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CICHE GODZINY w kolejnej sieci sklepów

Wraz ze startem Polski Na Niebiesko nawiązaliśmy współpracę z siecią Aldi, która 
razem z nami chce tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem. Aldi jako kolejna sieć 
odpowiedziała na nasze zaproszenie wprowadzenia CICHYCH GODZIN w swoich 
placówkach.

Dlaczego to tak ważne?
Osoby z autyzmem często mierzą się z nadwrażliwością sensoryczną. Hałas, mocne 
oświetlenie, tłum powodują u nich duży dyskomfort, nierzadko fizyczny ból. CICHE 
GODZINY mają za zadanie zmniejszyć natężenie tych czynników w sklepach, a tym 
samym zapewnić komfort zakupów osobom z autyzmem. Sieć Aldi w wybranych godzinach 
wyłącza wszelkie komunikaty dźwiękowe i udostępnia kasę pierwszeństwa dla osób w 
spektrum i towarzyszącym im opiekunom. Ponadto sieć edukuje swoich pracowników 
zwiększając wśród nich wiedzę na temat autyzmu. Dzięki takim zmianom komfort robienia 
zakupów przez osoby z ASD i ich bliskich stale się zwiększa!

Wciąż pracujemy nad tym, aby jak najwięcej sieci wprowadziło CICHE GODZINY 
w swoich sklepach. Jak możesz nam pomóc? Wejdź na www.cichegodziny.pl, pobierz 
zaproszenie do wzięcia udziału w akcji, podpisz je i zanieś do pobliskiego sklepu lub 
wyślij pocztą elektroniczną do wybranej sieci.

CICHE GODZINY obowiązują już w 1600 sklepach sieci Lidl, Stokrotka oraz Aldi w całej 
Polsce. Sprawdź dni i godziny z udogodnieniami dla osób z autyzmem w sieciach:
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Chochlik Autyzm mieszka z nami od 11 lat. Przez ten czas przechodziliśmy przez różne 
etapy, bez wytchnienia tocząc bój o naszą córkę, uczyliśmy się z nim żyć, jednocześnie 
każdego dnia walcząc o normalność i akceptację... I nagle pojawienie się COVID-19 
odwróciło wszystko do góry nogami, z dnia na dzień zamknęli szkoły i straciliśmy dostęp 
do terapii, co budziło obawę o regres. Wkrótce jednak w całym tym beznadziejnym 
obrazie nowej rzeczywistości dało się dostrzec coś niezwykłego, dającego przekonanie, 
że właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, żyjemy normalnie, tak jak wszyscy.

Wraz z nadejściem pandemii cały świat zaczął funkcjonować jakby opanowany 
autyzmem. Zamarło życie towarzyskie, a dzieci musiały zostać w domu, bez możliwości 
zabawy z rówieśnikami. Ludzie zachowują wobec siebie dystans, obawiając się bliskiego 
kontaktu z drugim człowiekiem. Wszyscy zaczęli żyć wyłącznie w swoich małych 
domowych światach i najchętniej nie opuszczaliby tej bezpiecznej przestrzeni, a wyjście z 
tego azylu to nie lada wyzwanie, blokowane wszechobecnym stresem. Do tego maski na 
twarzach, które skrywają ludzkie emocje, utrudniają ich przekazywanie i odczytywanie w 
sposób dotychczas łatwy i oczywisty.

W tym trudnym czasie nasza kochana Autystka obchodziła swoje 13-te urodziny, takie bez 
koleżanek i kolegów, bez wielkiej pompy. Niby jak zawsze, ale jednak w tym roku to były 
wyjątkowe, bardzo “normalne” urodziny, bo takie jak u wszystkich. Taka magia... I gdy 
już wszystko wróci do normy, a ludzie znów będą gonić do przodu, to jednak pozostanie 
ta myśl, że był czas, gdy chociaż na chwilę świat dostosował się do nas. Można nawet 
powiedzieć, że w 2020 roku w bardzo nietypowy sposób przekazana została wiedza na 
temat autyzmu, mimo ograniczeń, utrudniających tradycyjne świętowanie dnia 2 kwietnia, 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Sylwia Jaroszczak, mama Kingi
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Co to jest M-CHAT-R

W zaburzeniach ze spektrum autyzmu wczesna diagnostyka oraz terapia podjęta 
od najmłodszych lat mają znaczący wpływ na rozwój dziecka oraz jego funkcjonowanie 
w przyszłości. M-CHAT-R pozwala ocenić możliwość wystąpienia spektrum autyzmu już 
u bardzo małych dzieci, a tym samym zapewnić szybką pomoc.

M-CHAT-R to narzędzie przesiewowe przeznaczone do wykrycia niepokojących objawów 
u dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Test składa się z 20 zamkniętych pytań, które pozwalają 
ujawnić wczesne oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dotyczą one głównie zachowania 
dziecka, jego umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych. Kwestionariusz może być 
wykorzystywany zarówno podczas rutynowych badań kontrolnych u lekarza, w placówkach 
opiekuńczych, jak i zostać samodzielnie wypełniony przez rodzica. Dzięki temu można 
ocenić, czy ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka jest na poziomie niskim, średnim czy 
wysokim. Dużym ułatwieniem jest powszechna dostępność tego narzędzia – jest ono 
bezpłatne, a jego wypełnienie nie jest czasochłonne.

Dlaczego warto wykorzystywać M-CHAT-R?
• Wykrywa nieprawidłowości w rozwoju już u najmłodszych dzieci,
• Zwiększa szansę na wczesną interwencję,
• Umożliwia wcześniejszą diagnozę (poprzez wykrycie wczesnych objawów spektrum    
     autyzmu rodzice szybciej decydują się na wizytę u specjalisty), 
•Wcześniejsza diagnoza to z kolei szybciej rozpoczęta terapia, co daje szansę     
     na wyrównanie większej liczby deficytów rozwojowych.

Pamiętajmy, że wypełnienie kwestionariusza nie wiąże się z jednoznaczną diagnozą, 
natomiast może być bardzo ważnym krokiem. W sytuacji uzyskania średniego lub wysokiego 
ryzyka należy niezwłocznie udać się do lekarza w celu dalszej diagnostyki dziecka. 
Fundacja JiM udostępnia narzędzie M-CHAT-R z możliwością automatycznego otrzymania 
wyniku na adres mailowy. M-CHAT-R jest dostępny na naszej stronie internetowej:
www.jim.org/autyzm/czy-moje-dziecko-ma-autyzm/.

Sylwia Lenarczyk, psycholog Fundacji JiM
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Koniec ważności orzeczenia o niepełnosprawności a pandemia: czy składać 
wniosek o nowe orzeczenie?

Data wskazana jako koniec ważności orzeczenia często wiąże się z dodatkowym niepokojem: czy 
na kolejnym posiedzeniu Zespołu uda się utrzymać punkt 7? Czy uda się zachować przysługujące 
świadczenia? 

Obecnie Zespoły Orzekające wydają swoje decyzje zaocznie, bez bezpośredniego badania. 
Zgodnie z prawem ważność wydanych orzeczeń jest przedłużana automatycznie – z mocy prawa.

Czy wystąpienie o nowe orzeczenie w czasie epidemii jest konieczne?

Nie. Jeżeli orzeczenie straciło ważność w okresie pomiędzy 9 grudnia 2019 r. a 7 marca 2020 r. i w 
tym okresie został złożony wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia albo jeżeli ważność orzeczenia 
kończy się w terminie po 8 marca 2020 r. włącznie, to orzeczenie zachowuje ważność do upływu 
60 dni po odwołaniu stanu epidemii, chyba że wcześniej zostanie wydane nowe orzeczenie.

Zapewnia to ciągłość wypłat świadczeń, których jednym z warunków przyznania jest legitymowanie 
się ważnym orzeczeniem. Okres wskazany w decyzji przyznającej świadczenie z pomocy 
społecznej także ulega przedłużeniu z mocy prawa, przy wydłużeniu okresu ważności orzeczenia. 
Przedłużenie to odbywa się z urzędu, czyli bez konieczności składania kolejnego wniosku.

Czy są sytuacje, gdy powinno się złożyć wniosek o nowe orzeczenie?

Tak, gdy jest to konieczne – czyli stan zdrowia osoby z niepełnosprawnością zmienił się na tyle, 
że zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o nowe orzeczenie, które będzie lepiej dostosowane do 
potrzeb tej osoby.

Do rozważenia pozostaje sytuacja wystąpienia z wnioskiem o nowe orzeczenie, gdy osoba z 
niepełnosprawnością kończy 16. rok życia. Wtedy nowe orzeczenie może bardziej odzwierciedlać 
potrzeby osoby wchodzącej w dorosłość, wiązać się z uprawnieniami wynikającymi np. w postaci 
wsparcia w szukaniu pracy lub rekompensaty za niemożność jej podjęcia.

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikami z Fundacji JiM poprzez formularz 
kontaktowy: www.jim.org/interwencje/ - odpowiemy na pytania, przedstawimy obecny stan 
prawny i opiszemy możliwe działania do podjęcia. 

Małgorzata Grobelna, przedstawiciel ds. rzecznictwa w Fundacji JiM
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VB-MAPP: DIAGNOZA FUNKCJONALNA 
OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJU 

Brak mowy lub jej opóźniony rozwój to jeden 
z najważniejszych problemów, z jakimi zmagają 
się osoby ze spektrum autyzmu. Trudności 
komunikacyjne dziecka są często powodem, dla 
którego rodzice decydują się szukać pomocy 
specjalistów.

Podstawy teoretyczne narzędzia VB-MAPP wywodzą się ze Stosowanej Analizy 
Zachowania, a dokładniej z badań F. B. Skinnera nad rozwojem języka. Skinner zwrócił 
uwagę na to, że kluczowym aspektem komunikacji jest motywacja. Komunikacja jest z kolei 
pojęciem zdecydowanie szerszym niż mowa, a porozumiewanie się może przyjąć różne 
formy. Zgodnie z tymi założeniami dokonując diagnozy za pomocą VB-MAPP niezależnie 
oceniamy umiejętności dziecka w zakresie nazywania, proszenia i rozumienia mowy, 
a rozwój umiejętności komunikacyjnych zawsze będzie stanowił jeden z priorytetów 
odziaływań terapeutycznych. 

VB-MAPP to narzędzie, które pozwala na kompleksową ocenę umiejętności dziecka 
w zakresie kompetencji porozumiewania się, umiejętności społecznych oraz w wielu innych 
sferach. VB-MAPP pomaga też wyznaczyć cele terapeutyczne. Jako jedno z nielicznych 
narzędzi pomaga zdiagnozować bariery, których przepracowanie może znacząco 
usprawnić proces uczenia się. Zawiera ono również kwestionariusz pomocny w podjęciu 
decyzji, czy dziecko jest gotowe na zmianę środowiska nauki na mniej ustrukturalizowane, 
np. rozpoczęcie nauki w przedszkolu integracyjnym zamiast terapeutycznym. 

Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić ocenę umiejętności językowych i zaplanować 
wczesną interwencję behawioralną używając VB-MAPP oraz innych narzędzi, wystarczy 
wziąć udział w szkoleniu online organizowanym przez Fundację JiM. 

Więcej informacji uzyskasz na naszej stronie: www.jim.org/szkolenie-diagnoza-
funkcjonalna-osob-z-zaburzeniami-rozwoju-za-pomoca-vb-mapp/.

Aleksandra Kalisiak, psycholog Fundacji JiM
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TeleJiM 

Na telefon pomocowy Fundacji JiM, dzwonią setki osób z autyzmem i ich bliscy w trudnej sytuacji. 
Zwłaszcza teraz, w czasach pandemii, Fundacja podejmuje setki interwencji w sytuacjach 
kryzysowych. Specjaliści Fundacji, psychologowie i terapeuci dwoją się i troją, by wesprzeć 
osoby z autyzmem i ich opiekunów.

Jesteś osobą w spektrum autyzmu, jej rodzicem lub opiekunem?

Szukasz informacji na temat autyzmu, rozwiązania problemów, odpowiedzi na swoje pytania? 
Potrzebujesz pomocy Fundacji JiM?

Jesteśmy dla Ciebie pod numerem 789 AUTYZM (789 288 996). Zadzwoń. Ustalimy, jak 
możemy Ci pomóc.

TeleJiM powstał, by dać wsparcie każdemu, kto tego potrzebuje. By dać możliwość rozmowy 
telefonicznej i szansę na konsultację.

Pamiętaj – nikogo nie oceniamy! Jesteśmy po to, żeby pomóc Ci, gdy nie wiesz, jak sobie 
poradzić. Jesteśmy dla Ciebie.
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Za chwilę minie rok nauki zdalnej, w czasie którego nieszczęśliwcy, albo szczęśliwcy 
byli w szkole stacjonarnie tylko 2 miesiące. Różnie ta sytuacja się przyczyniła do 
funkcjonowania naszych dzieci. Mój syn chodzi do szkoły specjalnej, pół roku siedzenia 
w domu namieszało nam porządnie. Doszło trochę problemów, których się już nie 
spodziewałam po 15-latku, tiki nerwowe, moczenie nocne, wzrost agresji na najwyższym 
poziomie. Od wrześniowego powrotu do szkoły, udaje się powoli niwelować to, co złego 
się zadziało, ale po tempie widzę, że jeszcze długa droga przed nami. A możliwe, że 
okaże się ona być niekończąca. Natomiast słyszę też od rodziców (nieliczne opinie), że 
niektóre dzieci wręcz z ochotą zasiadają do lekcji przed komputerem, chętniej odrabiają 
prace domowe, łatwiej im się skupić i mają lepsze oceny niż podczas nauki w tradycyjnych 
warunkach. 

Jak Wasze dzieci przez ten rok się zmieniły, czy zdalna nauka wyszła na plus czy na 
minus, jak Wy to wytrzymujecie? Tęsknicie za normalnym trybem czy z ulgą przyjmujecie 
każdą informację, że zostaje przedłużony tryb zdalny?

Ola Kałuża, mama Patrycji i Oskara



TROCHĘ ZA, TROCHĘ PRZECIW 7

Moja córka, lat 11, autyzm... Bardzo źle znosiła brak szkoły, rozdrażnienie, tęsknota za 
swoją Panią, stała się nerwowa, nie mogła się skupić na niczym. Ogólnie jest to dla niej coś 
strasznego, zamknięcie w domu. Na szczęście wróciła do szkoły i wszystko małymi kroczkami 
ma się ku lepszemu. Pozdrawiam wszystkie dzielne mamy naszych niezwykłych dzieci.

Anna Krawczyk, mama Martyny, Julka i Franka

1 klasa LO, syn z ZA. Lubi zdalną, bardziej niż stacjonarną. Po pierwsze, nie musi przebywać 
w szkole, a nadal może rozmawiać z nauczycielami. Po drugie, nie musi tak rano wstawać, 
gdy nie dojeżdża.

Maria Łuczak-Korbecka, mama Gabriela, Jana, Nikodema i Honoraty

Moja córka, klasa 4 integracyjna, bardzo lubi naukę online, brakuje jej tylko w-f i zajęć 
rewalidacji. Mówi, że po prostu w domu łatwiej jej się skupić i uczyć, szybciej wszystko 
rozumie.

Anna Nowak, mama Wiktorii

Mój syn, 17 lat, 1 klasa liceum ogólnokształcącego prywatnego. Super zadowolony z nauki 
zdalnej. Nie zależy mu na kontaktach z rówieśnikami. W nauce potrzebuje bardzo dużo 
pomocy i ja mu w tym pomagam. Po tych kilku miesiącach doszłam do wniosku: gdyby 
syn przez całą swoją edukację miał indywidualnego nauczyciela wspomagającego tzw. 
cienia, radziłby sobie z nauką na pewno lepiej. Dla nas nauka zdalna jest pozytywna. Przy 
komputerze nic go nie rozprasza, a przez moją obecność obok niego jest bardziej skupiony.

Monika Kaczmarek, mama Tomasza

Tadek funkcjonuje dobrze w szkole masowej. Tęskni za nauką w szkole, ale niezbyt za 
kolegami w klasie. Uczy się dobrze, ale pół dnia spędza sam (my pracujemy) - z tego 
powodu trochę mi go żal.

Magdalena Lindner, mama Tadeusza
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Przed nami 2 kwietnia, czyli Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jak co roku, to 
również finał naszej kampanii Polska Na Niebiesko.
Od lat w każdej odsłonie Polski Na Niebiesko zwracamy uwagę na inny aspekt 
dotyczący autyzmu. W tym roku skupiamy się na historiach, które towarzyszą 
osobom w spektrum.

Tegoroczne hasło skupia się na historiach osób z autyzmem. „Odmień moją historię” – 
apelujemy w imieniu osób w spektrum. Jak można to zrobić? Zwiększając dostęp do diagnozy 
i terapii. Diagnoza pozwala znaleźć najlepszą możliwą pomoc dla dziecka, która daje 
szansę na rozwój i większą samodzielność. Natomiast terapia daje szansę na maksymalne 
zrealizowanie potencjału każdego dziecka.



NASZE KAMPANIE 9

Kampanię Polska Na Niebiesko wsparły znane polskie ilustratorki – Justyna Hołubowska-Chrząszczak, 
Pola Augustynowicz oraz Ola Dobrzyńska. Plakaty ich autorstwa to nasze podziękowanie dla 
darczyńców, którzy okażą pomoc osobom w spektrum. 

Ty również może włączyć się w kampanię, do czego zachęcamy! W jaki sposób?
• Podziel się z nami Twoją historią! Masz autyzm? Jesteś opiekunem osoby w spektrum lub masz taką 
osobę w bliskim otoczeniu? Opublikuj swoją historię na stronie www.jim.org/polskananiebiesko/ i 
pomóż przybliżyć innym świat spektrum, aby budować z nami zrozumienie i akceptację. 
• Zachęć pobliskie lub ulubione instytucje, aby 2 kwietnia wyraziły solidarność z osobami w spektrum 
i rozświetliły swoje placówki na niebiesko. Wejdź na stronę www.jim.org/zaswiecnaniebiesko/, 
pobierz list, wydrukuj go i zanieś do wybranej instytucji lub pobierz wersję elektroniczną i wyślij ją 
pocztą e-mail. Sprawmy razem, aby tego dnia cała Polska zaświeciła na niebiesko!
• Pobierz „Lekcję autyzm” i zachęć pobliskie szkoły, np. szkołę Twojego dziecka, do przeprowadzenia 
zajęć. Przygotowany scenariusz buduje świadomość autyzmu wśród najmłodszych, podnosząc 
poziom akceptacji osób w spektrum od najmłodszych lat. Znajdziesz go na:
www.jim.org/lekcja-autyzm/. 
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Szymek zaczął wędkować w zeszłym roku, 
spodobało mu się. Nawet do tego stopnia, że jest 
w posiadaniu swojej wędki. Jest to jedna z wielu 
czynności, która go uspakaja. Szymek uwielbia 
spędzać czas na świeżym powietrzu... Nie 
zwracamy uwagi na pogodę. Nie ma dla nas złej 
pogody... Potrafimy pluskać się w słońcu, biegać 
po deszczu, czy bawić się w śniegu. Czerpiemy 
z każdego dnia pełną parą.

Patrycja Mucha, mama Szymona

Mój syn ma 10,5 roku i spektrum autyzmu. Od 
kilku już lat Jamie uwielbia zwierzęta - głównie 
afrykańskie (ukochanym zwierzęciem jest słoń) oraz 
dinozaury. Od kiedy nauczył się i polubił rysować, 
jedyną rzeczą, którą rysuje, są właśnie zwierzęta. 
Tematem przewodnim jego rysunków ze zwierzętami 
jest Arka Noego lub ZOO. Jego dbałość o detale 
zachwyca mnie za każdym razem, kiedy pokazuje 
mi kolejne prace. 

Bogumiła Alfred, mama Jamiego

Patryk kocha muzykę, sam o sobie mówi DJ Patryk. 
Jego pasją jest granie na specjalnym sprzęcie dla 
DJ-ów, a później odtwarzanie tego w programie 
komputerowym. Sam sobie założył konto na YouTube 
i TikToku (ja dostałam link do potwierdzenia konta 
i dzięki temu dowiedziałam się, że ma to konto), tam 
umieszcza swoje nagrania.

Marlena Pietras, mama Patryka
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Od prawie 2 lat jestem Aniołem JiM. Na co dzień jestem mamą 7-letniego Kuby, a zawodowo 
nauczycielem. Uczę plastyki w szkole podstawowej. Za sobą mam kilka doświadczeń w pracy 
z dziećmi ze spektrum autyzmu, dlatego zdecydowałam się na pomoc na rzecz Fundacji JIM. 

Pracowałam w SOSW, gdzie prowadziłam grupę wychowawczą. Wśród nich był Oskar, lat 8 – 
nie mówił, przejawiał zachowania autoagresywne, nie dawał się przytulać, krzyczał, odpychał 
lub rzucał przedmiotami. Trudno było go wyciszyć, nie reagował na polecenia. Wspólna praca 
rodziców, nauczycieli i wychowawców po kilku miesiącach zaczęła przynosić efekty. Nie 
zapomnę dnia, kiedy podszedł do kanapy, na której siedziałam z innym wychowankiem, usiadł 
koło mnie i położył głowę na moim ramieniu…

Rok później rozpoczęłam pracę z chłopcem w klasie 1. Adaś miał zdiagnozowany autyzm 
dziecięcy. Wychowywała go babcia – mama zostawiła go, gdy usłyszała diagnozę. 
Chłopiec mówił bardzo niezrozumiale, monosylabami, zadawał dużo pytań, ale w ogóle nie 
interesowały go odpowiedzi. Uciekał przede mną, nie chciał słuchać, zatykał uszy, chował się. 
Kilka spotkań zajęło mi znalezienie sposobu na zainteresowanie go – muzyka. Nie sądziłam, 
że dziecko nadwrażliwe na bodźce słuchowe może tak dobrze zareagować na głośną muzykę. 
Włączaliśmy więc muzykę, najpierw głośno, a stopniowo coraz ciszej, aby słyszał, co do niego 
mówię. Dziś Adam jest pełnoletni i kontynuuje naukę w szkole średniej. Mimo, że cały czas uczy 
się indywidualnie, radzi sobie w świecie. 

Teraz, kiedy uczę plastyki w szkole masowej, obserwuję dzieci z problemami społeczno-
emocjonalnymi. Często niezdiagnozowane, bo rodzice boją się prawdy. Dzieci są zniechęcone, 
często nie osiągają sukcesów edukacyjnych. Bywa także, że są wykluczane z grup rówieśniczych. 
Jednak są sytuacje, kiedy się otwierają. Zauważone i docenione rozkwitają, jak stokrotki na łące 
w pogodny dzień. Ich świat jest inny, nie każdego do niego wpuszczają, ale jest na swój sposób 
piękny i niezwykły. Dzięki ludziom takim, jak pracownicy i wolontariusze Fundacji JiM, takie 
dzieci mają szansę na terapię, rozwój i uwierzenie we własne siły, a rodzice wiedzą, że nie 
są sami i mogą liczyć na fachową pomoc. Dziękuję Wam.

To dzięki naszym Aniołom możemy pomagać potrzebującym dzieciom i ich rodzinom. Aby 
dowiedzieć się więcej o tym, jak wesprzeć Fundację w jej działaniach, wejdź na stronę: 
www.jim.org/zostan-aniolem/.

Agnieszka Matusiak, Anioł JiM
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ADOS-2

ADOS-2 to jedno z najwyżej cenionych narzędzi 
diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie 
zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jest to ustrukturyzowany protokół obserwacji 
zachowań dziecka lub dorosłego. Podczas badania 
oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. 
Diagnosta proponuje kilkanaście wspólnych 
aktywności i/lub tematów rozmowy, dzięki czemu 
badanie przebiega w swobodnej atmosferze. Po 
badaniu zachowanie jest szczegółowo oceniane 
przy użyciu wystandaryzowanego protokołu. ADOS-2 pozwala zdiagnozować zaburzenia 
ze spektrum autyzmu u dzieci od 12. miesiąca życia, ale także u młodzieży i u dorosłych. 
Składa się on z 5 modułów, dobieranych pod kątem poziomu ekspresji językowej oraz 
wieku badanej osoby. Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy 
charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca 
uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone 
lub powtarzalne zachowania.

ADOS-2 wspiera proces diagnostyczny prowadzony przez psychiatrów, psychiatrów 
dzieci i młodzieży oraz terapeutów. Ponadto może wspomagać planowanie oddziaływań 
terapeutycznych.

Lekarze w Klinice JiM często korzystają z narzędzia ADOS-2 jako narzędzia pomocniczego 
w procesie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Paulina Szymańska, lekarz w Fundacji JiM, diagnosta ADOS-2



Dzieci mówia:

Odrabiamy lekcje z Synem i widzę, że ma on problem 
ze skupieniem się na pracy. Mówię do niego: “Skup się, 
Skarbie”, a on do mnie: “No skupywałem się…”.

Bogumiła Alfred, mama Jamiego

Antoś dostał w przedszkolu za dobrą pracę od Pani wydruki z wizerunkami 
piłkarzy.
Pytam go w domu:
- Od kogo dostałeś te obrazki?
- Mamo, maszyna mi dała.
- Jak to maszyna? Nie Pani?
- Nie, maszyna z laptopem, zrobiła „szu szu” i mi dała.
Dosłowny do bólu mój Synek!

Iwona Zajdler, mama Antosia



Informacje o Klubie JiM:

dołącz:     www.facebook.com/groups/KlubJiM

napisz:     klub@jim.org

FUNDACJA JiM

ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź

TeleJiM: 789 288 996

www.jim.org

www.facebook.com/groups/KlubJiM-MyWSpektrum

www.facebook.com/groups/KlubJiM-Specjalisci


