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Dzieci mówią:
Moi sąsiedzi niosą ogromne zakupy a moja córka na głos:
- Mówiłam ci mamo, apokalipsa się zbliża.
Anna Grajper, mama Oli

Igor lat 8:
- Mamo co ja ci daje?
Ja:
- Igorku dajesz mi szczęście, radość, miłość.
Igor po dłuższym zastanowieniu wypala:
- No tak mamo, beze mnie byłabyś nikim.

Anna Zaremba, mama Igora i Natalii
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NACHODZĄ MNIE MYŚLI

KAŻDY MA SWOJĄ „ZWYCZAJNOŚĆ”
Kiedy rodzi się dziecko, chcemy, żeby było przede wszystkim zdrowe. Za zdrowe przyjmuje się takie, które
rozwija się w neurotypowy sposób. Kiedy rodzic zauważa, że dziecko rośnie „inaczej” niż jego rówieśnicy
zwraca się do specjalistów z pytaniem dlaczego tak się dzieje. Jeśli od początku poszukiwań ma szczęście
trafić do miejsc gdzie postawią trafną diagnozę, to szybko dowie się, że jego dziecko ma przywilej rozwijać
się w spektrum autyzmu, ale zwykle ta droga jest długa i na końcu przypieczętowana werdyktem: Wasze
dziecko ma autyzm. W takiej atmosferze przeciętny rodzic, czerpiąc wiedzę głównie z Internetu, rozpoczyna
poszukiwania „najlepszych” terapii, cudownych rozwiązań, „uzdrawiających” medykamentów.
Obecnie istnieje wiele różnych form pomocy-terapii dla dziecka (wczesne wspomagania, mnóstwo
przeróżnych dydaktycznych nowinek, multum książek i internetowych informacji) i zwykle rodzic rzuca
się w ten ocean pomocnych środków zachodząc w głowę jaki kierunek wybrać. Wszędzie czyta i słyszy,
że im wcześniej rozpocznie terapię tym szybciej osiągnie sukces, a sukces oznacza „zamaskowanie”
autyzmu, albo jak najlepsze „przygotowanie” dziecka do życia. W końcu to rodzic jest odpowiedzialny
za swego potomka i pozostaje tak naprawdę w tym wszystkim sam. Sam ze swoimi uczuciami, może
wewnętrznym konfliktem między tym „naprawianiem” a zwyczajnym kochaniem i akceptowaniem.
Sądzę, że wielu z nas traci (na pewien czas, niektórzy na długo) radość z bycia rodzicem tak po prostu.
Często wymaga się od rodziców (albo narzucamy to sobie sami) bycia terapeutami naszych dzieci,
systematyczności w wykonywaniu różnych zadań i ćwiczeń, skupiania się na celu terapii i robieniu
wszystkiego, żeby ten cel osiągnąć. I często taka droga prowadzi do frustracji rodzica i dziecka. Mało
kiedy mamy szansę usłyszeć: zacznij od relacji z własnym dzieckiem, zobacz w nim człowieka, a nie
„okaz do zmian”. Baw się z nim, wygłupiaj, poznawaj go, polub jego zainteresowania, nawet jeśli będą
najdziwaczniejszą (według całej reszty świata) rzeczą jaką sobie wyobrażasz. Nie bój się, że „pogłębiasz”
autyzm swego dziecka, dostaniesz o wiele więcej kiedy Ono poczuje się szczerze kochane i akceptowane.
A jeśli nie potrafisz tego robić, może warto zacząć zmianę od siebie? :-)

Autor: Elektra Sliupkas-Dyrda, mama Janka
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PUNKT INFORMACYJNY JiM
W KIELCACH
Pierwszym z wydarzeń, które pokazało jak bardzo potrzebna jest szeroko
rozumiana edukacja społeczna w obszarze wiedzy o autyzmie był Festyn
Rodzinny w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Odbył się 20 maja 2018
roku w Parku Miejskim. Wśród stoisk kieleckich stowarzyszeń oraz instytucji
dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Fundacji JiM. Otrzymaliśmy również
kilka minut na zaprezentowanie działalności ze sceny.
W dniu 9 czerwca w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Morawicy odbyło
się Forum Dyskusyjne pt: „ Zaburzenia ze spektrum autyzmu – oczekiwania i wyzwania”.
Jako jeden z prelegentów przedstawiłam wyniki raportu JiM dotyczący oceny świadomości
społecznej na temat autyzmu oraz uzasadniłam jak istotną rolę w propagowaniu wiedzy
mogą pełnić powołane przez Fundację Punkty Informacyjne. Z perspektywy tego najważniejszego
jednak tytułu, jaki nadało mi życie, wypowiedziałam się również jako mama, przedstawiając
codzienne problemy mojego dziecka i moje, wynikające ze społecznej niewiedzy.
15 czerwca w organizowanym przez Staropolską Szkołę Wyższą oraz EduFakty, Świętokrzyskim
Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami miałam również przyjemność
zabrać głos w imieniu osób, których tematyka autyzmu jest szczególnie bliska. Chciałam,

RODZICE DZIAŁAJĄ

aby każdy z uczestników zrozumiał, jak bardzo ważne jest wsparcie od samego początku,
od momentu diagnozy, szukanie skutecznych terapii po trudne sytuacje związane z zaburzeniem
dziecka. Korzystając ze sposobności, iż wśród gości znajdowali się przedstawiciele władz
miasta przedstawiłam wzorcową moim zdaniem placówkę, przedszkole oraz szkołę JiM,
która mam nadzieję posłuży kiedyś jako źródło inspiracji dla podejmowanych działań na
rzecz wsparcia osób z autyzmem.
W czerwcowe środy prowadzone były również prezentacje w Komendzie Miejskiej Policji
w Kielcach. Prezentując istotne informacje na temat autyzmu koncentrowałam się głównie
na stworzeniu „profilu” osoby zaburzonej, omówiłam wynikające z zaburzenia problemy
w funkcjonowaniu, ale także wskazówki które mogą okazać się pomocne podczas interwencji
czy poszukiwaniu osoby z autyzmem. Efektem tych działań jest propozycja wznowienia
współpracy w okresie powakacyjnym.
Wiele jest jeszcze do zrobienia i obiecałam sobie, że zawsze będę pojawiać się tam, gdzie
tylko pojawić się będzie można. Właśnie po to, byśmy my rodzice mogli poczuć się
akceptowani, bezpieczni, pozbawieni lęku o nasze dzieci. Prowadzi mnie nie tylko troska o
mojego wspaniałego Wojtka, ale także o los każdej Ani, Piotrusia, czy Zosi. Chcę też zachęcić
rodziców do aktywności, pokazać że można, że każde nasze działanie prowadzi do
zwiększenia świadomości na temat spektrum autyzmu choćby było niewielkie i w najdalszym
kącie świata – zawsze to więcej niż jest.
Punkt Informacyjny – zgłoś się i wypełnij formularz na www.jim.org/punktyinformacyjne
Autor: Katarzyna Witecka, mama Wojtka
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OD FUNDACJI

CZYM JEST PROGRAM PARTNERSKI JiM?
Program Partnerski to nic innego, jak możliwość dzielenia się tym, czym i tak ktoś
się zajmuje (mowa tu o działalności gospodarczej różnego rodzaju). Jeśli ktoś
prowadzi firmę prowadząc restaurację, klub zabaw dla dzieci, usługi fryzjerskie,
kosmetyczne, organizując wczasy i przy tym jeszcze chciałaby pomagać innym,
w sposób dla niego nieobciążający – powinien przystąpić do Programu Partnerskiego JiM.
Dzięki przystąpieniu do programu, można pomagać rodzinom osób ze spektrum autyzmu,
w różny sposób, oferując zniżki, specjalne przywileje, korzyści, przygotowując coś wyjątkowego,
.…stając się ekspertem w niesieniu pomocy, Firmą otwartą na Autyzm. Do programu można
przystąpić wypełniając formularz na stronie
www.jim.org/program-partnerski
Zachęcamy również rodziców, zadowolonych ze świadczonych usług aby informowali swoich
fryzjerów, dentystów, dostawców pizzy czy ulubione sklepy do przystąpienia do programu.
Spowoduje to, że w naturalny sposób i w każdym miejscu Polski będzie można korzystać
z usług naszych Partnerów.
I najważniejsze. Program jest dla Was, dla Rodziców, Rodzin, Opiekunów i Osób ze spektrum
autyzmu, warto zatem wspólnie zaangażować dużą liczbę Partnerów, po to by było i taniej
i lepiej. By polecać miejsca w których jest miło tak by inni członkowie Klubu JiM, mogli również
skorzystać z usług z zadowoleniem.

OD SPECJALISTÓW

TRUDNE ZACHOWANIA
1. Mój syn ma 11 lat i podczas zakupów w sklepie samoobsługowym zrzuca produkty
z półek, bywa że towarzyszą temu napady złości. Jak go tego oduczyć?
Tego rodzaju problemy są analizowane przez terapeutów behawioralnych w sposób indywidualny.
Dokonywana jest dokładna obserwacja sytuacji, podczas której poszukuje się przyczyn zachowań trudnych.
W celu zmiany zachowania syna najlepiej udać się do terapeuty behawioralnego.

2. Moje dziecko (lat 8) od miesiąca wypluwa jedzenie. Każdy posiłek to odrębna tragedia
i walka o każdy niewypluty kęs. Czy jest jakiś sposób na normalne spożywanie posiłków?
Zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów wymagają pilnego kontaktu z terapeutą behawioralnym ze względu
na ryzyko ich nasilania się. Przeprowadzi on analizę zachowania, a następnie może zaproponować Państwu
indywidualny trening jedzenia.

3. Na czym polega terapia zachowań trudnych?
Na pracę nad zachowaniami trudnymi powinno składać się kilka elementów. Najważniejszym z nich jest
przeprowadzenie przez terapeutę behawioralnego dokładnej analizy zachowania. Ocenia się wtedy funkcję
zachowania - w jakim celu dziecko się w nie angażuje. Po dokonaniu powyższej oceny, terapeuta może
przygotować behawioralny indywidualny plan interwencyjny. Zawiera się w nim informacje o tym jak
postępować w sytuacjach, w których dziecko nie angażuje się w niepożądane zachowania, oraz jak
zareagować po ich wystąpieniu. Realizacja planu powinna być kontrolowana poprzez notowanie występowania
zachowań trudnych.

Magdalena Włodarczyk – terapeuta ABA certyfikowany
Dorota Dukat – terapeuta ABA certyfikowany
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TROCHĘ ZA, TROCHĘ PRZECIW

CZY DA SIĘ ŻYĆ BEZ PRZYJAŹNI?
Czy nie za szybko mianujemy znajomych „przyjaciółmi” ? Wydaje mi się, że to określenie powinno być
zarezerwowane dla kogoś wyjątkowego. Kogoś za kim się tęskni jak go nie ma, kogoś kogo sama obecność
sprawia, że czujemy się bezpiecznie, kogoś przy kim nie zastanawiamy się czy wypada coś powiedzieć,
tylko po prostu mówimy. Kogoś, od kogo nie oczekujemy nic w zamian, poza tym, że jest.
Ola Kałuża, mama Patrycji i Oskara

Da się żyć bez przyjaźni. Całe życie tak funkcjonuję.
Nie ma z kim pogadać ,wszystkie ewentualne koleżanki były tylko po „coś” jak nie dostały to kontakt się
urywał. Może kiedyś moje córki będą moimi przyjaciółkami, ale pewnie to tylko marzenie.
Lucyna Pszenicka, mama Weroniki i Julki

Nie da się żyć bez przyjaźni. Mam przyjaciółkę i choć znamy się 10 lat nie wyobrażam sobie życia bez
niej (choć jest dość wścibska ostatnio). W jej towarzystwie nie martwię się co będzie. Nie ważne co syn
zrobi zawsze słyszę „ u cioci Asi może, a Ty mama oddychaj ” . Także na dobre i złe.
Marta Szrut, mama Mai i Igora

Mam przyjaciółkę od 20 lat. Widzimy się raz na ruski rok, przez telefon rozmawiamy niewiele częściej.
Ale jak już przyjadę do rodzinnego miasta to najpierw lecę do niej i nie jestem tam w gościach tylko
u siebie. Ja przy niej nic nie muszę. Jak mam urodziny to zadzwoni z życzeniami lub nie. Ja tak samo.
Nie musimy tej przyjaźni jakoś specjalnie pielęgnować. To jest jakaś metafizyczna więź. Mi wystarczy,
że ja wiem że moja Asia gdzieś tam jest w świecie i już nie czuję się samotna. Życie nigdy nie wystawiło
nas na próbę, nigdy jedna przed drugą nie musiała udowadniać czy jest prawdziwą przyjaciółką, ale
jak przyjdzie taki moment, mam nadzieję że zdamy ten egzamin. Chciałabym się z nią zestarzeć.
Dagmara Bunia Wójcik, mama Szymona

Ja mam jedną przyjaciółkę na dobre i złe. Znamy się od urodzenia. Jest dla mnie siostrą, przyjaciółką,
opoką, dzieli ze mną wszystkie chwile, złe, dobre, śmieszne. Wali prawdę między oczy, płacze ze mną
i śmieje się. Spędzamy ze sobą dużo czasu, a nawet jak nie, to zawsze między nami jest tak, jak byśmy
się dopiero rozstały. To jest TA przyjaźń. Znajomi „sprzed dzieci” się wykruszyli. Mamy teraz grono
bliskich osób, z którymi lubimy spędzać czas i są to osoby, z którymi czujemy się swobodnie, dobrze
i jak w domu. Nie rozmawiamy o autyzmie. ;) Przynajmniej nie ciągle. I tę przyjaźń cenię sobie równie
mocno jak tę od zawsze.
Kasia Waliszek, mama Mateusza i Kuby

Przyjaźń... Wiele razy zbyt szybko mianowałam ludzi obok na to stanowisko. Czas pokazał, że to byli
tylko znajomi, koledzy, koleżanki. Wiem, że nic nie jest dane raz na zawsze i nie będzie tylko pięknie.
Szczególnie teraz, kiedy przeżywam bardzo trudne chwile, kiedy wahają się losy mojego syna na być
albo nie być doceniam te wszystkie pozytywne duszę, które pamiętają i wspierają tak jak tylko potrafią.
Odzywają się same z siebie, pytając czy coś jeszcze można zrobić, jakoś pomóc a najlepsze jest to, że
większość z nich to rodzice dzieciaków z problemami. Pewnie to przeczytacie więc wiedzcie, że jestem
bardzo wdzięczna i pamiętać będę zawsze.
Liliana Prokopiak, mama Jeremiasza i Tymoteusza
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RODZICE GOTUJĄ, RODZICE POLECAJĄ

KOTLETY Z MIĘSA MIELONEGO
Z CUKINIĄ
Kotlety mielone przygotowałam z 70 dag mięsa wołowo - wieprzowego. Dla urozmaicenia
kotletów dodałam do nich startą cukinię. Podsmażone kotlety dusiłam w bulionie. Użyłam
bulion cielęcy.
Do wykonania sosu musztardowego polecam użyć swoją ulubioną musztardę. Ilość musztardy
zależy od indywidualnych upodobań.
Z ilości składników na kotlety mielone wyszło mi około 14 sztuk mielonych, z czego połowę
przygotowałam w sosie musztardowym, a drugą połowę zrobiłam w sosie pomidorowym.
Następnego dnia kroić w plastry. Smacznego!

Autor: Anna Strzelczyk, mama Kuby

Dzieci mówią:
Dawno temu Michalina chciała kupić grę, ja nie pozwalałam.
Już przy kasie patrzy na kasjerkę, która ma plakietkę "Bożena,
w czym mogę pomóc?” , patrzy jej prosto w oczy(!) i mówi:
- Bożena, pomóż mi kupić grę!
Anna Soppart, mama Michaliny i Ignacego

Jadę z Frankiem autobusem miejskim. Franio patrzy przez
okno, wzdycha i pyta mnie:
- No mama, i jak Ci się podoba ten świat?
Ewa Zienkiewicz, mama Franka

Maszyna do szycia- szyjawka.
Wyjść za mąż- zażenić się.
Anna Rzepecka, mama Lenki

Najświeższa sytuacja. Szkoła masowa, co jakiś czas
omawiamy zachowania Kuby zgłoszone przez nauczycieli.
Czasem traciłam cierpliwość i podnosiłam głos. Kuba wtedy
odpowiadał z żalem: ”Jak ja nie cierpię kiedy krzyczysz na
mnie”. Zmieniam więc taktykę i omawiam sprawę bardzo
spokojnym głosem. I tu słyszę: " Mamo, twój spokój mnie
przeraża”.
Joanna Seregiet, mama Patryka i Jakuba

Informacje o Klubie 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

