Nr 2/2018

BIULETYN
KLUBU
RODZICÓW
JiM
www.jim.org

BIULETYN KLUBU RODZICÓW JiM

Dzieci mówią:
- Natan jak było w przedszkolu? - pytam.
Odpowiada z powagą i teatralnym gestem zmęczenia:
- Dobrze ale trochę żenująco...
Joanna Rogala, mama Natana i Mai

-Mamo ja się denerwuję bo nie wiem jak Julka mogła rzucić
okiem na drzewo. Tak niestety starsza siostra oznajmiła
bratu autyście swoje zagapienie się podczas jazdy rowerem.

Anna Gabryś, mama Adasia i Sandry
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NACHODZĄ MNIE MYŚLI

AUTYZM. NA CAŁE ŻYCIE.
To już 9 lat, odkąd wyszłam z ośrodka diagnozowania z papierkiem w ręku, na którym było nazwisko
mojego syna i diagnoza: „Autyzm dziecięcy”. W pierwszej chwili przerażenie, bo dostałam czarno na
białym to, z czym oswajałam się przez kilka miesięcy czekając na diagnozę, z drugiej pocieszające
było określenie „dziecięcy”. Przecież to oznacza, że minie, że w przyszłości będzie inaczej - lepiej.
Teraz już wiem, że autyzm jest na całe życie. Na całe życie mojego syna i na całe życie całej naszej
rodziny. I to nie tylko ze względu na czas jego trwania, ale również na obecność w każdym zakamarku
życia. Jest tłem wszystkiego, jest wyznacznikiem organizowania wspólnego czasu, wakacji, a nawet
spędzania świąt.
Cała uwaga zostaje przekierowana na pomoc. Pomoc dziecku - poszukiwanie dobrej placówki, terapia,
organizacja logistyki żeby pogodzić te wszystkie rzeczy i zdążyć w jak najwięcej miejsc.
Niestety autyzmu nie da się wyrzucić poza nawias, zapomnieć o nim, pominąć. Czasami trzeba zmienić
nawyki w niektórych czynnościach, żeby było łatwiej. Może to być na przykład robienie prania w nocy,
bo dźwięk włączonej pralki może być nie do przyjęcia przez osobę z autyzmem i wywołuje eskalację
trudnych zachowań.
Nauka życia z autyzmem trwa cały czas, jedno odchodzi, pojawia się nowe do poskromienia. Nigdy
nie jest tak samo.
Czy mówić innym o autyzmie? Ja uważam, że tak. Kiedy syn był kilkulatkiem, spotykałam się
z zainteresowaniem sąsiadów „dlaczego on sam nie chce na własnych nogach chodzić? Czemu jeszcze
w pieluszce? Czemu nie mówi mi dzień dobry? Czemu on ciągle na tej huśtawce się buja?”. Odkąd się
dowiedzieli, pytania się zmieniły „jak sobie radzicie? Do którego przedszkola chodzi? Czy ma terapię,
jakie postępy? Czy zostałby ze mną, żeby pani mogła spokojnie zakupy zrobić?” . Dzięki temu, że moi
sąsiedzi wiedzą, jest nam dużo łatwiej, bo spotykam się ze zrozumieniem a nie z krytyką, że dziecko
jest źle wychowane. To może zrobić każdy z nas w swoim środowisku. Ale obracamy się nie tylko
w obszarze znajomych osób, dlatego tak ważne jest, żeby uświadamiać całe społeczeństwo. Między
innymi dzięki kampaniom społecznym możemy dotrzeć do każdego, nawet takiej osoby, która nigdy nie
spotkała się z autyzmem, ale być może kiedyś dzięki temu, że będzie wiedziała co to za zaburzenie
będzie umiała nam pomóc np. w sklepie kiedy spotkamy się przy kasie, a nasze dziecko będzie
zachowywać się inaczej.
Wkrótce 2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, włączmy się w mówienie o zaburzeniu
naszych dzieci, współtwórzmy przyszłość naszych dzieci, bo autyzm jest na całe życie...
Autor: Ola Kałuża, mama Patrycji i Oskara
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PUNKTY INFORMACYJNE JiM.
AUTYZM. POZNA J ZANIM OCENISZ.
Fundacja JiM od lat działa na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Jednym z wielu
obszarów jest propagowanie wiedzy poprzez Punkty Informacyjne JiM
w Polsce działające z sukcesem co roku podczas Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu – 2 kwietnia.
Naszym celem jest, aby były obecne na stałe w miejscach, w których rodzice lub opiekunowie
osób ze spektrum autyzmu zgłoszą taką potrzebę. Oferowane stacjonarnie wsparcie zaspokoi
jedną z najważniejszych potrzeb rodziców – systematyczne dokształcanie środowiska, w którym
przebywają dzieci ze spektrum.

RODZICE DZIAŁAJĄ

Jeśli uważasz, że społeczna świadomość autyzmu jest niewystarczająca, jeśli czujesz potrzebę
działania na rzecz edukacji i informacji w tym zakresie, jeśli jesteś członkiem Klubu Rodziców
JiM – zostań Koordynatorem Wolontaryjnym i poprowadź Punkt Informacyjny JiM w swoim
mieście.
- prowadź prezentacje dla dzieci, młodzieży, rodziców, policji, straży miejskiej,
- organizuj warsztaty dla rodziców, opiekunów, kadry przedszkolnej i szkolnej,
- organizuj szkolenia dla wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę,
- pomagaj osobom z autyzmem w swojej społeczności.
Otrzymasz od nas: materiały do prowadzenie prezentacji, dostęp do pakietu szkoleń, materiały
dotyczące spektrum autyzmu, wsparcie medialne dla organizowanych lokalnie wydarzeń,
wsparcie merytoryczne specjalistów Fundacji
Wejdź na stronę www.jim.org/punktyinformacyjne i wypełnij formularz.
Skontaktujemy się z Tobą.
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OD FUNDACJI

RODZICE NIE SĄ NA ZAWSZE.
Autyzm. Na całe życie. Wiem jak niektórym z Was ciężko wypowiedzieć
te słowa. Na całe życie. Jak kategorycznie to brzmi. W obliczu problemów
często szukamy ratunku w iluzji. Gdzieś podświadomie myślimy
o dziecku, że zawsze będzie małe. Zawsze będzie moim Łukaszem,
Mikołajem, Emilem, czy moją Natalką. A przecież nie będzie. Urośnie.
Skończy przedszkole. Szkołę. Co wtedy się stanie? Będzie siedzieć
w domu? Czy będzie mieć zajęcie? Dostanie pracę, nawet najprostszą?
I wreszcie – co będzie, gdy nas zabraknie? Każdego dnia takie pytania zadają sobie tysiące
rodziców w Polsce. W tej chwili nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.
Dlatego w tym roku prowadzimy w JiM kampanię Polska na Niebiesko pod hasłem „Autyzm.
Na całe życie”. Chcemy pokazać, że autyzm to stan, który będzie z naszymi dziećmi do
końca. Wczesną diagnozą i konsekwentną terapią możemy im pomóc. Możemy sprawić, że
będą bardziej samodzielne. Ale prawda jest taka, że większość osób ze spektrum będzie
zawsze potrzebować pomocy. Tej pomocy trzeba im udzielić. Zapewnić zajęcie, dom, opiekę.
Bo rodzice nie mogą wszystkiego. I nie są na zawsze.
Walczymy o to. Właśnie po to jest JiM.
Tomasz Michałowicz, Prezes Fundacji JiM

Więcej informacji znajdziecie na www.polskananiebiesko.pl

RODZIC PODPOWIADA

LEKCJA AUTYZM.
Wszyscy Rodzice mogą zorganizować Polskę na niebiesko w swoich szkołach
i przedszkolach. Sposobów jest wiele! Na stronie internetowej znajdziecie
materiały do pobrania, takie jak ulotki informacyjne oraz plakaty, które możecie
rozdać w placówkach terapeutycznych, edukacyjnych lub wśród swoich bliskich!
Jednak to nie wszystkie możliwości.
Głównym celem kampanii Polska na niebiesko jest budowanie wśród społeczeństwa świadomości
autyzmu. A czy jest lepszy sposób na zwiększanie zrozumienia i tolerancji niż nauka od
najmłodszych lat? Aby dotrzeć do uczniów w różnym wieku, terapeuci z Fundacji JiM
przygotowali specjalną „Lekcję Autyzm”, przeznaczoną dla młodszych i starszych dzieci.
Porozmawiajcie z nauczycielami, pedagogami czy dyrektorami szkół, aby zorganizowali
„Lekcję Autyzm”. Na stronie www.polskananiebiesko.pl w zakładce „dla placówek” znajdują
się prezentacje, które można omówić z dziećmi, ale nie tylko! Znajdziecie tam również gotowe
scenariusze na przeprowadzenie światowego dnia świadomości autyzmu!
Pamiętajcie, aby pochwalić się jak świętujecie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu! Zdjęcia
z obchodów w szkołach, przedszkolach czy Waszych miastach możecie przesyłać na adres
naniebiesko@jim.org
Autor: Magdalena Wojciechowska – mama Krzysia
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TROCHĘ ZA, TROCHĘ PRZECIW

WSPARCIE RODZINY. JEST CZY GO BRAK?
PROSIĆ CZY NIE?
TAK
Gdyby nie wsparcie moich rodziców i to, że z nimi mieszkamy (teraz już tylko mama mi została) nie mogłabym
wrócić do pracy. Na etacie mogę przynajmniej na chwilę oderwać się od problemów jakie autyzm syna ze
sobą przynosi. Jestem przez to choć trochę spokojniejsza i mam wciąż siły do walki o lepsze jutro dla Kacpra.
Autor: Sabina Drożdż, mama Kacpra
Ja mam poparcie i wsparcie całej rodziny. Moi rodzice sami dopraszali się o literaturę na temat autyzmu.
Chętnie uczestniczyli w procesie terapii. Do tej pory wspierają gotowaniem obiadu, dziadek pomaga
w lekcjach, zabiera na wycieczki. Pilnie słuchali moich wskazówek jak z Kubą postępować, pilnują diety.
Teściowie nie zgłębiali tematu zaburzenia ale zawsze wspierali (zakupami, finansowo, przypilnowaniem
chłopców). Dzięki wspaniałej wspólnej organizacji, wspólnym i spójnym działaniom możemy z mężem oboje
w pełni pracować, Kuba wysoko funkcjonuje i jest bardzo samodzielny. Rodzina bliższa akceptuje go w pełni
a dalsza podziwia jak dużo osiągnął i jak wspaniale sobie radzi. Uważam, że trzeba prosić o pomoc
i wsparcie, doceniać najdrobniejszą oznakę przychylności i nie odrzucać jej. Nie jesteśmy herosami niezłomnymi.
A kiedy można odwdzięczyć się to zróbmy to: uśmiechem, uściskiem, słowem” dziękuję że jesteś”. Pomagający
poczują się docenieni, ważni w waszym życiu, że są jego częścią i przyczynili się do lepszego życia
zaburzonego dziecka. Tak wygląda to u nas i tak ja to odczuwam.
Autor: Joanna Seregiet, mama Patryka i Jakuba
NIE
Od nas wszyscy się odsunęli po diagnozie, więc wolę a nawet muszę sobie sama radzić.
Autor: Mirela Arndt, mama Marceliny
U nas niby wszyscy wiedzą...ale nigdy nikt nie zapytał jak sobie radzimy, czy są postępy a o propozycji
zabrania starszego, zdrowego syna chociaż na lody żeby on choć na chwilę nie myślał o siostrze
z autyzmem...nie ma mowy.
Autor: Basia Rusek, mama Hani, Dawida, Kamila i Huberta
Ja już przestałam prosić o to żeby ktoś poświęcił swój czas młodemu....od kilku lat zero wsparcia. Dobrze,
że na święta pamiętają i o urodzinach...przyzwyczaiłam się. Jest jak jest. Bywa ciężko ale nie mamy
wyjścia.
Autor: Dorota Jacyno, mama Pawełka

RODZICE GOTUJĄ, RODZICE POLECAJĄ

BAGIETKI FASZEROWANE
Składniki:
Bułka wrocławska (ja użyłam bagietek z Biedronki), po 5 dkg papryki zielonej, czerwonej
i żółtej, 1 mała cebula czerwona, 1 średni ogórek kiszony, 2 jajka na twardo,2-3 łyżki gęstej
śmietany (ja dałam 18%), łyżka majonezu, 1/4 łyżeczki słodkiej papryki w proszku, odrobina
suszonego oregano, bazylii, majeranku, sól i pieprz do smaku.
Ścina się końce bułki i łyżeczką należy wydrążyć miąższ. Papryki, cebulę, jajka, ogórek
posiekać. Wymieszać z rozkruszonym miąższem, dodać majonez i śmietanę. Doprawić papryką
i ziołami, solą i pieprzem. Bułkę wypełnić nadzieniem. Zawinąć w folię spożywczą lub
aluminiową i schować do lodówki.
Następnego dnia kroić w plastry. Smacznego!

Autor: Anna Strzelczyk, mama Kuby
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RÓŻNE, ALE POTRZEBNE

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE
ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU.
Jaka jest świadomość autyzmu w Polsce? Czy nasze społeczeństwo rozumie
czym dokładnie jest autyzm? Jednym z elementów tegorocznej Polski na niebiesko
było opracowanie „Ogólnopolskiego badania świadomości autyzmu” wśród
Polaków. Raport potwierdza to co podejrzewaliśmy – niewiele ponad połowa
Polaków wie czym jest autyzm.
W badaniu udział wzięła grupa ponad tysiąca osób, dzięki czemu otrzymaliśmy rzetelne
i szczegółowe wyniki, pokazujące pełen przekrój społeczeństwa. Badanie jasno i wyraźnie
pokazuje, że Polacy wiedzą czym jest autyzm, ale niestety tylko pozornie. Większość osób
nie potrafi wskazać zachowań dzieci z autyzmem, nie wie na czym polega zaburzenie.
Niewiedza generuje uprzedzenia, buduje błędne stereotypy i wyobrażenia o naszych dzieciach!
Co jeszcze pokazuje badanie?
Ponad połowa, bo 59% Polaków deklaruje, że wie czym jest autyzm, choć jedynie 11%
twierdzi, że jest w stanie powiedzieć dokładniej na czym to zaburzenie polega. Prawie połowa
Polaków odmawia osobom z autyzmem prawa do zawierania małżeństwa. Dodatkowo
w sporządzonym na potrzeby badania teście na temat ogólnej wiedzy o autyzmie, aż 95%
badanych udzieliło w większości błędnych odpowiedzi. Nikt natomiast nie udzielił poprawnej
odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dlatego tak ważne jest, abyśmy my wszyscy, Rodzice, Fundacja, rodziny, mówili głośno czym
jest autyzm! Bo tylko dzięki odpowiedniej wiedzy, może wzrosnąć tolerancja i akceptacja!
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami raportu.
Znajdziecie go na naszej stronie – www.polskananiebiesko.pl

Dzieci mówią:
Wojtek, autyzm, teraz jest w 7 klasie, wtedy był w 4.
Nie chce mówić i na wszystkie moje próby wciągnięcia
w jakąkolwiek rozmowę, stosuje tzw. bierny opór. Po raz
kolejny tłumaczę, w jakim celu ludzie się komunikują,
podaję przykłady, jakie mamy korzyści z mówienia. W końcu
po moich naprawdę rozpaczliwych próbach przekonania
Wojtka, że trzeba mówić, mój syn wreszcie na mnie spojrzał
i rzekł krótko:
- Gdybyś wiedziała tak dużo jak ja, też byś milczała.
Iwona Matera, mama Wojtka

Rafał 8 lat, uczę go - Ojcze nasz któryś jest w niebie ...”
biegnie nagle do siostry i mówi:
- Co ta nasza mama gada przecież nasz ojciec jest
w Niemczech w pracy!
Dorota Wonorska, mama Rafała i Julii

Oglądamy z młodym zdjęcia w albumie.
- Igor spójrz jaki byłeś mały i słodki.
Igi odpowiada :
- A Ty mamo jaka młoda!
Po chwili odwraca głowę w moja stronę i wypala....
”Współczuję Ci”
Anna Zaremba, mama Igora i Natalii

Informacje o Klubie 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

