
 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z kampanią społeczną Polska Na Niebiesko, realizowaną w ramach Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu, Fundacja JiM zwraca się z uprzejmą prośbą, by 2 kwietnia dołączyli Państwo 

do akcji i rozświetlili na niebiesko budynek Państwa placówki. 

 

Hasło, które przyświeca nam w kampanii Polska Na Niebiesko w 2021 roku to „Autyzm. Odmień moją 

historię”. Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na to, jak wspólnie możemy zmienić na lepsze życie 

osób z autyzmem. Podnosimy temat społecznej, wspólnej odpowiedzialności za ich los i przyszłość. 

Dlatego tak ważne jest, aby rozumieć, czym jest autyzm oraz jak wielu ludzi w naszym otoczeniu 

dotyczy. Ignorancja i niewiedza często wiążą się z wykluczeniem, a nierzadko wrogością. Brak 

działania, edukowania, reagowania oznacza brak przyszłości dla tych osób. Niewystarczająca 

pomoc psychologiczna, trudności z dostępem do diagnozy oraz terapii, brak lub ograniczone 

wsparcie materialne, brak przystosowania do samodzielnego życia często oznaczają dla nich 

przyszłość w domu pomocy społecznej bądź szpitalu psychiatrycznym. Chcemy pokazać, jak ważne 

jest zaangażowanie społeczeństwa, aby odmienić los tych osób i dać im szansę na lepszą dorosłość. 

 

Co roku 2 kwietnia na niebiesko świecą najbardziej znane obiekty na świecie: Empire State Building 

w Nowym Jorku, pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro czy opera w Sydney. Państwa 

zaangażowanie w akcję ma dla nas ogromne znaczenie. Będzie to wspaniały gest solidarności  

z osobami w spektrum. Pokażmy całej Polsce, że razem tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem. 

 

Fundacja JiM, która jest pomysłodawcą i realizatorem akcji Polska Na Niebiesko, to największa  

w Polsce organizacja od 19 lat niosąca pomoc osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Walczymy  

o zwiększenie dostępu do bezpłatnej diagnozy i terapii. Podnosimy jakość życia osób w spektrum 

od chwili diagnozy do dorosłości. Wspieramy rodziców poprzez szkolenia i pomoc prawną. 

Zapewniamy naszym podopiecznym wsparcie doświadczonych specjalistów, w tym lekarzy, 

terapeutów, oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów oraz wolontariuszy. Jesteśmy 



 

 

organizatorem ogólnopolskiej akcji Ciche Godziny, w której zachęcamy sieci handlowe oraz sklepy 

do uwzględnienia potrzeb osób z autyzmem, poprzez niwelowanie nadmiernych bodźców,  

oraz do wyjścia naprzeciw ich potrzebom. Tworzymy kampanie społeczne budujące wiedzę  

o autyzmie i uczące zrozumienia dla osób ze spektrum. Jesteśmy członkiem Autism-Europe, 

Międzynarodowej Federacji, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji z całej Europy, także 

organizatorem-gospodarzem międzynarodowego Kongresu Autism-Europe poświęconego 

autyzmowi, który odbędzie się w 2022 roku w Krakowie. 

  

Państwa zaangażowanie w akcję ma dla nas ogromne znaczenie. Pokażmy całej Polsce, że razem 

tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem. 
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