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DROGI ANIELE!
Z przyjemnością przekazuję Ci najnowszy
numer naszego magazynu. Cieszę się, że
mogę Ci opowiedzieć o tym co wydarzyło
się w świecie autyzmu w ciągu ostatnich
miesięcy, dzięki Twojej pomocy.

a także wystawy, koncerty i niebieskie marsze.
Wszystko po to, aby jak najwięcej osób
dowiedziało się o problemie autyzmu. Każdy
Anioł taki jak Ty, miał w tym swój udział.
Bardzo Ci za to dziękuję!

Czy wiesz, że dzięki Tobie, cała Polska znów
zaświeciła na niebiesko z okazji Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu? W tym roku
świeciliśmy dla osób dorosłych. Chcieliśmy
pokazać, że autyzm dotyka nie tylko dzieci.
Dorośli z autyzmem i Zespołem Aspergera
często nie mogą liczyć na odpowiednią
pomoc lub wsparcie. Codziennie muszą się
zmagać z wieloma problemami, przede
wszystkim z brakiem akceptacji społecznej.

W tym numerze magazynu przeczytasz
również o akcji społecznej „Otwarci na
autyzm” zorganizowanej przez Klub Rodziców
JiM oraz o powrocie naszych dzieci do szkoły.
Koniecznie przeczytaj także wywiad
z mamą bliźniaczek z autyzmem, które dzięki
regularnej terapii zrobiły ogromne postępy.
To jest nasz wspólny sukces! To dzięki Tobie
codziennie tworzymy lepszy świat dla dzieci
takich jak Amelka i Paulinka.

Podczas tegorocznej akcji „Polska na
niebiesko” pod hasłem „Chcemy być sobą”
zaświeciło z nami ponad 400 miejsc.
W 25 miastach w całym kraju odbyły się
konsultacje i spotkania z Rodzicami,

Dziękuję, że jesteś z nami
i życzę przyjemnej lektury.

Tomasz Michałowicz
Prezes Fundacji JiM
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Z WYKRZYKNIKIEM!

Powrót do szkoły
Wrzesień dla wszystkich uczniów oznacza jedno – powrót
do szkoły! Również w placówkach edukacyjnych JiM
rozpoczynamy nowy rok szkolny, który przyniesie wiele
nowości. Podczas wakacji ciężko pracowaliśmy, aby na
naszych uczniów czekały wyremontowane sale oraz coś
czego do tej pory nie było – pokój wyciszeń.

Naukę w placówkach JiM rozpoczyna
w tym roku ponad 100 dzieci. Jednak
nauka to nie wszystko. Szkoły JiM to
niezwykłe miejsce, gdzie edukacje
łączymy ze stałą terapią. Uczniowie
poza tradycyjnymi przedmiotami uczą
się życia w społeczeństwie. Dzięki

ćwiczeniu umiejętności społecznych,
takich jak samodzielne zakupy, korzystanie
z komunikacji miejskiej czy poznawanie
dzieci spoza szkoły, zyskują szansę na
większą samodzielność. W tym roku
dzieci szkolne mogą liczyć na dodatkowe
godziny terapii w Klinice JiM, a uczniowie,

Placówki edukacyjne JiM
to wyjątkowe miejsce, gdzie
łączymy naukę ze stałą terapią

którzy najbardziej tego
potrzebują, wejdą także pod
opiekę superwizora.
Uczniowie w Szkołach JiM
mogą liczyć na profesjonalną
opiekę. Wszystkie dzieci mają
indywidualny program nauczania,
dostosowany do ich potrzeb
i rewalidacji. Uczą się pod
okiem najlepszych nauczycieli,
psychologów, logopedów
i pedagogów. Lekcje prowadzone
są w niewielkich grupach, dzięki
czemu każdy nauczyciel może
poświęcić dziecku wystarczająco
dużo uwagi.
Poza dodatkową terapią
i odnowionymi salami na dzieci
z JiM czeka jeszcze jedna nowość
– pokój wyciszeń. Będzie to
miejsce, gdzie dzieci mogą
bezpiecznie zapanować nad
emocjami i uspokoić, nie robiąc
sobie krzywdy.

Dla dzieci takich jak Małgosia budujemy
pokój wyciszeń - bezpieczną przestrzeń,
gdzie będą mogły się uspokoić.

Wszystko po to, aby nasza szkoła
była jak najlepiej przystosowana
do potrzeb dzieci z autyzmem.
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BLIŻEJ SAMODZIELNOŚCI

Bliźniaczki z autyzmem,
Amelka i Paulinka,
historia ich sukcesu
Rozmowa z Emilią Ziębą,
mamą siedmioletnich bliźniaczek

- Kiedy pojawiły się pierwsze
niepokojące objawy?

Dzięki terapii w JiM bliźniaczki
nauczyły się okazywać
i odczytywać emocje.

Emilia Zięba: Pierwsze objawy
pojawiły się bardzo wcześnie.
Dziewczynki różniły się od swoich
rówieśników. Ani Amelka, ani Paulinka
nie reagowały na swoje imię. W ogóle
miałam wrażenie, że nie słyszą tego
co do nich mówię. Zaczęłam nawet
podejrzewać, że mogą mieć problem
ze słuchem, ale lekarz laryngolog
stwierdził, że wszystko jest w porządku.
Z jednej strony miałam wrażenie, że
dziewczynki mnie nie słyszą, a z drugiej
widziałam, że pewne dźwięki wzbudzają
w nich niepokój. Intuicyjnie czułam, że
coś jest nie tak. Ale wszyscy zapewniali
mnie, że nie mam powodów do obaw,
bo wcześniaki rozwijają się wolniej
niż inne dzieci, że na pewno z czasem
„dogonią” rówieśników.

- I co było dalej? Czy objawy z czasem minęły?
E.Z.: Nie, z czasem pojawiało się coraz więcej
niepokojących zachowań. Dziewczynki wszystko robiły
wolniej. Nadal nie reagowały na to co do nich mówię.
Czasami miałam trudności żeby w ogóle nawiązać
z nimi kontakt, tak jakby były w swoim świecie. Potrafiły
godzinami układać klocki albo kredki w rzędzie. Lubiły
oglądać bajki, ale miałam wrażenie, że ich nie rozumieją,
tylko patrzą bezmyślnie na migające obrazki. Każda
zmiana powodowała u nich rozdrażnienie. Kiedy na
przykład chciałam pójść do sklepu inną drogą,
dziewczynki bardzo się denerwowały.
- I wtedy zaczęłaś szukać pomocy?
E.Z.: Tak, ale bezskutecznie. Lekarze rozkładali ręce.
Zaczęłam szukać informacji w Internecie. I wtedy po
raz pierwszy trafiłam na AUTYZM. Wszystkie objawy
wskazywały na to, że dziewczynki są zaburzone. Jednak
aż do diagnozy nie chciałam w to uwierzyć. Do samego
końca miałam nadzieję, że to nie to…
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- Gdzie w końcu dziewczynki zostały zdiagnozowane?
E.Z.: Znajoma, której opowiedziałam o swoich
podejrzeniach, poleciła mi Fundację JiM. Tutaj dziewczynki
przeszły specjalistyczną diagnozę. Specjaliści w Fundacji
potwierdzili moje najgorsze obawy – autyzm.
Na początku nie umiałam się pogodzić z niepełnosprawnością
córek. Musiałam zaakceptować fakt, że autyzm już zawsze
będzie częścią naszego życia. Z drugiej strony jednak
poczułam ogromną ulgę. W końcu dowiedziałam się
co dolega moim dzieciom i jak mogę im pomóc.
- I co wydarzyło się już po diagnozie w Fundacji?
E.Z.: Dziewczynki poszły do Przedszkola JiM i rozpoczęły
terapię. Zmiany na lepsze można było zaobserwować
już po kilku miesiącach. Nigdy nie zapomnę jak pierwszy
raz, w wieku 4 lat, powiedziały do mnie „mamo”. Wtedy
uwierzyłam, że uda nam się jakoś oswoić ten autyzm.
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Szczęśliwa mama i szczęśliwe córki
podczas wakacji. Dzięki terapii
bliźniaczki częściej się uśmiechają
i są bardziej pogodne.

- Dziewczynki są pod opieką Fundacji już trzy lata.
Co udało się osiągnąć przez ten czas?
E.Z.: Dziewczynki nauczyły się składać zdania, potrafią się
przedstawić i podpisać. Zaczynają czytać pierwsze słowa.
Mówią wierszyki i śpiewają piosenki. Zaczęły reagować
na to co się do nich mówi i wykonywać polecenia
nauczycielek z przedszkola. Zauważyłam też, że częściej
bawią się razem, a ich zabawy nie są już takie jak kiedyś.
Teraz potrafią, tak jak inne dzieci, bawić się w sklep czy
lekarza albo odgrywać sceny z ulubionej bajki. Najbardziej
cieszy mnie to, że nauczyły się rozumieć i odczytywać
emocje. Ostatnio Amelka zauważyła, że jestem smutna,
podeszła do mnie i powiedziała „mama, nie płacz”.
- A co dla Ciebie jest największym sukcesem terapii?
E.Z.: Chyba to, że dziewczynki z dnia na dzień stają się
coraz bardziej samodzielne. Umieją zrobić sobie kanapki
albo nalać picie. Potrafią też same się ubrać. Paulinka
ostatnio nauczyła się jeździć na rowerze. Najważniejsze
jest dla mnie to, że moje dzieci są pogodne, prawie
zawsze uśmiechnięte. Widzę jak się rozwijają i jak mimo
swojej niepełnosprawności są szczęśliwe.
- A co powiedziałabyś dzisiaj innym rodzicom dzieci
z autyzmem?
E.Z.: Nie załamujcie się i szukajcie pomocy. Terapia
naprawdę przynosi wymierne efekty. Trzeba być
cierpliwym, bo postępy nie przychodzą z dnia na dzień,
ale naprawdę da się oswoić autyzm. I chociaż nadal
zdarzają mi się dni, że czuję się bezsilna i chce mi się
płakać, to dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą
mamą bliźniaczek z autyzmem.
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Z E Ś W I ATA A U T Y Z M U

ADOS nareszcie w Polsce
ADOS jest narzędziem do diagnozy autyzmu,
będącym standardem na całym świecie.
Polska była jednym z ostatnich krajów
europejskich, w których nie był stosowany.
Wspólnym wysiłkiem udało się to zmienić!

Po ponad trzech latach prac, ADOS-2,
wystandaryzowane narzędzie do
diagnozy autyzmu, został zwalidowany
w Polsce. Proces walidacji prowadzony
był przez Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego pod
kierunkiem prof. Ewy Pisuli i dr Izabeli
Chojnickiej, przy udziale Fundacji JiM
oraz innych polskich organizacji.
By narzędzie mogło być stosowane
w Polsce, konieczne było
przeprowadzenie badań na grupie
kilkuset osób z autyzmem w różnym
wieku. W tym celu przeszkolono
kilkunastu specjalistów.
Proces zakończył się sukcesem.
Rzetelność polskiej wersji jest bardzo
wysoka. Każda polska placówka może
już nabyć narzędzie w Pracowni Testów
Psychologicznych PTP.

- Cieszę się z zakończenia procesu
walidacji.To duży krok w kierunku
podnoszenia jakości diagnozy w Polsce.
Wraz z całym zespołem mamy nadzieję,
że ADOS-2 będzie powszechnie
stosowany w Polsce
– mówi prof. dr hab. Ewa Pisula
z Katedry Psychologii Zdrowia
i Rehabilitacji działającej na Wydziale
Psychologii UW.
Diagnozę autyzmu w Polsce stawiają
lekarze, psychiatrzy, psychiatrzy dziecięcy
bądź neurolodzy. Dzięki ADOS-2 zyskują
nieocenione narzędzie, wspomagające ich
w podejmowaniu decyzji diagnostycznych.
- O ADOS w Polsce marzyliśmy od
dawna. Polska była jedną
z niewielu białych plam na mapie
Europy, gdzie diagnoza autyzmu była
nieusystematyzowana. Dlatego trudno
było ją porównywać
– mówi Tomasz Michałowicz,
prezes Fundacji JiM
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CZYM DOKŁADNIE JEST ADOS?
Diagnoza ADOS trwa od 40 do 60 minut, podczas których diagnosta - według
ściśle ustalonego schematu – proponuje dziecku poszczególne aktywności
lub rozmawia z osobą badaną, notując na bieżąco obserwacje w arkuszu
diagnostycznym.
ADOS-2 jest przeznaczony do badania osób od ukończonego 12 miesiąca życia
chronologicznego aż po osoby dorosłe. Pozwala na diagnozowanie zaburzeń
z całego spektrum autyzmu, niezależnie od poziomu funkcjonowania lub
umiejętności mówienia osoby badanej.

Z E Ś W I ATA A U T Y Z M U

otwarci na autyzm
Wakacje większości z nas kojarzą się
z odpoczynkiem, zabawą i beztroską. Ale
od autyzmu nie ma wakacji. Nagła zmiana
miejsca, zaburzenie rytmu dnia budzi
w dzieciach lęk, często powodując regres
w terapii i powrót do trudnych zachowań.
Również dla rodziców jest to trudny czas.
Wielu z nich nie może zorganizować

swoim dzieciom wolnego czasu. Nie pójdą
do zoo, na basen czy plac zabaw, gdzie
będą oceniani i wyśmiewani. Nie poślą
swoich dzieci na półkolonie czy wyjazd
zorganizowany. Rodzina równie często
odmawia pomocy.
Dlatego Klub Rodziców JiM zorganizował
akcję społeczną „Otwarci na autyzm”.
Chcemy aby szkoły i przedszkola były
otwarte dla naszych dzieci przez cały rok,
również w wakacje. Dzięki zorganizowaniu
dyżurów lub dodatkowych zajęć,
dostosowanych do potrzeb naszych dzieci,
rodzice będą mogli przestać się bać, że
wrócą trudne zachowania. Że nastąpi
regres.
Do 4000 rodziców dzieci z autyzmem
w całej Polsce trafił list, w którym
poruszamy ten ważny problem.
Jednocześnie stworzyliśmy apel do władz
lokalnych i placówek edukacyjnych.
Żeby również w czasie wakacji pozostały
Otwarte na autyzm!

Z E Ś W I ATA A U T Y Z M U

JiM w Parlamencie Europejskim
Rok 2017 rozpoczął się dla nas wydaniem
wyjątkowego kalendarza. Wyjątkowego,
bo pojawiły się w nim dorosłe osoby
z autyzmem, opowiadające i pokazujące
swoje zainteresowania.Tak powstała
wyjątkowa publikacja – „Ubrani w pasję”.
Wszystkie zdjęcia przedstawione
w kalendarzu nawiązują do indywidualnych
pasji naszych bohaterów, dzięki czemu
są nietuzinkowe. Dostrzegli to nie tylko
nasi Darczyńcy, Rodzice i sympatycy, ale
również zagraniczne organizacje. I tak
stowarzyszenie Autism Europe zaprosiło
nas do pokazania zdjęć z kalendarza
w Parlamencie Europejskim.

Zdjęcia dorosłych autystów zdobiły
ściany Parlamentu Europejskiego

Wszystkie 12 zdjęć zostało pokazanych
podczas wystawy „Dostępność dla
autyzmu”. Zdjęcia wykonane przez
zaprzyjaźnionego fotografa – Michała
Awina, zawisły obok prac dwóch artystów
z Wielkiej Brytanii i Luksemburga. Cała
inicjatywa miała zwrócić uwagę polityków
na problem autyzmu, który dotyka coraz
szerszej grupy osób.
To ogromne wyróżnienie. Dla nas, ale
przede wszystkim dla bohaterów zdjęć.
Jeszcze raz gratulujemy!
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ZROZUMIEĆ AUTYZM

świecimy dla dorosłych z autyzmem
Autyzm nie dotyka jedynie dzieci. Dotyczy także dorosłych,
którzy często nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc lub
wsparcie. Jak pokazuje nasz raport - po 25 roku życia osoby
z ASD stają się niewidzialne dla systemu wsparcia w Polsce.
Dlatego w tym roku akcję Polska
na niebiesko poświęciliśmy dorosłym autystom.
Chcieliśmy pokazać, że są obecni.
I jedyne czego chcą to po prostu BYĆ SOBĄ.
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Dorosłe osoby z autyzmem
i Zespołem Aspergera spotykają
się z innymi problemami niż
dzieci. Mają problemy ze
znalezieniem pracy, nawiązaniem
relacji, ale przede wszystkim
z akceptacją ich odmienności.
Wychodzą poza ramy. I to
pokazaliśmy na zdjęciach,
w których udział wzięły dorosłe
osoby z ASD. Stworzyli własne
ramki, aby pokazać, że każdy
z nich jest inny, wyjątkowy,
ale nie chce być zamykany
w schematach i z góry
narzucanych normach.
Zależało nam, aby pokazać, że
dorośli akceptują swój autyzm.
Że nie jest dla nich czymś złym.
Dlatego poprosiliśmy ich, aby
przed kamerami opowiedzieli na
pytanie czym dla nich jest autyzm.
I tak powstał wyjątkowy film,
który porusza swoją szczerością.
Ja nie mam sobie nic do zarzucenia,
chodzi o to żeby nikt inny nie
miał mi nic do zarzucenia. To
najpiękniejszy świat. Dziękuję za
to jaki jestem – że nie jestem
zwykłym człowiekiem.
– to tylko niektóre słowa, które
padły podczas nagrania. Wynika
z nich jedno. Dorośli z autyzmem
akceptują siebie. My też
powinniśmy.

Spot dostępny na youtube Fundacji JiM
https://www.youtube.com/watch?v=UHKKXG0ivRE

Axim acercil imporest adigenet hillates
que veliquatur sinullab idunt volupta
tisquibus nis et essequo quist quas maio

Finał Polski na niebiesko
w Warszawie uświetnił
koncert Pauliny
z autyzmem,
bohaterki spotu.

Podczas finału akcji nie
mogło zabraknąć Rodziców,
ale i dzieci i dorosłych
z autyzmem!

15

Podczas tegorocznej akcji Polska na niebiesko pod
hasłem „Chcemy być sobą” zaświeciło z nami
ponad 400 miejsc. W 25 miastach w całym kraju
odbyły się konsultacje i spotkania z Rodzicami,
a także wystawy, koncerty, niebieskie marsze.
Wszystko po to, aby jak najwięcej osób
dowiedziało się o problemie autyzmu.
Pamiętajmy, że dla osób z autyzmem
świecimy przez cały rok!
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ZROZUMIEĆ AUTYZM

RAPORT JiM 2017
Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób
z autyzmem, dlatego postanowiliśmy zbadać
jak wygląda sytuacja młodzieży i dorosłych.
Opracowaliśmy raport, który obrazuje życie nie
tylko dorosłych autystów, ale także ich rodziców
OZDZIAŁ 14
i opiekunów. RaportRnie
pozostawia złudzeń – po
OSOBY Z ASD MÓWIĄ
25 roku życia osoby z ASD stają się niewidzialne
dla systemu wsparcia w Polsce.Trudności na rynku
PRACOWNICY
„
pracy, ograniczony
dostęp do podstawowych
Traktują mnie jak świra.
SŁUŻBY
świadczeń
zdrowotnych, ale również
odrzucenie,
„
ZDROWIA
samotność i brak zrozumienia -Albotak
wygląda ich„
traktują osobę autystyczną
jak upośledzoną, albo jak kogoś
„
rzeczywistość.
„normalnego”, nie zwracając uwagi na
Nie mają wystarczającej wiedzy.
ograniczenia związane ze spektrum.

„

Czasem nie rozumieją, że to, że nie widzą
zaburzeń nie znaczy, że ich nie ma,
zwłaszcza gdy dana osoba stara się jak
najlepiej przystosować.

„

„

„

„
To tak, jakby pozbyć
się mózgu, serca,
osobowości, wyrzec się
tego, kim jestem. Lubię
siebie.

NIE CHCĘ
POZBYWAĆ SIĘ
AUTYZMU,
PONIEWAŻ:

„

„

„
Odmienność jest OK.

„

„
„
Paulina Szymańska, Agnieszka
Warszawa self-adwokat,
odpowiedzialne za opracowanie
raportu oraz Tomasz Michałowicz,
prezes Fundacji podczas konferencji
prasowej.

Bo bycie normalnym
musi być straszliwie
nudne? :-)

Częściowo z niego wynikają
moje talenty i wrażliwość.

Ponieważ to ja, bez
zaburzenia byłbym
kimś innym.

50

„
Jestem, jaka jestem, czuję
się bardzo dobrze, jestem
szczęśliwą osobą.

„

„
„

„

ASD

„

„
Spektrum sprawia,
że jestem sobą.

„

„

To dość barwna
część mojej
osobowości.

8 na 10
OSÓB Z ASD

2/3
OSÓB Z ASD

uważa, że podejście
pracowników służby zdrowia
jest nieodpowiednie.

nie wie, jakie formy terapii
przysługują im nieodpłatnie
i są dostępne w okolicy miejsca
zamieszkania.

ASD

63%
OSÓB Z ASD

chce być sobą i akceptuje
swój autyzm.

2 na 5
OSÓB Z ASD

nie potrafi zwrócić się
o pomoc, kiedy ma jakiś
problem

9 na 10
OSÓB Z ASD

uważa, że ich sytuacja na
polskim rynku pracy jest gorsza
od sytuacji osób bez zaburzeń

Zbierając dane do raportu, zapytaliśmy
dorosłe osoby z ASD oraz ich Rodziców
i opiekunów o to jak oceniają sytuację
autystów w Polsce. Raport pokazał
okrutną rzeczywistość. Aż 88% Rodziców
uważa, że wsparcie jakie dostają od
placówek terapeutycznych i edukacyjnych
jest niewystarczające. Prawie 100%
z nich ocenia sytuację dorosłych osób
ze spektrum autyzmu jako gorszą niż
osób bez zaburzeń.

48

52%
OSÓB Z ASD

chciałoby w przyszłości
założyć rodzinę.

Podobnie swoją sytuację oceniają sami
dorośli. 9 na 10 ankietowanych uważa,
że ich sytuacja na rynku pracy jest gorsza
niż osób bez zaburzeń. Wielu z nich nie
potrafi zwrócić się o pomoc, nie wie
z jakich form terapii może skorzystać.
Raport pokazuje także, że większość
dorosłych z ASD akceptuje siebie.
63% deklaruje, że chce być sobą!
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C O S ŁY C H A Ć W J i M ?

Plac zabaw
Dzieci z autyzmem też mają prawo
do beztroskiej zabawy! Chcemy, aby
poza codzienną terapią miały własną
przestrzeń na harce! Dlatego dzięki
Darczyńcom, w jednej z naszych
placówek powstał kolorowy plac
zabaw, gdzie maluchy mogą beztrosko
bawić się i dokazywać na świeżym
powietrzu. Dzieci z autyzmem często
nie mogą korzystać z publicznych placów
zabaw. Autyzm sprawia, że dzieci nie są
akceptowane przez rówieśników,
a ich rodzice często spotykają się
z krytyką ze strony rodziców innych
dzieci.
– Nigdy nie zapomnę jak poszłam
z Jasiem na plac zabaw w pobliskim parku
– wspomina mama jednego z naszych
chłopców. – Jaś różni się od jego
rówieśników, dlatego inne dzieci nie
chciały się z nim bawić, wyśmiewały się
z niego.To było dla nas bardzo przykre
doświadczenie. Od tego czasu unikamy
z synkiem takich miejsc. Janek ma autyzm,
ale też ma prawo do zabawy! Teraz
w Fundacji JiM może bawić się na placu
zabaw, a ja jestem spokojna, że nie spotka
go żadna przykrość.

Wszystkie atrakcje na placu zabaw zostały
odpowiednio sprawdzone przez maluchy!
Uśmiechy potwierdzają - zabawa jest przednia!

Dla naszych dzieci w Fundacji
zorganizowaliśmy także wspaniały Dzień
Dziecka. Były kolorowe balony, wesoła
muzyka oraz bańki mydlane. Bawili
się wszyscy – od przedszkolaków
po młodzież szkolną, a także rodzice
i terapeuci. Przez cały dzień dopisywała
nie tylko pogoda, ale przede wszystkim
dobry nastrój, zabawa i nieopisana
radość.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do radości naszych dzieci
i ich rodziców!
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ANIELSKIM PIÓREM

Listy od Was
Od 12 lat pracuje fizycznie na akord. Pakuje gazety do pudeł. (…)
ZUS i Sąd Pracy odrzuciły podanie o rentę.(…) Jasne, że na tle
innych autystów, Asperger naszego syna jest nieduży, ale
– na Boga - ta dysfunkcja jest nieuleczalna!
Szanowny Panie Tomaszu!
Jak to dobrze, że obecnie rodzice autystów
usiłują się trzymać razem, że jest taka Fundacja!
42 lata temu byliśmy sami. Kto w 1975 roku
mówił o „jakimś” autyzmie? Gdy nasz synek
reagował paniką na pianie koguta i biegł z rękami
na uszach przed siebie, nie bacząc na samochody,
dawano nam rady, by mu „po prostu… sprać
tyłek” i mówiono nam, że jesteśmy nieudolni.
Powodów do sprania tyłka było tysiące, ale
intuicyjnie czuliśmy, że coś jest nie tak
i wkraczaliśmy w świat naszego „dziwnego”
dziecka. Miał pamięć bezgraniczną, pismo idealne.
Pisał i czytał mając 3,5 roku. Rysował bardzo
logicznie.W klasie „mały profesorek”,
ale niecierpiany przez kolegów, bo „stuknięty”
i na WF nie chodzi. Nie miał przyjaciół…
W liceum sztuk plastycznych bardzo chwalono
jego obrazy (…), ale u kolegów o silnej
osobowości wywoływało to jeszcze głębszą
pogardę. Dziś to oni robią kariery w świecie.
Są po Akademii Sztuk Pięknych. Nasz syn nie
złożył tam papierów, bo nie chciał już tej pogardy
dalej dźwigać, a na studia z dala od Krakowa
nie miał odwagi. Skończył kulturoznawstwo
śródziemnomorskie na Uniwersytecie

Jagiellońskim i studia licencjackie na Papieskiej
Akademii Teologicznej. Zna język francuski,
biegle angielski i rosyjski.
Co robi dzisiaj? Od 12 lat pracuje fizycznie na
akord. Pakuje gazety do pudeł. (…) ZUS i Sąd
Pracy odrzuciły podanie o rentę.(…) Jasne, że
na tle innych autystów,Asperger naszego syna
jest nieduży, ale – na Boga - ta dysfunkcja jest
nieuleczalna! (…) Macie rację, że po 25 roku
życia autysta jest sam, bez wsparcia. Co to za
ludzie siedzą w komisjach jako orzecznicy, że
mając przed sobą papiery od psychiatry i mając
opinię biegłych neuropsychologów, uznają
osobę z Aspergerem za symulanta?! Psychiatra
w Sądzie Pracy napisał w piśmie odmownym,
że… „każdy ma jakieś dziwactwa”.
Syn mieszka z nami. Jak się utrzyma gdy
pomrzemy? Staramy się teraz o grupę
niepełnosprawności, ale czarno to widzę… To
cudownie, że nagłaśniacie problem.Tak trzymać!
Pozdrawiamy i przesyłamy rysunek syna: stare
glany. Czy nie są świetne?
Pozdrawiamy, rodzina M.

Codziennie trafiają do nas wzruszające listy, w których doceniacie to co robimy.
Wszystkie wiadomości bardzo nas cieszą i dają sił do działania.
Dziękujemy i czekamy na więcej!
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A K AD EMI A S Z T U K I

Prace plastyczne naszych dzieci

DZIĘKUJĘ,
ŻE JESTEŚ
ZE MNĄ!
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