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D R O G I  A N I E L E !

Czy wiesz że Fundacja JiM pomaga już od 
ponad 15 lat? Razem z Aniołami takimi jak 

Ty codziennie tworzymy lepszy świat dla osób 
z autyzmem. Z przyjemnością przekazuję 

najnowszy numer naszego magazynu, 
w którym możesz przeczytać o tym, co 

wydarzyło się w ciągu ostatnich miesięcy, 
dzięki Twojej pomocy.

Zachęcam do przeczytania wywiadu  
z mamą Antka. Chłopiec dzięki regularnej 
terapii zrobił naprawdę ogromne postępy! 

Kiedy trafił do Fundacji JiM nie mówił, 
nie patrzył w oczy, prawie nie było z nim 

kontaktu. Teraz uczy się czytać i pisać.  
To wszystko dzięki Tobie!

W tym numerze magazynu przeczytasz 
również o programie ADOS-2 w Polsce oraz  
o szkoleniach organizowanych przez Fundację 
JiM. Dowiesz się dlaczego tak ważne jest 
indywidualne podejście do każdego dziecka  
z autyzmem i o tym jak dzięki Twojej pomocy 
wyremontowaliśmy „Pokój Wyciszeń”.

Proszę koniecznie przeczytać także 
wzruszający list od mamy Piotrka, która 
opowiada swoją „przygodę z JiM”.

Dziękuję, że jesteś z nami     
i życzę przyjemnej lektury.

Tomasz Michałowicz

Prezes Fundacji JiM

BLIŻEJ SAMODZIELNOŚCI 
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Na pierwszy rzut oka nie widać, że 
Antoś ma autyzm. Jednak chłopiec 
różni się od innych dzieci.

Z  W Y K R Z Y K N I K I E M !

Rozmowa z Sylwią Owczarek, 
mamą Antka i Kornelii

ANTEK I JEGO AUTYZM. 
HISTORIA SUKCESU

- Jesteś mamą dwójki dzieci. Starszy syn ma 
autyzm. Jakim dzieckiem jest Antek?

Sylwia Owczarek: Antek ma 8 lat. Jest ładnym 
i pogodnym chłopcem. Na pierwszy rzut oka nie 
widać, że mój synek ma autyzm. Jednak Antoś różni 
się od innych dzieci. Teraz kiedy mam też młodszą, 
czteroletnią córeczkę, jeszcze bardziej dostrzegam  
te różnice.

- Na czym polegają te różnice? I kiedy zauważyłaś 
pierwsze niepokojące objawy?

S.O.: Gdy urodził się Antoś, nic nie wskazywało na 
to, że coś jest nie tak.  Pierwsze objawy zauważyłam 
dopiero, gdy synek skończył 1,5 roczku. Antoś nie 
reagował na swoje imię, nie patrzył w oczy, nie robił 
„papa” tak jak inne dzieci w tym wieku. Czasami 
miałam wrażenie, że mnie nie widzi albo nie słyszy, 
bo w ogóle nie zwracał uwagi na to co dzieję się 
dookoła niego.



-  I wtedy zwróciłaś się o pomoc do lekarza?

S.O.: Tak, ale tej pomocy nie dostałam. Lekarz odesłał  
nas do domu. Zrobił co prawda różne badania,  
między innymi słuchu, ale wszystkie wyniki były dobre, 
więc stwierdził, że nie ma powodów do niepokoju  
i niepotrzebnie panikuję. Pamiętam, że powiedział mi 
wtedy, że chłopcy rozwijają się wolniej i że Antoś  
z tego wyrośnie.

- I z czasem faktycznie było lepiej?

S.O.: Niestety nie, było coraz gorzej. W miarę jak Antek 
rósł, objawów było coraz więcej. Między innymi pojawiły 
się trudne zachowania, nad którymi nie zawsze umiałam 
zapanować. Pamiętam jak obawiałam się wychodzić  
z synkiem na plac zabaw. Byłam wtedy bardzo młoda  
i nie umiałam poradzić sobie z komentarzami rodziców 
innych dzieci, że „jestem złą matką”, że „nie potrafię 
wychować własnego dziecka”, że „sobie nie radzę”.  
To było dla mnie bardzo przykre.

- I wtedy ponownie zgłosiłaś się do lekarza?

S.O.: Najpierw zaczęłam szukać informacji w Internecie. 
Dużo czytałam na temat zaburzeń rozwojowych. 
Pamiętam, że opowiedziałam kuzynce o swoich 
problemach i to ona zasugerowała mi, że Antoś może 
mieć AUTYM. Do lekarza poszłam już konkretnie po 
skierowanie na diagnozę autyzmu. 

- I gdzie w końcu Antek został zdiagnozowany?

S.O.: Wtedy trafiliśmy do Fundacji JiM. To tutaj Synek 
przeszedł cały proces diagnozy. Specjaliści z Fundacji 
potwierdzili moje podejrzenia – AUTYM. Antek miał 
wtedy 3 latka. 
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Antek przez 1,5 roku terapii zrobił 
na tyle duże postępy, że mama 
mogła go przenieść do przedszkola 
integracyjnego. Teraz przygotowują 
się razem do pójścia do szkoły.
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- I co było dalej? Co wydarzyło się już po diagnozie?

S.O.: Antoś poszedł do Przedszkola JiM i rozpoczął terapię. 
Już po kilku miesiącach można było zobaczyć efekty. Synek 
zaczął mówić pierwsze słowa, zaczął też reagować na to co 
się mówi do niego. Poza tym przeszedł trening czystości, 
nauczył się komunikować swoje potrzeby, z dnia na dzień 
stawał się coraz bardziej samodzielny. No i udało się 
opanować większość zachowań niepożądanych.



- To na pewno była dla Ciebie duża ulga.

S.O.: Owszem. W końcu znalazłam pomoc dla 
mojego dziecka i z radością patrzyłam jak robi 
postępy. Poza tym, ja też znalazłam wsparcie  
w Fundacji. Zapisałam się do Klubu Rodziców JiM  
i tam poznałam innych rodziców dzieci z autyzmem. 
Nareszcie mogłam porozmawiać o swoich 
problemach z kimś kto mnie rozumie.

-  Jesteście pod opieką Fundacji już 5 lat,  
co uważasz za największy sukces terapii?

S.O.: Antek przez 1,5 roku terapii zrobił na tyle duże 
postępy, że mogłam przenieść go do przedszkola 
integracyjnego. Oczywiście nadal przychodzimy na 
terapię do JiM.  Teraz przygotowujemy się z Antkiem 
do pójścia do szkoły integracyjnej. Synek wciąż ma 
problemy z napięciem mięśniowym, równowagą, ale 
dużo razem ćwiczymy i Antoś każdego dnia idzie 
do przodu. Ostatnio nawet nauczył się jeździć na 
rowerze.

-  Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę  
dalszych sukcesów!
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B L I Ż E J  S A M O D Z I E L N O Ś C I

Czym jest ADOS-2? 

ADOS-2 to wystandaryzowany 
protokół obserwacji wykorzystywany 
w diagnozowaniu osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu. W 2016 roku 
zakończył się projekt adaptacji i walidacji 
polskiej wersji tego narzędzia, dzięki 
czemu może być stosowany w ośrodkach  
w całym kraju. Ujednolicony charakter 
tego narzędzia pozwala na bardziej 
wiarygodną diagnozę, dlatego tak  
ważne jest aby jak najwięcej specjalistów  
miało możliwość skorzystania  
z ADOS-2. Niestety, wiele ośrodków 
nie może pozwolić sobie na zakup 
tego narzędzia. Dlatego postanowiliśmy 

ADOS-2 w Polsce, czyli wiarygodna 
diagnoza autyzmu



stworzyć program „ADOS-2 w Polsce”, 
dedykowany placówkom zajmującym 
się osobami z autyzmem w całym 
kraju. W ramach programu, komisja 
złożona ze specjalistów zajmujących się 
autyzmem, między innymi z Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
i Stowarzyszenia AUTISM-EUROPE, 
wybrała pięć ośrodków, którym 
przekazaliśmy kompletne narzędzie. 
Zainteresowanie programem było 
ogromne, zgłosiło się ponad 150 
placówek. Pokazuje nam to, jak duża jest 
potrzeba dostępu do rzetelnej diagnozy 
autyzmu.

Dlaczego ADOS-2 jest tak ważny? 

Myślę o dzieciach z autyzmem, które 
dopiero się urodzą. Cieszę się, że one  
i ich rodzice będą mieli łatwiej. Diagnoza 
nie będzie już drogą przez mękę. 
Będzie wiarygodna i zawsze taka sama 
– niezależnie od tego, kto ją wykona. 
Zaoszczędzony czas i wysiłek będzie 
można poświęcić na terapię. Rozpoczętą 
wcześnie terapię. Wyobrażam sobie ten 
moment. Będę chodził po korytarzach 
Kliniki i Przedszkola JiM. Obserwował 
maluchy, patrzył jak sobie radzą i liczył 
ich sukcesy. – mówi Tomasz Michałowicz, 
Prezes Fundacji.

Im wcześniej postawiona diagnoza, tym szybciej 
rozpoczęta terapia, która jest dla dzieci szansą 
na lepsze życie.



Z E  Ś W I ATA  A U T Y Z M U

Szkolenia w JiM, czyli coraz lepsza 
terapia autyzmu w Polsce

Misja Fundacji JiM to tworzenie lepszego 
świata dla osób z autyzmem. Robimy to 
nie tylko poprzez prowadzenie Kliniki JiM 
oraz placówek edukacyjnych. Staramy 
się także budować większą świadomość 
autyzmu, organizując kampanie społeczne, 
a także liczne szkolenia prowadzone 
w całej Polsce. Pod okiem naszych 
specjalistów szkolą się zarówno terapeuci, 
jak i rodzice, wolontariusze, nauczyciele. 
Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć 
autyzm.

Łódź, Toruń, Włocławek – to tylko niektóre 
miasta, w których przeprowadziliśmy 
szkolenia z zakresu autyzmu. Dotykaliśmy 
szerokiej tematyki, od podstawowych 

informacji na autorskim szkoleniu  
Autyzm Help, po specjalistyczną wiedzę  
z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, 
jednej z najskuteczniejszych form terapii 
autyzmu. Nie baliśmy się mówić także  
o seksualności osób dorosłych  
z autyzmem. Podczas naszych szkoleń 
nie tylko przekazywaliśmy wiedzę, 
ale także sami uczyliśmy się, słuchając 
niesamowitych opowieści rodziców  
i terapeutów. W tym roku w naszych 
szkoleniach wzięło udział ponad 400 osób. 
Wierzymy mocno, że na co dzień będą 
korzystać ze zdobytej wiedzy i przekażą  
ją dalej. Tak aby jak najwięcej osób 
dowiedziało, czym jest autyzm!
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Pod okiem naszych specjalistów 
szkolą się terapeuci, nauczyciele, 
rodzice dzieci z autyzmem  
i wolontariusze.  
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Z E  Ś W I ATA  A U T Y Z M U

Indywidualne Programy, czyli 
terapia dostosowana do potrzeb

Każde dziecko z autyzmem jest inne, 
wyjątkowe. Każde ma inne potrzeby,  
inną motywację, wymaga indywidualnego 
podejścia. Dlatego dzieciom w Fundacji 
JiM, zapewniamy Indywidualne Programy 
Edukacyjno-Terapeutyczne.  

Najpierw ustalamy potrzeby dzieci, 
planujemy terapię, a później mierzymy jej 
skuteczność. 
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Terapeuci w Fundacji JiM,  
w swojej pracy korzystają ze 
specjalistycznych narzędzi, dzięki 
którym terapia przynosi jeszcze 
lepsze efekty. Umiejętności 
i postępy dzieci z naszych 
placówek zostały ocenione za 
pomocą programu VB-MAPP. 
Nad jakością tego narzędzia 
pracowali terapeuci, logopedzi, 
pedagodzy, psychologowie oraz 
rodzice, więc jego wybór był 
dla nas oczywisty. Dogłębna 
analiza i ocena umiejętności 
dzieci oraz ich barier, pozwala 
nam dostosować terapię do 
indywidualnych potrzeb. Jedynie 
dobrze zaplanowana i regularna 
terapia może przynieść efekty. 



Święta Bożego Narodzenia to dla 
niektórych najcieplejszy czas w całym 
roku, pomimo zimy za oknem. To 
czas spędzany z rodziną, przyjaciółmi, 
najbliższymi. Jednak nie dla wszystkich 
Święta wiążą się z radością. Niektórzy 
woleliby, żeby ich nie było… Zdrowych, 
wesołych i spokojnych Świąt – tego 
życzymy sobie najczęściej. Jednak rodzice 
dzieci z autyzmem rzadko odczuwają 
radość i spokój. Zamiast cieszyć się ze 
świątecznej, rodzinnej atmosfery, boją się 
o swoje dzieci. Zmiana rytmu dnia, zbyt 
wiele bodźców – zapachy wigilijnych 
potraw, migające światełka na choince, 
głośne rozmowy przy stole - to wszystko 
może spowodować trudne zachowania. 
Atak może nastąpić w każdej chwili,  
więc podczas Świąt nie ma mowy  
o odpoczynku. Jest ciągły niepokój.

O autyzmie mówi się coraz więcej, 
jednak wciąż wiele osób nie wie czym 
jest to zaburzenie. Często dalsza rodzina 
i przyjaciele nie rozumieją dlaczego nasze 
dzieci zachowują się inaczej.  Oceniają 

C O  S ŁY C H A Ć  W  J i M ?

Wigilia w JiM, czyli wyjątkowe Święta
ich rodziców, udzielając „dobrych” rad 
lub wytykając im rzekome błędy. Nie 
rozumieją dlaczego dzieci nie chcą 
jeść niektórych potraw albo nie cieszą 
się z prezentów w taki sposób jak ich 
rówieśnicy. To wszystko sprawia, że 
wielu rodziców woli zostać w domu, nie 
zapraszać rodziny, aby oszczędzić sobie  
i swoim dzieciom nieprzyjemności.

W Fundacji JiM dobrze znamy  
i rozumiemy problemy rodzin dzieci  
z autyzmem. Dlatego co roku 
organizujemy dla nich spotkanie wigilijne. 
Chcemy, aby pomimo autyzmu, dzieci  
i ich rodzice odnaleźli radość Świąt. Także 
w ubiegłym roku, spotkaliśmy się aby 
wspólnie świętować Boże Narodzenie. 
Nie zabrakło choinki, wigilijnych potraw 
oraz kolęd. Dzięki naszym Darczyńcom, 
dzieci dostały wyjątkowe prezenty, 
z których naprawdę się ucieszyły. 
Najważniejsze jednak, że podczas Wigilii 
w JiM panowała prawdziwie rodzinna 
atmosfera, bez oceniania i napięcia.

11
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U osób z zaburzeniami rozwoju 
takimi jak autyzm mogą występować 
tak zwane trudne zachowania. Są to 
wszystkie zachowania odbiegające 
od normy, często agresywne lub 
autoagresywne, takie jak bicie, drapanie, 
gryzienie, rzucanie przedmiotami, 
a nawet uderzanie głową w ścianę. 
Trudne zachowania to reakcja osób 
z autyzmem na stres, z którym 
nie potrafią sobie poradzić. Są też 
sposobem komunikacji osób, które 
nie umieją komunikować się inaczej. 
Mogą też być wyrazem frustracji, formą 
sygnalizowania swoich potrzeb albo 
protestu przeciwko zaistniałej sytuacji.

Bardzo istotnym elementem terapii 
osób z autyzmem jest modyfikacja 
zachowań trudnych. W Fundacji JiM 

C O  S ŁY C H A Ć  W  J i M ?

Pokój Wyciszeń,  
czyli autyzm a trudne zachowania

uczymy dzieci innych sposobów 
komunikowania swoich potrzeb,  
tzw. komunikacji alternatywnej,  
a także innych metod rozładowywania 
negatywnych emocji. Niestety nie 
jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim 
atakom, zwłaszcza wśród maluchów, 
które dopiero rozpoczynają terapię. 
Dlatego stworzyliśmy specjalne miejsce 
– Pokój Wyciszeń – gdzie nasze dzieci 
mogą się uspokoić w kryzysowych  
sytuacjach. Dzięki pomocy naszych 
Darczyńców, zapewniliśmy im 
bezpieczną przestrzeń, w której mogą 
się wyciszyć, zapanować nad emocjami, 
czy po prostu odpocząć.



Krzyś nie zawsze panuje nad 
emocjami. Teraz może się 
wyciszyć w bezpiecznym dla 
niego miejscu.
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Mój syn, mimo poważnych zaburzeń, problemów  
z komunikacją, sensoryką, także niepełnosprawności 

intelektualnej, jest osobą pogodną, uśmiechniętą, otwartą. 
Przełamuje stereotypy, dotyczące osób z autyzmem, właśnie 
tych mocniej zaburzonych. (…)opowiadam o  nim, o tym, 

jak ważne jest dawanie naszym dzieciom szans na rozwój, 
na samodzielność. To procentuje. Daje ogromną satysfakcję, 
nie tylko nam rodzicom, ale przede wszystkim – im, naszym 

ukochanym autystycznym dzieciom.

Listy od Was
A N I E L S K I M  P I Ó R E M

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 
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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.

Obserwowałam, jak w kolejnych miastach powstawały kolejne Kluby Rodziców. 
To jak rodzice się integrują, otrzymują wsparcie. (…) Organizowane były imprezy, 
związane z podnoszeniem świadomości autyzmu, happeningi, które  
w niekonwencjonalny sposób pokazywały ważne dla naszego środowiska  
sprawy, apelowano o korzystne rozwiązania.

Pamiętam Dzień Świadomości Autyzmu w 2014 roku, przed Pałacem Kultury  
i Nauki w Warszawie. Mój syn był szczęśliwy, do dziś ze wzruszeniem patrzę na 
zdjęcie, na których śmieje się, zjadając niebieską watę cukrową. Napisałam wtedy 
o nim na blogu: „Samodzielny, prospołeczny, otwarty, uśmiechnięty, po swojemu 
rozgadany. Przywitał każdego kogo znał, poznał kogo nie znał, zorganizował 
sobie coś słodkiego, coś świecącego, niebieskiego. Tańczył w kółeczku, i poza 
nim, w stylu wolnym lub szybszym. Po prostu brylował. Z uśmiechem na ustach. 
Niebieskim. Cały szczęśliwy. Wiele nie trzeba. Wystarczy dać szansę.”

Wraz z synem chodziłam na spotkania Klubu Rodziców JiM w Warszawie.  
Były warsztaty, szkolenia, pogawędki przy kawie. Mnie zdarzyło się poprowadzić 
warsztaty kulinarne – tworzeniem przepisów, kulinariami zajmuje się też 
zawodowo, mam w dorobku sporo książek i artykułów.

W kalendarzu „Dumna mama, dumny tata”, wydanym przez JiM na kolejny rok 
– 2014 byłam już jedną z dumnych mam. Na swojej stronie (grudzień) mogłam 
powiedzieć: „Wychowałam szczęśliwego człowieka.” Mój syn, mimo poważnych 
zaburzeń, problemów z komunikacją, sensoryką, także niepełnosprawności 
intelektualnej, jest osobą pogodną, uśmiechniętą, otwartą. Przełamuje stereotypy, 
dotyczące osób z autyzmem, właśnie tych mocniej zaburzonych. W kalendarzu  
na rok 2017 „Ubrani w pasje”, pokazującym dorosłych z autyzmem właśnie  
w taki niestereotypowy sposób, Piotr chwali się (w maju), że jest mistrzem 
kuchni. Uwielbia kroić, mieszać, gotować. Oraz oczywiście – jeść!  W publikacji  
o dorosłych z autyzmem opowiadam o nim, o tym, jak ważne jest dawanie 
naszym dzieciom szans na rozwój, na samodzielność. To procentuje. Daje 
ogromną satysfakcję, nie tylko nam rodzicom, ale przede wszystkim – im, naszym 
ukochanym autystycznym dzieciom. Mając wpływ na własne życie, taki, jaki jest 
możliwy, czują się po prostu szczęśliwi.

Znajomości, jakie zawarłam dzięki forum, klubom trwają do dziś. To często mocne 
przyjaźnie. Najbliższe mi, nam z Piotrem, dziś osoby, z którymi się wzajemnie 
rozumiemy, wspieramy, bawimy, działamy w świecie autyzmu i niepełnosprawności, 
poznałam dzięki przygodzie z JiM.  

Dorota Próchniewicz, dumna mama Piotrka
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Prace plastyczne naszych dzieci
AKADEMIA SZTUKI

Filip, 6 lat
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