosłe osoby
ze spektrum (lub innymi niepełnosprawnościami) mogą gromadzić środki z 1% podatku lub
darowizn. Zebrane środki można przeznaczyć na terapię, leczenie i rehabilitację, ale także
inne potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
Jak zbierać środki? Najłatwiej jest poprosić o przekazanie 1% rodzinę, bliskich i przyjaciół.
O wsparcie można poprosić, wykorzystując media społecznościowe czy miejsca publiczne.
Pomocne są w tym gotowe narzędzia, takie jak plakaty czy grafika na Facebooka. Rodzicom
oferujemy także pakiet darmowych smsów oraz list do księgowej. Wielu podatników jest
skłonnych przekazać swój 1%, jednak nie wie komu. Pozostawienie u księgowej listu z prośbą,
może sprawić, że na subkoncie znajdzie się jeszcze więcej środków.
Do założenia subkonta JiM nie potrzebujesz żadnych dokumentów. Posiadanie subkonta jest
bezpłatne. Pamiętaj, że środki na subkoncie mają służyć przede wszystkim dobru dziecka!
Nadal zastanawiasz się czy założyć subkonto?
Zajrzyj na stronę www.jim.org/subkonta i dowiedz się więcej!

DZIECI MÓWIĄ:

...ROZMAWIAM ZE STARSZYM SYNEM PRZEZ TELEFON:
- DOBRA SYNEK TO BĘDZIEMY W KONTAKCIE - MÓWIĘ
....A ON NA TO
- MAMO W JAKIM KONTAKCIE ?! W KONTAKCIE JEST WTYCZKA...
Eveline Paczuska, mama Kacpra, Wiktora i Kornelii

MAJKA TO KRÓLOWA TAKICH POWIEDZONEK. ZAPISUJEMY JE ODKĄD MÓWI.
JEDNO Z MOICH NAJBARDZIEJ ULUBIONYCH:
- MAMO WODY !!! - WOŁA
- CO „WODY” ? -PYTAM ZACZEPNIE BO NIE TOLERUJE „POLECEŃ” I ROZKAZÓW.
- WODY PIĆ !!!- W TYM SAMYM TONIE
- COŚ CHYBA TRZEBA DODAĆ - UPOMINAM
- SOKU MOŻESZ DODAĆ –ODPOWIADA
Anka Stawska, mama Majki

Informacje Klub Rodziców JiM:
napisz: klubrodzicow@jim.org
dołącz: www.facebook.com/groups/KlubJiM

FUNDACJA JiM
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁÓDŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70

www.jim.org

