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DROGI ANIELE!
Z przyjemnością przekazuję Ci najnowszy
numer magazynu Anioła JiM, w którym
opowiadamy o tym, co wydarzyło się w ciągu
ostatnich miesięcy, dzięki Twojej anielskiej
pomocy.
Czy wiesz, że po raz kolejny cała Polska
zaświeciła z nami na niebiesko na znak
solidarności z osobami z autyzmem?
Tegoroczna kampania odbyła się pod hasłem
„Autyzm. Na całe życie”. Chcieliśmy pokazać,
że autyzmu nie można wyleczyć, ale można
pomóc i zmienić życie osób ze spektrum
na lepsze. Do akcji przyłączyło się prawie
12 000 osób, a na niebiesko zaświeciły
budynki w całej Polsce. Dziękujemy! To dzięki
Wam kolejna Polska na niebiesko mogła się
odbyć. To dzięki Wam mogliśmy opowiedzieć
ogromnej liczbie Polaków czym jest autyzm.

W tym numerze magazynu przeczytasz także
o spotkaniach z terapeutami zorganizowanych
przez Fundację JiM oraz o Punktach
Informacyjnych.
Zachęcam również do przeczytania
wywiadu z nauczycielką z Przedszkola JiM,
wychowawczynią Marka. Chłopiec dzięki
terapii zrobił bardzo duże postępy! Kiedy trafił
do Fundacji JiM przejawiał wiele trudnych
zachowań. Teraz rozpoczyna naukę w szkole
podstawowej. To wszystko dzięki Tobie!
Dziękuję, że jesteś z nami
i życzę przyjemniej lektury.

Tomasz Michałowicz

Prezes Fundacji JiM
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Z WYKRZYKNIKIEM!

PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE.
WIELKI DZIEŃ MARKA

Wrzesień dla wszystkich uczniów oznacza jedno –
rozpoczęcie roku szkolnego. Pierwszy dzień
w szkole najbardziej przeżywają dzieci, które dopiero
rozpoczynają naukę. W Fundacji JiM również są dzieci,
które właśnie zaczynają edukację w pierwszej klasie
szkoły podstawowej. Jednym z nich jest Marek.
Rozmowa z Panią Anną, wychowawczynią Marka
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Marek razem z innymi dziećmi
z Przedszkola JiM wziął udział
w XX Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej. Dzieci
zaprezentowały piosenkę
inscenizowaną ruchem "Silny jak
lew" i zajęły pierwsze miejsce.
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- Marek ma 9 lat i zdiagnozowany autyzm.
Jest pod opieką Fundacji trzy lata. Co udało się
osiągnąć przez ten czas?
Pani Anna: Przede wszystkim udało się
wyeliminować trudne zachowania. Kiedy Marek
trafił do Fundacji przejawiał wiele takich zachowań.
Wszelkie próby nakłonienia chłopca do wykonywania
poleceń kończyły się płaczem. Bardzo często zdarzały
się zachowania agresywne, tj. kopanie, gryzienie, czy
plucie. Teraz takie sytuacje zdarzają się naprawdę
sporadycznie. Marek nauczył się radzić sobie
z emocjami. Jest w stanie funkcjonować w grupie.
Reaguje na to co się do niego mówi, wykonuje
polecenia nauczycieli, potrafi skupić się na danym
zadaniu, lubi się uczyć. Jestem pewna, że poradzi sobie
w szkole.
- No właśnie, Marek rozpoczyna naukę w szkole
podstawowej w Fundacji JiM. Czym różnią
się zajęcia w Szkole JiM od lekcji w szkołach
masowych?
Pani Anna: Przede wszystkim w Szkole JiM łączymy
edukację z terapią. Dzieci mają indywidualne
programy nauczania, dostosowane do ich potrzeb.
Mają zapewnioną profesjonalną opiekę najlepszych
nauczycieli, logopedów, psychologów i pedagogów.
Lekcje prowadzone są w niewielkich grupach,
dzięki czemu nauczyciele mogą poświęcić każdemu
dziecku wystarczająco dużo uwagi. Poza tradycyjnymi
przedmiotami, dzieci mają na przykład zajęcia
z umiejętności społecznych, na których uczą się
budowania relacji.
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- A jak Marek radzi sobie w kontaktach z innymi dziećmi?
Pani Anna: Coraz lepiej. Kiedyś nie potrafił się bawić z innymi
dziećmi. W ogóle ich nie zauważał. Najchętniej bawił się sam.
Teraz chętnie uczestniczy we wspólnych zabawach, chociaż nadal
ma problem z dzieleniem się zabawkami. <uśmiech> Ale jestem
pewna, że uda nam się to jeszcze wypracować.
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- Jakie jeszcze inne postępy zrobił Marek dzięki
terapii?
Pani Anna: Marek nauczył się samodzielności. Potrafi
sam się ubrać, samodzielnie korzysta z toalety, sprząta
po sobie zabawki, sam je przy stoliku. Tego wszystkiego
nauczył się właśnie w Przedszkolu JiM. Poza tym pokonał
swój największy lęk, czyli lęk przed deszczem. Kiedy
chłopiec trafił do nas, panicznie bał się opadów. Nie
było mowy o tym żeby wyjść z nim na dwór w czasie
niepogody. Zdarzało się, że nawet sam dźwięk kropli
deszczu uderzających o parapet potrafił doprowadzić go
do ataku paniki. Na szczęście dzięki terapii udało się nad
tym zapanować.
- A jakie jest teraz największe wyzwanie przed
Markiem?
Pani Anna: Marek, podobnie jak większość dzieci
z autyzmem lubi schematy. Najlepiej się czuje kiedy ma
stały plan dnia, nie lubi zmian. Chcemy go nauczyć lepiej
radzić sobie ze zmianami, bo życie jest nieprzewidywalne
i Marek będzie musiał odnaleźć się w wielu różnych
sytuacjach codziennego życia. Dlatego w Szkole JiM,
poza tradycyjnymi przedmiotami, uczymy dzieci robienia
zakupów, korzystania z komunikacji miejskiej, czy
nadawania listów na poczcie. Wszystko po to, aby
nasze dzieci potrafiły samodzielnie funkcjonować
w społeczeństwie.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów!
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BLIŻEJ SAMODZIELNOŚCI

Autyzm. Nie tylko dziecko!
Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci. Dlatego na każdym kroku staramy się wspierać
nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, opiekunów i najbliższych. Autyzm dotyka całej
rodziny i na zawsze zmienia ich życie. Dlatego ważne, aby nie zapominać o rodzicach,
którzy często poświęcają całe swoje życie, aby pomóc dziecku.
Spotkania z terapeutami
Rodzice dzieci z autyzmem w Fundacji JiM mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy
terapeutów, którzy pomagają im zmagać się z codziennymi problemami i trudnymi
emocjami. Jednak nie każdy potrafi poprosić o pomoc. Dlatego zorganizowaliśmy
otwarte spotkania z doświadczonymi psychoterapeutami – Jackiem Krzysztofowiczem
i Violettą Ambroziak-Krzysztofowicz, prywatnie mamą 31letniej Kasi z autyzmem.
Podczas trzech wykładów psychoterapeuci poruszali najważniejsze dla rodziców
kwestie – pogodzenia się z diagnozą, życia z autyzmem, stosunków w rodzinie czy
samodzielności dzieci. Wszystkie spotkania były rejestrowane, tak aby mogli w nich
uczestniczyć rodzice z całej Polski. Filmy można znaleźć na naszym kanale YouTube
(https://www.youtube.com/JiMAutismHELP). Polecamy nie tylko rodzicom!
Rodzice pytają…
Rodzicielstwo nasuwa wiele pytań. Kiedy jest się rodzicem dziecka z autyzmem, pytań
pojawia się jeszcze więcej. JiM znalazło na nie odpowiedzi! Specjaliści z Fundacji –
psychoterapeuci, terapeuci, lekarze nagrali filmy, w których odpowiadają na zadane przez
rodziców anonimowo pytania.Trudne tematy, o których często nie mówi się na głos,
zostały wyjaśnione.
Punkty Informacyjne
Nikt lepiej nie opowie o autyzmie niż rodzice dzieci ze spektrum. Nikt lepiej nie podpowie
gdzie udać się na diagnozę i co zrobić po niej. Dlatego powołaliśmy do życia Punkty
Informacyjne, prowadzone przez rodziców – koordynatorów wolontaryjnych. Jaka była
idea utworzenia Punktów Informacyjnych JiM? Przede wszystkim szerzenie wiedzy oraz
informacji tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne! W placówkach edukacyjnych, wśród
pracowników instytucji publicznych, pośród dzieci, młodzieży, a także innych rodziców.
Dowiedz się więcej o Punktach Informacyjnych JiM na https://jim.org/punktyinformacyjne
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Pod hasłem AUTYZM. NIE TYLKO DZIECKO odbyły się spotkania
rodziców dzieci z autyzmem z psychoterapeutami, podczas których
poruszone zostały tematy: pogodzenia się z diagnozą, życia z autyzmem,
stosunków w rodzinie oraz samodzielności dzieci.

8

Z E Ś W I ATA A U T Y Z M U

Przedstawiciel Fundacji JiM członkiem
Council of Administration
w Autyzm Europe
W Rotterdamie odbyło się doroczne spotkanie
Autism-Europe, w którym jako członek,
uczestniczyła również Fundacja JiM.

Autism-Europe jest organizacją, która
zrzesza kilkadziesiąt fundacji i stowarzyszeń
z Europy i nie tylko, które zajmują się
autyzmem. Głównym celem AutismEurope jest poprawa jakości życia osób
z autyzmem i ich rodzin, poprzez liczne
działania podnoszące świadomość
społeczną oraz wpływanie na europejskich
decydentów. Autism-Europe jest także
organizacją doradczą dla Światowej
Organizacji Zdrowia oraz ONZ. Posiada
również status uczestnika Rady Europy.
W ramach spotkania podjęto wiele
ważnych decyzji. Miło nam poinformować,
że Prezes Fundacji JiM Tomasz
Michałowicz został wybrany do Council of
Administration Autyzm-Europe, która to
podejmuje najważniejsze decyzje zarówno
dla organizacji, jak i świata autyzmu. Ponadto
Council of Autism-Europe ustaliła również
miejsce kolejnego Kongresu. Uchylimy Wam
rąbka tajemnicy i zdradzimy, że kolejny

12 Kongres odbędzie się we wrześniu
2019 w Nicei we Francji.
Każde takie spotkanie uświadamia nas
ile jeszcze jest do zrobienia! Ale nie
zatrzymujemy się w działaniach!
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Z E Ś W I ATA A U T Y Z M U

Polska znowu na niebiesko!
Autyzm nie znika. Jest na całe życie, nie tylko
dziecka, ale również całej jego rodziny. Pod
hasłem „Autyzm. Na całe życie” odbyła się
kolejna już kampania Polska na niebiesko! W tym
roku chcieliśmy pokazać, że autyzmu nie można
wyleczyć, jednak można pomóc!

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Prezes
Fundacji JiM Tomasz Michałowicz podczas finału akcji
Polska na niebiesko
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Emil, jeden z bohaterów naszej
kampanii ma 18 lat. Niedługo
skończy szkołę. Jego rodzina
zadaje sobie pytanie: co dalej?
Takie samo pytanie zadaje sobie
tysiące rodzin w całym kraju.
Dlatego w tym roku, poprzez
akcję Polska na Niebiesko
chcieliśmy pokazać, że większość
osób z autyzmem będzie zawsze
potrzebować pomocy. Niektórzy
będą potrzebowali wsparcia w
znalezieniu pracy, czy budowania
relacji. Inni w codziennym
funkcjonowaniu. Jednak wszystkim
możemy pomóc! Trzeba
zapewnić im terapię, zajęcie,
dom, opiekę. Bo ich rodzice nie
mogą wszystkiego. I nie są na
zawsze. Dzięki naszym wspólnym
działaniom, większość z nich
może z nadzieją patrzeć
w przyszłość. W imieniu
wszystkich rodzin, które
wspieracie – dziękujemy!

Emil, wychowanek Fundacji JiM, jeden
z bohaterów akcji Polska na niebiesko
podczas sesji zdjęciowej do kampanii.
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Tegoroczna kampania Polska na niebiesko odbyła się pod hasłem
AUTYZM. NA CAŁE ŻYCIE aby uświadomić, że większość osób
z autyzmem będzie potrzebować wsparcia przez całe życie. Razem
możemy im pomóc!
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Podczas tegorocznej akcji
dołączyło do nas prawie 12 000
osób, które pokazały swoje
wsparcie dla osób z autyzmem.
Ponownie dla autyzmu zaświeciły
budynki w całej Polsce – Stadion
Narodowy PGE Arena, pomnik
Neptuna w Gdańsku, Stadion
Śląski,Tauron Arena Kraków czy
katowicki Spodek. Westernacher
Group w ramach Polski na
niebiesko przekazało ponad
20 000 zł na dofinansowanie
zakupu narzędzi diagnostycznych,
które przekazaliśmy ośrodkom
z całego kraju.

Na znak solidarności z osobami
z autyzmem zaświeciły na niebiesko
budynki w całej Polsce. Na stadionie
KGHM Zagłębia Lubin został
wyświetlony spot kampanii. Film
można obejrzeć na naszym kanale
YouTube (https://www.youtube.com/
JiMAutismHELP).
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W akcji Polska na niebiesko wzięło
udział prawie 12 000 osób, które
pokazały swoje wsparcie dla osób
z autyzmem.

Polska na niebiesko to także
działania, mające na celu
budowanie świadomości autyzmu.
Jak pokazuje Ogólnopolskie
Badanie Świadomości Autyzmu
przeprowadzone przez JiM,
aż 95% Polaków nie potrafi
dokładnie wyjaśnić czym
jest autyzm. Ponad połowa
społeczeństwa czerpie wiedzę
o autyzmie z filmów i seriali.
Jeszcze większa część odmawia
im prawa do małżeństwa lub
posiadania dzieci. Dlatego tak
ważne jest, aby mówić głośno
o autyzmie! W ramach
akcji Polska na niebiesko
przygotowaliśmy specjalną lekcję,
którą wszyscy nauczyciele i
pedagodzy mogli przeprowadzić
w przedszkolach, szkołach
i placówkach. Bo tylko
odpowiednia edukacja może
budować zrozumienie
i akceptację.
Dziękujemy! To dzięki Wam
kolejna Polska na niebiesko
mogła się odbyć.To dzięki
Wam mogliśmy opowiedzieć
ogromnej liczbie Polaków czym
jest autyzm. Dziękujemy, że
razem z nami tworzycie lepszy
świat!
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C O S ŁY C H A Ć W J i M ?

O autyzmie na festiwalach
W tym roku Fundacja JiM
opowiadała o autyzmie na
festiwalach muzycznych. Można
było nas spotkać w strefie NGO
na Open'er Festival oraz
w Akademii Sztuk Przepięknych
na Pol'and'Rock Festival. Wielu
młodych i nie tylko młodych
ludzi dowiedziało się czym jest
autyzm i z jakimi problemami
na co dzień borykają się
osoby ze spektrum oraz ich
rodziny. Wszyscy uczestnicy
mogli skorzystać z wirtualnej
rzeczywistości, aby zobaczyć
jak osoby z autyzmem mogą
postrzegać świat. Wszystko po
to, aby budować zrozumienie
i tolerancję. Poza tym każdy mógł
porozmawiać z nami na temat
diagnozy, terapii oraz pomocy
jaką oferuje JiM. Spotkaliśmy
wiele osób, które poszukiwały
wsparcia lub chciały dowiedzieć
się czegoś więcej na temat
spektrum. Wszystkie spotkania,
rozmowy i towarzyszące
im emocje dały nam siłę do
działania!
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C O S ŁY C H A Ć W J i M ?

Prawa osób z autyzmem
Misją Fundacji JiM jest stworzenie
lepszego świata dla osób z autyzmem.
Realizujemy ją konsekwentnie, poprzez
bezpłatną diagnozę, terapię, placówki
edukacyjne czy kampanie społeczne.
Jednak aby osobom z autyzmem żyło się
lepiej, często potrzebne są odpowiednie
zmiany prawne czy ustawowe. Właśnie
dlatego podejmujemy także działania
rzecznicze. Jesteśmy aktywnym głosem
na posiedzeniach komisji rządowych,
bierzemy udział w spotkaniach
z władzami, dotyczących nie tylko tematu
autyzmu, ale również niepełnosprawności
w ogóle.

Kolejną inicjatywą jaką podejmujemy, jest
próba wprowadzenia „cichych godzin”
w supermarketach. Na czym polegają
ciche godziny? To czas, w którym dane
miejsce staje się przyjazne dla osób
z autyzmem. Światła są wygaszone,
dźwięki ograniczone. Nie ma również
kolejek, reklam i przeszkadzających
bodźców. Dzięki temu dorosłe osoby ze
spektrum, a także rodziny z dziećmi
z autyzmem mogą zrobić zakupy bez
obaw o nagły atak czy niewłaściwe
zachowanie.
Trzymajcie kciuki za powodzenie akcji! Na
pewno poinformujemy Was o dalszych
losach tej sprawy!

Ciche godziny to czas, w którym osoby z autyzmem mogą korzystać z wybranych usług lub miejsc, w przyjaznych
dla nich warunkach. Obecnie staramy się o wprowadzenie cichych godzin w sieciach supermarketów, po to aby
osoby z autyzmem i ich rodziny mogły zrobić zakupy bez niepotrzebnego stresu.
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C O S ŁY C H A Ć W J i M ?

Otwarci na autyzm w wakacje
W Fundacji JiM wiemy, jak ważna dla dzieci
z autyzmem jest ciągłość terapii. Dlatego nawet
w czasie wakacji pozostajemy otwarci dla naszych
dzieci. Jednak zajęcia w JiM w wakacje wyglądają
inaczej niż podczas roku szkolnego!

Poza regularną terapią, dzieciaki spędzają
czas także na innych aktywnościach!
Tradycyjne zajęcia lekcyjne i książki,
zostały zastąpione przez wycieczki, zajęcia
plastyczne, zabawy na placu zabaw i inne
atrakcje. Nauczyciele i terapeuci zadbali
o to, aby uczniowie jak najwięcej
skorzystali z letniej pogody. Podczas

wakacji dzieci z Fundacji JiM miały okazję
zwiedzić łódzkie Muzeum „Dętka”,
Muzeum Kinematografii, zorganizowały
wspólne grillowanie czy zawody
sportowe. Uczniowie mogli także
zobaczyć z bliska małą małpkę, a później
swoje wrażenia przelać na papier
i wykonać wyjątkowe prace plastyczne!
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Inne formy aktywności mają również
charakter terapeutyczny. Dzieci uczą się
jak budować relacje, oswajają się
z nowymi miejscami i rozwijają swoje
pasje. Cieszymy się, że nasze dzieci
aktywnie spędzają czas i nie są zmuszone
do siedzenia w domu. Cieszy nas
również, że dzieci z autyzmem pojawiają
się w przestrzeni publicznej. Dzięki temu
inni mogą zobaczyć jak wspaniałymi są
ludźmi. Wierzymy, że tylko dzięki takim
działaniom możemy budować akceptację
dla wszystkich osób z autyzmem i robimy
to nie tylko w wakacje!
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ANIELSKIM PIÓREM

WARTO POMAGAĆ
Wielu z Was wspiera nas od lat. Jesteśmy Wam
bardzo wdzięczni! To dzięki Waszej pomocy,
możemy codziennie otwierać drzwi Fundacji
JiM dla potrzebujących dzieci. Razem tworzymy
dla nich lepszy świat. Zapytaliśmy Was o to,
dlaczego pomagacie.
Oto co nam odpowiedzieliście:
Władysław, 72 lata, Anioł JiM
- Jak długo wspiera Pan Fundację JiM?
Władysław: Wspieram Fundację JiM od 2014 roku,
kiedy to przedstawicielka fundacji odwiedziła mnie
w domu. Wtedy dowiedziałem się, że autyzm jest
tak poważnym problemem. Wcześniej nie miałem
pojęcia, że diagnozowane jest już jedno dziecko
na sto. Postanowiłem pomóc. Mimo, że jestem już
na emeryturze, wspieram fundację regularnie, na
tyle na ile mnie stać. Nie są to duże kwoty, ale jeśli
takich osób jak ja będzie wystarczająco wiele, to
razem naprawdę możemy zmienić życie dzieci na
lepsze. Dlatego namówiłem kilku znajomych, aby
też zostali Aniołami.
- Dlaczego uważa Pan, że warto pomagać?
Władysław: Ja mimo swojego wieku cieszę się
dobrym zdrowiem, przez całe życie nigdy nie
byłem poważnie chory, dlatego chciałbym pomóc
komuś, kto nie ma tyle szczęścia co ja.
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A już tym bardziej kiedy są to dzieci. Nie potrafię
przejść obojętnie obok ich cierpienia. Poza tym,
wielokrotnie przekonałem się o tym, że dobro
powraca. Jestem coraz starszy. Może ja też będę
kiedyś potrzebować pomocy. Nie chcę wtedy
zostać sam.

Ewelina, 28 lat, Anioł JiM
- Jak długo wspiera Pani Fundację JiM?
Wspieram Fundację JiM już od kilku lat.
Dowiedziałam się o istnieniu tej organizacji
podczas akcji AutyzmSTOP dyskryminacji w szkole.
Podpisałam wtedy petycję. Później wpłacałam też
na inne akcje organizowane przez fundację, a od
2015 roku jestem Aniołem i pomagam regularnie.
Co roku biorę też udział w akcji Polska na
niebiesko. Pracuję jako nauczycielka w szkole
podstawowej i razem z moimi uczniami
organizujemy 2 kwietnia niebieski dzień. Dzieci
poprzez zabawę uczą się o autyzmie. Jako pedagog
wiem, że tylko odpowiednia edukacja może
budować zrozumienie i tolerancję.
Dlaczego uważa Pani, że warto pomagać?
Tak jak już wspomniałam, jestem nauczycielką
w szkole podstawowej. Mam w swojej klasie
chłopca z zespołem Aspergera, więc znam ten
problem z własnego doświadczenia. Wiem, że
terapia naprawdę przynosi efekty. Nie można
zostawić tych dzieci bez pomocy, bo nie poradzą
sobie później w dorosłym życiu. A poza tym,
pomaganie jest po prostu fajne! Daje mi dużo
satysfakcji i radości.
Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami
na temat dlaczego warto pomagać.
Napiszcie do nas na anioły@jim.org
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Prace plastyczne naszych dzieci
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Wiktor

Andrzej
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Dla Rodziców należących do Klubu JiM stworzyliśmy
program partnerski, dzięki któremu będą mogli
skorzystać ze zniżek i rabatów w sklepach,
restauracjach i innych miejscach w całej Polsce.
Nasi partnerzy zyskują natomiast oddanych klientów
i stają się firmą lepszą od innych.
Jeżeli znasz kogoś kto chciałby zostać Partnerem JiM,
zachęć go do dołączenia na
https://jim.org/program-partnerski

DOBRZE,
Ż E JE S T E Ś !

FUNDACJA JiM
U L . TAT R Z A Ń S K A 1 0 5
93-279 ŁÓDŹ
TEL. 42 640 03 87
W W W. J i M . O R G
A N I O LY @ J i M . O R G
W W W. F AC E B O O K . C O M / J i M H E L P
KRS 0000 127075

