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Rok 2020 był czasem pozytywnych zmian. 
Mimo lockdownów, obostrzeń, zachorowań. 
Nasze działania na rzecz osób w spek-
trum nie zwolniły – a nawet przyspieszyły. 

Przypomnijmy, gdzie byliśmy 20 lat temu.  

Nie było dostępu do diagnozy i terapii. 
Brak przepisów prawa gwarantujących 
wsparcie dla osób autystycznych. Dlaczego? 
Wiedza na temat autyzmu była znikoma, 
także u specjalistów. Rodzice nie wiedzieli 
gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci. 
Dorośli nawet nie podejrzewali, że mogli 
być w spektrum. 

A obecnie? 

W 2020 r. w 53 poradniach zdiagnozowano 
w Polsce 5538 osób, z czego 406 osób 
w Klinice JiM. 
 
Fundacja JiM pomogła w zwalidowaniu 
ADOS-2. To ustrukturyzowany protokół 
obserwacji, jedno z najwyżej cenionych 
narzędzi diagnostycznych. To złoty 
standard w diagnozie autyzmu. 
Ale sam ADOS nie wystarczy.  

NAPRZÓD. MIMO PANDEMII. 
Potrzebna jest także wiedza, jak to 
narzędzie wykorzystywać w diagnozie.  

W 2020 r. w Fundacji wyszkolono 
międzynarodowego certyfikowanego 
trenera ADOS-2. Od 2021 r. szkoli on 
diagnostów. 

Prowadziliśmy intensywne działania 
rzecznicze.  Deklaracją Autyzm 400 000 
zwróciliśmy Kandydatom na Prezydenta 
RP uwagę na potrzebę wypracowania 
strategii dla osób w spektrum. Najważniejsi 
Kandydaci podpisali i poparli Deklarację. 

Rok później zostanie przyjęta przez 
aklamację uchwała Sejmu i Senatu 
dot. wsparcia osób w spektrum. 

Potrzeby osób autystycznych są 
dostrzegane przez ustawodawców, a uwagi 
środowiska uwzględniane. Po naszym 
apelu, mimo pandemii, osoby 
w spektrum zostały zwolnione  
z noszenia maseczek. 

Według badań CBOS-u, świadomość 
Polaków na temat autyzmu rośnie. 

Największa kampania świadomościowa 
Fundacji z okazji 2 kwietnia umożliwia 
dostęp do rzetelnych informacji na 
temat autyzmu. Rocznie trafiamy z przekazem 
naszych kampanii do ponad 7 mln osób.  
Akceptacja dla osób w spektrum rośnie 
także dzięki „Cichym godzinom”. W 2020 
r. wdrożono je we wszystkich sklepach sieci 
Lidl i Stokrotka. Rok 2020 to był rok szans. 
Mimo wyzwań, obostrzeń, przejścia do 
świata on-line, przymusowego zawieszenia 
działalności wielu placówek. 

Dlatego dziękujemy naszym pracownikom, 
współpracownikom i wolontariuszom, że 
mogliśmy razem wykorzystać tę szansę. 
Dziękujemy za ciężką pracę i nie zwalnianie 
tempa. Szczególnie w czasie pandemii. 

Pracujemy dalej. Tworzymy lepszy świat 
dla osób autystycznych, żeby każdy 
człowiek mógł zrealizować swój potencjał.

Tomasz Michałowicz 
Prezes Fundacji JiM

Marcin Krzyżanowski 
Zastępca Prezesa Fundacji JiM

Raport roczny  |  Fundacja JiM  |  5



6  |  Raport roczny  |  Fundacja JiM Raport roczny  |  Fundacja JiM  |  7

Tomasz Michałowicz.
Prezes  Fundacji, 
członek zarządu federacji 
Autism-Europe. Dawniej 
dziennikarz, autor 
reportaży o tematyce 
społecznej. 

Zainteresowany trwałą zmianą społeczną, 
którą wprowadza w Fundacji od 2002 r.

Lidia Klichowicz. 
Przewodnicząca Rady Fundacji. Lekarz, 
wieloletni Prezes Łódzkiego Oddziału  
Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy  
Rodzinnych. Jeden z pierwszych lekarzy 
rodzinnych w Polsce.

Andrzej Pietrucha. 
Członek Rady Fundacji. Ekspert,  
fan i propagator fundraisingu, jako  
efektywnej metody pozyskiwania dla  
organizacji pozarządowych. Organizator 
dorocznej konferencji FAOO.

ORGANY STATUTOWE FUNDACJI JiM

Marcin Krzyżanowski.
Zastępca Prezesa 
Fundacji. Przez wiele lat 
był wolontariuszem 
i opiekunem osób 
z niepełnosprawnością.  
Nikogo nie pozostawia 

bez pomocy. Wierzy, że wspólnymi 
działaniami możemy zmienić świat na lepszy.

Jadwiga Więcior. 
Członek Rady Fundacji. Wieloletnia  
działaczka społeczna, mama  
niepełnosprawnego Sławka. Wychowała 
wiele pokoleń wolontariuszy, również tych, 
którzy założyli Fundację JiM.

Radosław Wiśniewski. 
Członek Rady Fundacji. Przedsiębiorca  
i filantrop. Założyciel i główny akcjonariusz 
spółki giełdowej Redan S.A. oraz wspólnik 
w Real Development Group. Fundator 
Fundacji Happy Kids prowadzącej 
14 rodzinnych domów dziecka.
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WARTOŚCI JiM

Naszym dążeniem jest praca według  
najwyższych standardów w każdej  
dziedzinie naszej działalności. By stworzyć 
dla naszych beneficjentów świat, w którym 
będą mogli zrealizować swój potencjał.

Podstawą w naszej pracy jest bezwzględny 
szacunek dla wszystkich beneficjentów, 
współpracowników, partnerów i pamięć,  
że każdy człowiek jest inny.

Kluczem do naszego wspólnego sukcesu 
jest współpraca. Każdego dnia, a także  
w ramach realizacji projektów, wymiany 
doświadczeń i dzielenia się wiedzą z innymi.

Wspieramy inicjatywy pracownicze dążące 
do polepszania dotychczasowych standardów 
oraz podnoszenia jakości i efektywności 
wykonywanej pracy, a także dbamy o własny 
rozwój zawodowy i kompetencyjny.

Pracujemy z myślą  o celach, poprzez  
które realizujemy nasze dążenia. Cele 
niosą wymierne efekty i rezultaty, które są 
osiągane dzięki ukierunkowanej pracy.

NAJWYŻSZE  
STANDARDY

SZACUNEK  
DLA KAŻDEGO

WSPÓŁPRACA

INICJATYWA  
I ROZWÓJ

WIEMY 
PO CO

TAK PRACUJEMY 
KAŻDEGO DNIA.
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PRACOWNICY FUNDACJI JiM 

#1 Żywimy przekonanie, że zarówno 
kwalifikacje, jak i przejawianie  

w konkretnych zrachowaniach postawy  
przyczyniają się do osiągania celów  
organizacji i celów indywidualnych.

#2 Postawy i zachowania, do których 
dążymy, oparte są o konkretnie 

zdefiniowane Wartości JiM (najważniejsze 
standardy, szacunek dla każdego,  
konkretnie zdefiniowane cele, inicjatywę  
i rozwój, współpracę).

#3 Stosujemy zasady wynagradzania 
oparte o obiektywne kryteria  

wartościowania stanowisk. 

#4 Wspieramy ukierunkowany rozwój 
pracowników i doceniamy ich  

zaangażowanie w ten rozwój poprzez:
a) program podnoszenia kwalifikacji  
umożliwiający uzyskanie certyfikacji  
terapeutycznej,
b) organizowanie cyklicznych szkoleń dla 
menedżerów, 
c) programy mentoringowe i superwizje,
d) przyznanie budżetu szkoleniowego 

każdemu pracownikowi, który przeszedł 
pozytywną ocenę pracy,
e) zachęcanie do przesuwania się po ściśle 
zdefiniowanych ścieżkach kariery, 
f) dzielenie się wiedzą.

#5 Umożliwiamy partycypację poprzez 
wspólne ustalenie celów  

indywidualnych z pracownikiem.

#6 Każdy z pracowników przechodzi na 
umowę o pracę na czas nieokreślony 

na tych samych zasadach po 15 miesiącach 
świadczenie pracy. To o połowę szybciej niż 
standard ustawowy, wynoszący 33 miesiące.

PRZEJRZYSTE 
ZASADY PROCESÓW 
REKRUTACYJNYCH
Cechą procesów rekrutacyjnych w Fundacji 
JiM jest osiągnięcie najwyższego możliwego 
obiektywizmu. Proces rekrutacyjny odbywa 
się według ustalonych zasad z możliwością 
prowadzenia spotkań online. Sposób  
komunikacji z kandydatem przebiega 
według ustalonych standardów.

TRANSPARENTNA  
POLITYKA 
PERSONALNA

Sprawdź na: jim.org/kariera

Każdy w Fundacji, bez względu na obejmowane stanowisko i wykonywane zadania, 
wspólnie pracuje dla polepszenia sytuacji osób autystycznych, ich rodzin czy opiekunów. 

Współpracujemy i zatrudniamy ponad 180 doświadczonych specjalistów:

lekarzy,
terapeutów

oligofrenopedagogów,  
psychologów,  

logopedów

osoby wspomagające 
terapię i edukację

osoby budujące relacje 
z Darczyńcami

osoby obsługujące 
programy wsparcia

osoby odpowiedzialne  
za kampanie społeczne  

i rzecznictwo

pracowników  
administracji, finansów, 

kadr, HR i innych

Mimo pandemii, w 2020 r. w Fundacji JiM pracowało więcej pracowników niż w 2019 r. 

Pod koniec 2019 r. w Fundacji pracowało 175 pracowników i współpracowników. 
Na koniec 2020 r. było ich 183.  

Liczba współpracowników i pracowników:
135 jest zatrudnionych na umowę o pracę 
41 jest zatrudnionych także gdzie indziej, a w Fundacji pracują w niepełnym wymiarze godzin 
7 z nich to zakontraktowani specjaliści

Łączna kwota  
wynagrodzeń brutto  

z tytułu umów o pracę  
i innych umów  

cywilnoprawnych:

8 159 629,29 zł

https://jim.org/kariera/
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PRZYCHODY 2020ROK 2019 ROK 2020
ZDIAGNOZOWANYCH 

OSÓB 280 406

12 477 9494*

ponad 650 ponad 500*

prawie 400 445

3424 3849

24 180 24 430

1000+ 1500+

GODZIN TERAPII

OSÓB KORZYSTAJĄCYCH 
Z TERAPII I EDUKACJI

OSOBY PRZESZKOLONE 

INTERWENCJE

LICZBA OSÓB  
KORZYSTAJĄCYCH ZE 

WSPARCIA FINANSOWEGO

LICZBA OSÓB  
W RÓŻNYCH  

PROGRAMACH  
CZŁONKOWSKICH

*interwencji poselskich, interwencji 
prawnych, mediacji i konsultacji

* W tym 37 dorosłych!

25 083 220,80 zł 
Przychody ogółem w tym:

24,9

201920182017201620152014

20,8
18,416,815,2

13,0

25

20

15

10

5

0 2020

25,1

7 866 022,69 zł
Wpływy z 1% podatku

1%

*ograniczenie mobilności osób w terapii z powodu pandemii
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406 zdiagnozowanych osób, w tym 37 dorosłych
Szkolenie pierwszego trenera ADOS-2 w JiM
Skuteczne rzecznictwo
7 milionów poinformowanych
Deklaracja Autyzm 400 000
Strategia dla osób w spektrum autyzmu
Przygotowania do Kongresu
Ciche godziny dobre dla wszystkich
445 przeszkolonych
Terapia poprzez naukę
Na pomoc finansową 
Ruszyliśmy z telefonem pomocowym TeleJiM
Dorosłość w spektrum
Członkowie JiM

JAK TWORZYMY LEPSZY ŚWIAT?
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Z roku na rok przybywa poradni dla osób 
z autyzmem. Nadal są rejony Polski,  
gdzie takich poradni nie ma: 
      województwo kujawsko-pomorskie,
      województwo opolskie,
      województwo śląskie.

To białe plamy na mapie Polski.

Przez cały rok Fundacja JiM prowadzi 
kampanie informacyjno-edukacyjne 
i rzecznicze, zwracające uwagę na 
potrzebę dostępu diagnozy i terapii 
opartej o dowody naukowe oraz ich 
zasadności.

Klinika JiM jest jedną z 53 poradni dla osób 
z autyzmem zakontraktowaną w NFZ  
na terenie Polski Zapewnia ona nieodpłatny 
dostęp do diagnozy i terapii dla osób 
w spektrum autyzmu.

W 2020 r. zanotowaliśmy w Klinice przyrost 
o 82% pacjentów pierwszorazowych. 
W stosunku do roku poprzedniego udało się 
zdiagnozować 20% więcej osób.

Zmniejszona liczba godzin terapii w stosunku 
do roku poprzedniego wynika z obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa. 
W początkowych miesiącach funkcjonowanie 
przychodni POZ, placówek specjalistycznych, 
klinik i szpitali (publicznych i prywatnych) 
zostało zawieszone lub ograniczone.

W 2020 r. duży nacisk został położony na 
promowanie diagnozy i terapii wśród 
dorosłych osób w spektrum, 
co zaowocowało tym, że:

       dorosłych osób diagnozowanych było 37,  
       w tym 12 osób po 30. roku życia;  
       stanowiło to prawie 10% wszystkich  
       osób diagnozowanych.
       wśród wszystkich osób objętych  
       terapią, 15% stanowiły osoby dorosłe;  
       Łącznie było to 57 osób, które otrzymały  
       wsparcie w postaci 1456 godzin terapii.

Właściwa diagnoza autyzmu, postawiona 
we wczesnym okresie rozwoju dziecka oraz 
odpowiednia terapia, oparta na dowodach 
naukowych, ma kluczowy wpływ na dalszy 
rozwój osoby i jej późniejsze funkcjonowanie. 
Proces diagnozy powinien rozpocząć się 
od skierowania przez lekarza rodzinnego 
do placówki oferującej diagnozę lub udać 
się do poradni prywatnej.

W skład diagnozy wchodzą trzy główne  
elementy:
1.    Wywiad medyczny, diagnostyczny  
        i obserwacja psychiatryczna,
2.    Obserwacja psychologiczna,
3.    Przekazanie diagnozy.

Statystyki na rok 2020 r. przedstawiają się 
następująco: 
     liczba wszystkich osób diagnozowanych: 
     406, w tym 37 dorosłych,
     liczba wszystkich osób w terapii: 373,  
     w tym 57 osób dorosłych,
     liczba godzin terapii: 9494 godzin,
     ok. 26% ze wszystkich terapii odbyło  
     się w formie online

406 ZDIAGNOZOWANYCH OSÓB, W TYM 37 DOROSŁYCH

5 538
osób diagnozowanych w Polsce 
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Proces diagnozy obejmuje wywiad (także 
z rodzicami lub opiekunami dziecka), 
badanie, analizę zebranej wcześniej 
dokumentacji medycznej
 i psychologicznej oraz obserwację 
(często kilkukrotną). Jednak nie ma w Polsce 
jednolitego sposobu diagnozowania osób 
w spektrum. Proces diagnostyczny może 
również obejmować wykonanie testów 
psychologicznych.

W standardzie diagnozy autyzmu 
w Fundacji JiM jest ADOS-2 (Autism Diagnosis 
Observation Schedule) oraz konsultacje 
lekarskie, obserwacje wielospecjalistyczne, 
testy psychologiczne DSR (Dziecięca Skala 
Rozwojowa) czy IDS (Skala Inteligencji 
i Rozwoju). 

ADOS-2 jest od 2018 r. standardem 
diagnostycznym w Fundacji JiM. ADOS-2 
jest wystandaryzowanym protokołem
obserwacji, wykorzystywanym podczas 
diagnozy osób w spektrum autyzmu. 
Podczas badania oceniane są objawy 
charakterystyczne dla autyzmu. ADOS-2 
wspiera proces diagnostyczny prowadzony 
przez psychiatrów, w tym psychiatrów dzieci 
i młodzieży oraz terapeutów. Ponadto może 
wspomagać planowanie oddziaływań 
terapeutycznych. 

ADOS-2 umożliwia badanie dzieci od 
12 miesiąca życia, młodzieży i osób 
dorosłych.

SZKOLENIE PIERWSZEGO 
TRENERA ADOS-2 W JiM
W 2020 r. w Fundacji JiM przeszkolono 
międzynarodowego certyfikowanego 
trenera ADOS-2, czyli trenera 
diagnostów wykorzystujących ADOS-2 
w pracy. Zwiększy to dostęp do diagnozy 
autyzmu w całym kraju, gdyż dzięki 
szkoleniom specjalistycznym, zwiększy się 
grono osób posiadających uprawnienia 
do wykorzystania tego narzędzia.

W Polsce obecnie tylko 3 osoby są 
uprawnione do szkolenia innych  
diagnostów. Jedna z nich to  
współpracownik Fundacji JiM. 

o 35% 
więcej diagnoz z wykorzystaniem 

ADOS-2 w stosunku do 
poprzedniego roku

W 2020 r. przeprowadzono 

Przykładowe badanie 
 z wykorzystaniem  
ADOS-2
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Jedną z form wsparcia i źródłem 
informacji o potrzebach społeczności osób 
autystycznych i ich najbliższych są 
interwencje i bezpłatne porady prawne. 
Nasi prawnicy interpretowali zawiłe przepisy 
i na bieżąco udzielali odpowiedzi. Łącznie 
można wskazać, że Fundacja przeprowadziła 
ponad 1500 interwencji prawnych, 
mediacji, konsultacji i rozmów z Decydentami. 
Działania interwencyjne Fundacji wsparli 
także posłowie i posłanki na Sejm RP, 
poprzez własne interwencje poselskie.

Dzięki pozyskanej w licznych interwencjach 
dużej ilości informacji o sytuacji 
społeczności osób w spektrum autyzmu 
i ich rodzin, mogliśmy podjąć działania 
rzecznicze na rzecz zmiany przepisów. 

SKUTECZNE 
RZECZNICTWO

Swoją sprawę można zgłosić 
Fundacji przez formularz 

interwencji: 
https://jim.org/interwencje/ 

Można też opisać problem prawny 
i przesłać ten tekst mailowo na adres 

rzecznictwo@jim.org 

Można też porozmawiać 
z pracownikiem Fundacji przez 

Facebooka, Czat JiM lub zadzwonić 
na Tele JiM.
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Zmiany prawne, które udało się uzyskać:
osoby w spektrum autyzmu zostały zwolnione z obowiązku 
zakrywania nosa i ust (noszenia maseczek) - zwolnienie wprowadzone 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

przyznano dodatkowe zasiłki opiekuńcze rodzicom dzieci powyżej 
8 roku życia, które ze względu na pandemię nie mogły uczęszczać 
do szkół i opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, 
ze względu na zamknięcie placówek wsparcia, jakimi są m.in. Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, czy Środowiskowe Domy Samopomocy w ramach 
specustawy z dnia 31 marca 2020 r.

Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności, orzekały pod nieobecność 
zainteresowanych na podstawie zgromadzonych dokumentów. 
Wydłużono ważność już wydanych orzeczeń z mocy prawa. Sprawy dot. 
odwołań do sądu w związku z decyzjami Zespołów Wojewódzkich zostały 
uznane jako pilne - tak by nie spadały z wokandy. Zmiany zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r i nowelizacją z dnia 14 maja 2020 r. 
 

aby Organizacje Pożytku Publicznego zostały objęte ochroną, którą 
tzw. „tarcza antykryzysowa” oferowała przedsiębiorstwom. Wprowadzono 
tożsame rozwiązania dotyczące dofinansowania wynagrodzeń osób 
zatrudnionych przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z wnioskiem 
Fundacji JiM i innych organizacji społecznych przedłużono także okres 
sprawozdawczy dla sporządzenia sprawozdania finansowego 
i merytorycznego. Zmiany wprowadzono w ustawie z 16 kwietnia 2020 r.

otwarcie placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami w I-szej kolejności, 
ze względu na katastrofalne skutki zaprzestania terapii w systemie edukacji - od 
18 maja nastąpiło częściowe otwarcie wybranych placówek oświatowych. 

Ze względu na pandemię, 
najważniejszą kampanię 
społeczno-informacyjną 
 „Polskę na Niebiesko” 
przenieśliśmy online.  
Jej finał przypada na  
2 kwietnia, w Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. 

Przekaz  „Autyzm? Poznaj, 
zrozum, pomóż” i hasło 
kampanii: „Autyzm. 400 000” 
dotarł do

7 MILIONÓW  
POINFORMOWANYCH

7 294 940
użytkowników.Wspólnie z innymi organizacjami wywalczyliśmy:
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Według Światowej Organizacji Zdrowia 
autyzm występuje u 1 na 100 osób. 
To oznacza, że w naszym kraju jest  
szacunkowo 400 000 osób w spektrum  
autyzmu. To duża społeczność, dla 
porównania – Gdańsk ma ok. 464 tys. 
mieszkańców.

Dlaczego „Autyzm. 400 000”?1
Nieneurotypowość nie jest widoczna. 
Autyzm przejawia się w innym sposobie 
myślenia, planowania, komunikowania 
czy uczenia się. Wielu osobom autyzm nie 
utrudnia codziennego funkcjonowania. 
Dlatego wiele osób autystycznych nie 
zostało zdiagnozowanych. U innych 
pewne cechy są widoczne już w pierwszym 
roku życia i powodują niepokój rodziców 

Dlaczego mówimy o danych 
szacunkowych?2

lub opiekunów. Autyzm jest diagnozowany 
w Polsce dopiero od lat 80 poprzedniego 
wieku. U osób niesamodzielnych, 
potrzebujących znacznego wsparcia mógł 
on zostać pominięty lub błędnie 
zdiagnozowany. W ostatnich latach
wielu dokonuje autodiagnozy jako osoby 
dorosłe i potwierdza swoje przypuszczenia 
u specjalistów. 

W Polsce nie są prowadzone badania 
pozwalające oszacować częstość 
występowania autyzmu. Dane na temat 
diagnozy są rozrzucone po różnych 
systemach: opieki społecznej, edukacji
i zdrowia. Jednak także one są niepełne. 
Nie znamy dokładnej liczby osób 
zdiagnozowanych. 

Najbardziej pełne są dane pochodzące 
z systemu edukacji. Według danych 
pochodzących z Systemu Informacji 
Oświatowej, 1 na 115 uczniów jest 
w spektrum autyzmu. Nie każdy uczeń 
autystyczny wymaga wsparcia w szkole, 
dlatego możemy przyjąć, że 
w rzeczywistości tych uczniów jest więcej.

A gdyby policzyć wszystkie  
osoby zdiagnozowane? 3

Autyzm często dotyczy także najbliższych 
osoby w spektrum – szczególnie gdy 
chodzi o osoby niesamodzielne 
i potrzebujące dużego wsparcia. Razem 
z rodzicami i opiekunami to 1-milionowa 
społeczność. A dodając partnerów 
życiowych i najbliższe rodziny to 3 mln osób. 
To prawie 7% polskiego społeczeństwa.

Kampania otrzymała patronaty: Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw 
Dziecka, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. W kampanię włączyli się 
także znani blogerzy, vlogerzy i influencerzy. 
Szczególnie zaangażowany w całą kampanię 
był Wojciech Mecwaldowski. Powstały 
3 filmy-spoty, które ukazywały świat 
z perspektywy niektórych autystów. 
Przedstawienie świata oczami osoby 
w spektrum, możliwość poznania emocji, 
które jej towarzyszą w codziennym życiu, 
pomaga zrozumieć ich rzeczywistość.

W swoich mediach społecznościowych 
(na Facebooku, Instagramie i Twitterze) 
na swoich grafikach hasztagu  
 „#autyzm400000”. używali m.in.:

Jak liczna jest społeczność  
osób w spektrum w Polsce? 4
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Profil „W Pałacu Prezydenckim - z życia 
kancelarii Prezydenta”

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Małgorzata 
Kidawa Błońska, 
Wicemarszałek 
Sejmu 

Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów

Oficjalne profile niektórych ugrupowań  
parlamentarnych

Kancelaria Prezydenta RP - oficjalny profil 
Kancelarii Prezydenta RP

Wielu posłów na Sejm RP 

#autyzm400000 #autyzm400000
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Zwrócenie uwagi Decydentów na szacunkowe dane dot. 
liczby osób w spektrum autyzmu w Polsce spowodowało 
także, że Fundacja JiM opracowała Deklarację Autyzm 

400 000, którą poparli i podpisali wszyscy najważniejsi 
kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

prezydent RP 
Andrzej Duda
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Władysław  
Kosiniak-Kamysz

Szymon Hołownia
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Robert Biedroń

Rafał Trzaskowski
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Potrzebna jest strategia! 
Bo potrzebne są działania długookresowe dla  

1-milionowej społeczności, które pozwolą poprawić 
jakość życia osób w spektrum autyzmu.

DLACZEGO POTRZEBNA JEST W POLSCE 
STRATEGIA DLA AUTYZMU? 

Oto pięć najważniejszych powodów:

1 Niewystarczający dostęp do  
usług medycznych w Polsce.

2 Nieefektywna edukacja  
włączająca.

Przestarzały system opieki  
i wsparcia.

Niewykorzystane możliwości  
zatrudniania osób w spektrum.

Brak rozwiązań na budowanie  
samodzielności niektórych  
dorosłych osób w spektrum  
na miarę ich możliwości.

3

4

5

Jak zmienić tę rzeczywistość?  

Raport roczny  |  Fundacja JiM  |  35
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PRZYGOTOWANIA  
DO KONGRESU

Kolejnym kamieniem milowym było 
zwrócene uwagi Decydentów na problem 
związany z brakiem rozwiązań dla dorosłych 
osób autystycznych. Pod koniec roku 
2020, dzięki intensyfikacji prac i sukcesowi 
Deklaracji Autyzm 400 000, zaczęto prace 
nad konsultacjami dot. zmian w prawie 
i potrzebie opracowania strategii dot. 
wspierania osób w spektrum autyzmu, 
które były kontynuowane w 2021 r. 
i zaowocowały uchwałami Sejmu i Senatu 
w sprawie wsparcia i wyrównywania 
szans osób w spektrum autyzmu.

2000 naukowców, praktyków, osób 
w spektrum autyzmu i ich rodziców 
uczestniczy zazwyczaj w Międzynarodowych 
Kongresach Autism-Europe.  

Fundacja JiM jest organizatorem- 
gospodarzem XII Międzynarodowego 
Kongresu Autism-Europe, który odbędzie 
się w dniach 7-9 października 2022 r.  
w Krakowie. Będzie on pierwszym w historii 
hybrydowym Kongresem AE. W tym celu 
nawiązaliśmy współpracę z Professional 
Congress Organizer z Krakowa:  
Symposium Cracoviense, którzy 
zapewnią kompleksową obsługę  
wydarzenia w formie hybrydowej.  
Zależy nam na szerokiej dostępności do 
wysokiej jakości nagrań sesji, prezentacji, 
warsztatów, paneli dyskusyjnych i innych 
elementów programu. Jeżeli obostrzenia 
epidemiologiczne na to pozwolą, to  
Uczestnicy będą mogli wybrać czy  
uczestniczyć w Kongresie na miejscu  
w ICE Kraków Congress Centre, gdzie  
nadal będą mieli dostęp do wydarzenia 
online lub wykupić dostęp tylko w wersji 
online.

STRATEGIA DLA OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU

Postulaty wskazane w Deklaracji Autyzm 400 000 stanowią kontynuację działań rzeczniczych 
Fundacji, która intensywnie pracuje nad przekonaniem Decydentów do konieczności 
opracowania strategii na rzecz osób w spektrum autyzmu w Polsce – czyli przyjęcia 
systemowych rozwiązań legislacyjnych odpowiadających na potrzeby społeczności osób 
w spektrum.

Fundacja rozpoczęła pracę nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi już w 2018 r., 
rozpoczynając od konsultacji ze środowiskiem osób w spektrum podczas Sesji Dialogowej. 
Wzięli w niej udział najważniejsi Interesariusze, w tym przedstawiciele Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich czy inne organizacje pozarządowe. 

2018 2019 2020 2021

Sesja Dialogowa
Identyfikacja 3 obszarów potrzeb:

1.    Powszechny dostęp do diagnozy i terapii
2.    Akceptacja społeczna osób w spektrum
3.    Rozwiązania dla dorosłych osób autystycznych

Deklaracja Autyzm 400 000
Zmiany w prawie na rzecz osób 

autystycznych ze względu na 
pandemię

Intensywna Kampania  
Rzecznicza

Uchwała Sejmu i Senatu 
dot. wsparcia osób  

w spektrum autyzmu

... Kiedy? 

Polska strategia 
na rzecz 

osób autystycznych
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Motywem przewodnim Kongresu jest „Szczęśliwa podróż przez życie”. Centralnym 
punktem tego podejścia jest promowanie dobrostanu u wszystkich osób w spektrum, 
we wszystkich momentach ich życia, niezależnie od momentu diagnozy. 
 
Nad programem naukowym Kongresu czuwa Komitet Naukowy, czyli Profesorowie, 
Doktorzy habilitowani, osoby w spektrum i rodzice osób autystycznych:

Pod koniec 2020 r. rozpoczęły się prace nad listą głównych prelegentów i tematów ich 
wystąpień w Krakowie.

Sven  
Bölte

Yevgeniy  
Bondar

Katarzyna 
Chawarska

James  
Cusack

Isabel 
Dziobek

Marcos Zamora 
Herranz

Ewa  
Pisula

Mateusz 
Płatos

Emily 
Simonoff
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Ewa 
Furgał
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uciążliwymi czynnikami w ich trakcie jest 
hałas, mocne oświetlenie czy kolejki do 
kasy.

ponad 1450 sklepów
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Fundacja JiM za pomocą „Cichych godzin” 
buduje akceptację w przestrzeni publicznej. 
Każda osoba z naszej społeczności prowadzi 
codzienne życie: korzysta z miejsc 
publicznych, robi zakupy w pobliskich 
sklepach. To dlatego zachęcamy, aby wyjść 
im naprzeciw, wprowadzając pomocne 
rozwiązania w ramach akcji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CICHE GODZINY DOBRE  
DLA WSZYSTKICH

„Ciche godziny” w 2020 r. zostały 
wprowadzone we wszystkich sklepach sieci 
Lidl Polska i Stokrotka w Polsce. To razem 
ponad 1450 sklepów. To zwraca uwagę 
społeczeństwa – udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami są 
udogodnieniami dla nas wszystkich.

Głównym założeniem tej akcji jest 
zwiększanie świadomości na temat osób 
w spektrum autyzmu. Dostosowanie 
sklepów do potrzeb osób w spektrum 
autyzmu zwraca uwagę na to jak niewielkie 
zmiany mogą przyczynić się do poprawy 
jakości ich życia. 

Dodatkowym celem jest zapewnienie 
odpowiednich warunków codziennego 
funkcjonowania osobom w spektrum autyzmu. 

Raport z analizy badania ankietowego 
w sprawie dostosowania sklepów do 
potrzeb osób w spektrum autyzmu 
przygotowany przez Fundację JiM 
wskazuje, że dla większości osób 
autystycznych zakupy są negatywnym 
doświadczeniem, a najbardziej 

Dlatego w ramach „Cichych godzin”, 
zmniejszane jest natężenie światła w sklepie, 
wyłączane lub ściszane komunikaty 
dźwiękowe i uruchamiane dodatkowe kasy.

77% 
osób autystycznych przyznaje, 
że wyjście z domu jest dla 
nich stresujące

52% 
osób autystycznych unika 
wyjścia z domu ze względu 
na stres

98% 
osób autystycznych i ich 
bliskich spotyka się  
z nieprzychylnymi  
komentarzami w przestrzeni 
publicznej

69% 
osób autystycznych i ich  
bliskich spotkało się  
z dyskryminacją  
w miejscach publicznych

Przykładowy sklep Lidla w Bielsko Białej

https://jim.org/
https://jim.org/
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Cały rok podnosiliśmy kwalifikacji 
specjalistów. Przeprowadziliśmy 
szkolenia podnoszące umiejętności i wiedzę 
z zakresu autyzmu, diagnozy i terapii wśród 
innych terapeutów, pedagogów i innych 
profesjonalistów, oferując im szkolenia 
specjalistyczne. Prowadziliśmy też 
szkolenia dla autystów, ich rodziców 
i opiekunów, które stanowiły wsparcie, 
w szczególności w ciężkim okresie pandemii. 

Szkolenia online, stały się standardem 
w 2020 r. Stanowiły 90% wszystkich szkoleń 
przeprowadzonych w tym roku przez 
Fundację. Łącznie przeszkoliliśmy 445 osób 
w ramach prowadzonych szkoleń 
i webinariów.

445 PRZESZKOLONYCH 

Ciche godziny w Lidlu  
odbywają się w:

piątki w godzinach 8:00 – 10:00 

soboty od 19:00 do 21:00

Ciche godziny w Stokrotce  
odbywają się w:

piątki w godzinach 8:00 – 10:00 

soboty od 17:00 do 19:00

Jedne z najpopularniejszych 
szkoleń i webinarów to: 

Autyzm.
Poznaj Świat Spektrum.

Seksualność osób ze spektrum 
autyzmu.

Diagnoza funkcjonalna.
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Fundacja JiM oferuje dostęp do 
nieodpłatnej terapii dla dzieci i osób 
dorosłych. Terapia jest jednym 
z najważniejszych czynników, warunkujących 
rozwój dziecka i jego funkcjonowanie 
w dalszym życiu. Certyfikowani terapeuci 
z Kliniki na co dzień pracują w oparciu 
o Stosowaną Analizę Zachowania, 
psychoterapię poznawczo-behawioralną, 
trening umiejętności społecznych oraz 
trening komunikacji.

W ramach terapii uczymy dzieci i osoby 
dorosłe samodzielności oraz radzenia sobie 
z trudnymi emocjami. Terapeuci w Fundacji 
poddani są superwizji, dzięki czemu stale 
podnoszą swoje umiejętności terapeutyczne. 
Mimo pandemii, Fundacja JiM 
nie zaprzestała swojej pracy. 

Terapia dzieci i młodzieży w spektrum 
autyzmu w Polsce odbywa się także 
poprzez edukację. Indywidualne programy 
edukacyjno-terapeutyczne opracowywane 
dla każdego ucznia z wydanym 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego stanowią podstawę 
kształcenia uczniów w spektrum. 

Według danych Najwyższej Izby Kontroli 
w Polsce,  1 na 115 uczniów jest w spektrum. 

Już od marca 2020 r. mimo zawieszenia 
zajęć decyzją Ministra Edukacji Narodowej, 
w Przedszkolu i Szkołach JiM odbywały się 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 
naszych 101 dzieci i uczniów, 
z zachowaniem wszystkich standardów 
bezpieczeństwa, tak aby zachować plan 
dnia i zapewnić dzieciom ciągłość terapii, 
a rodzicom potrzebne wsparcie. 
Program współpracy z rodzicami został 
zaktualizowany m.in. o wizyty on-line 
z rodzicem/opiekunem.

TERAPIA POPRZEZ NAUKĘ

1 na 115
uczniów jest w spektrum
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Pod opieką Fundacji JiM znajdują się dzieci 
i dorośli z różnymi niepełnosprawnościami, 
z całej Polski. Fundacja umożliwia im, ich 
rodzicom i opiekunom zbieranie środków 
finansowych w celu pokrycia kosztów 
związanych z ich terapią, rehabilitacją 
i niwelowaniem barier wynikających  
z niepełnosprawności, w ramach serwisu Subkont. 

Dlatego prowadzone przez Fundację JiM 
Subkonta zwiększają dostęp do diagnozy, 
terapii i rehabilitacji osób  
z niepełnosprawnościami. To bezpośrednia 
pomoc oferowana każdemu z 

Środki z subkonta pokrywają koszty terapii  
i diagnostyki lekarskiej, a także koszty 
zakupu przedmiotów ułatwiających 
funkcjonowanie danej osoby. Użytkownicy 
Subkont wnioskują o refundację lub zwrot 
kosztów m.in. turnusów rehabilitacyjnych 
lub pomocy terapeutycznych. 

Środki na Subkontach pochodzą z darowizn, 
a także z odpisów 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych, przekazywanych na 
konkretne subkonto. Łącznie w 2020 r. 

Fundacji JiM przekazano w ramach 1% 

Większość z tych wpływów została przekazana 
przez podatników na konkretne subkonta, 
a część na cele statutowe Fundacji. 
Ministerstwo Finansów przygotowało 
Informację dot. kwot 1% należnego podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
przekazanych organizacjom pożytku 
publicznego w 2020 r. Elementem tej 
informacji jest wykaz 30 organizacji, które 
otrzymały najwyższe kwoty w skali całego 
kraju. (i teraz wyróżnione:) Fundacja JiM zajęła 
14 miejsce. Dziękujemy za takie wsparcie!

W 2020 r. przeznaczyliśmy na pomoc 
finansową w ramach subkont 

Aby usprawnić proces refundacji, serwis 
subkont Fundacji JiM jest w tym momencie 
całkowicie zinformatyzowany. Prace nad 
wdrożeniem nowego serwisu trwały 2 lata 
i trwały do drugiej połowy 2019 r. Wnioski 
i potrzebne dokumenty mogą być przesłane 
także za pomocą smartphone’a, aby jak 
najbardziej ułatwić korzystanie z Serwisu 
i przyspieszyć proces. Jeżeli wszystkie 
wnioski i dokumenty zostały prawidłowo 

wgrane i spełniają wymogi formalne, 
refundacja następuje w ciągu 2-3 dni 
roboczych, mimo iż według Regulaminu 
Serwisu czas ten może wynosić 14 dni. 

789 288 996 - to numer naszego telefonu 
pomocowego Tele JiM. Numer 789 288996 
na klawiaturze telefonu układa się 
w 789 AUTYZM, dzięki czemu można go 
łatwo zapamiętać.

Pod koniec 2020 r. zakończyliśmy ważny 
projekt i uruchomiliśmy telefon pomocowy 
Tele JiM, który od momentu uruchomienia 
w październiku do końca roku odebrał 
ponad 300 połączeń, oferując bieżące 
wsparcie osobom w spektrum i ich bliskim 
i sympatykom. 

Osoby dzwoniące na TeleJiM mogły 
zgłosić swój problem i otrzymać także 
wsparcie specjalistów: psychologa, czy 
prawnika prowadzącego interwencje.

Wprowadziliśmy także nowe narzędzie na 
stronie Internetowej Fundacji w postaci 
czatu. Najpierw był wdrożony aby ułatwić 

udzielenie wsparcia osobom korzystającym 
z serwisu Subkont. Później został 
wdrożony na każdej podstronie Fundacji. 
Dzięki temu każda osoba, która chce się 
dowiedzieć więcej o autyzmie, Fundacji lub 
szuka wsparcia, może skorzystać z czatu aby 
skontaktować się z pracownikami Fundacji. 

W okresie od października do końca roku 
2020 r. odebrano 573 czatów, podczas 
których przeprowadziliśmy rozmowy 
z zainteresowanymi Użytkownikami. W ten 
sposób 60% kontaktów drogą mailową 
i telefoniczną zostało przeniesionych na 
czat.

NA POMOC FINANSOWĄ

7 866 022,69 zł

6 828 864,63 zł

RUSZYLIŚMY Z TELEFONEM  
POMOCOWYM TELEJiM

789 AUTYZM

789 288 9964238 Użytkowników

1%
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Dla Fundacji JiM kluczowe jest podjęcie 
tematu wsparcia osób dorosłych 
w spektrum autyzmu w pełnym obszarze 
ich potrzeb. W Polsce nadal brakuje 
rozwiązań systemowych, a oferowane 
wsparcie w większości ogranicza się do 
osób w spektrum, które mają dodatkową 
niepełnosprawność sprzężoną. Analiza 
oferowanego wsparcia w innych krajach 
wskazuje, że dorosłe osoby autystyczne są 
często niewidoczne dla systemu. Istnieje 
bardzo mało badań na temat ich potrzeb, 
a dostępne dane sugerują niski poziom 
dostępności do usług wspierających 
dorosłe osoby w spektrum.

Fundacja JiM, obok podejmowanych 
działań na rzecz zmian legislacyjnych, 
prowadzi szereg usług skierowanych na 
wsparcie osób dorosłych z autyzmem. 
Przede wszystkim prowadzi grupy 
terapeutyczne, diagnozuje dorosłe osoby 
pod kątem autyzmu, zapewnia im bezpieczną 
przestrzeń do socjalizacji w ramach Klubu 
JiM i pomoc prawną. Prowadzi także 
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), jako 
formę aktywizacji dorosłych osób 
z niepełnosprawnościami. 

Każdego dnia w terapii bierze udział 45 Uczestników, którzy uczą się samodzielności, 
korzystając z 9 pracowni i pomocy terapeutycznych. 

Wg danych Najwyższej Izby Kontroli, w całej Polsce jest 718 WTZ, w których ok. 2% 
stanowią osoby w spektrum - to niecałe 550 osób. Kiedy pozwalały na to obostrzenia 
pandemii, w 2020 r. WTZ przyjmowały swoich Uczestników. Celem warsztatów jest 
przygotowanie ich Uczestników do lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, 
doskonalenie umiejętności społecznych i aktywizacja zawodowa. 

W 2020 r. Fundacja otrzymała grant w ramach projektu PFRON: „Bezpieczne WTZ 
i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Założeniem 
programu, w ramach którego otrzymaliśmy środki finansowe, jest wsparcie WTZ-ów 
w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu 
rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie 
z zaleceniami epidemiologicznymi.

DOROSŁOŚĆ W SPEKTRUM
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CZŁONKOWIE JiM
Klub JiM 

5 389

Anioły JiM 
15 960

nasi stali Darczyńcy – w większości 
to osoby w spektrum, rodziny  

i sojusznicy osób autystycznych

Razem tworzą grupę  

 
naszych członków, zaangażowanych 

w to aby zmieniać świat osób ze spektrum na lepszy

24 430
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osoby w spektrum, ich  
najbliżsi i specjaliści  

zaangażowani w pracę  
na rzecz osób

Subkonta JiM 
3849

korzystających z pomocy  
finansowej w ramach  

Subkont JiM
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#1  
Wpływ pandemii:

       zmniejszenie dynamiki wzrostu  
       przychodów,
       utrudnienia związane z lockdownem -  
       czasowe zamknięcie poradni dla osób  
       z autyzmem, szkół i przedszkola, 
       trudności w funkcjonowaniu dla  
       większości społeczności osób  
       autystycznych w Polsce.
Wypracowane metody przeciwdziałania:                
       opracowanie i wdrożenie usług on-line -  
       usług terapeutycznych oraz szkoleniowych.  
       W kolejnych miesiącach 26% usług  
       terapeutycznych odbywało się on-line.         
       Pod koniec 2020 r. 100% usług  
       szkoleniowych odbywało się on-line.
       Opracowanie i dystrybucja poradników  
       dla rodziców
       Opracowanie i dystrybucja materiałów  
       edukacyjnych możliwych do wykorzystania  
       w pracy zdalnej. Liczba pobrań materiałów  
       w 2020 r. przez osoby z całej Polski -  
       5769 pobrań

#2  
Więcej wyzwań, więcej pracy:

Wzrasta ilość zadań przed pracownikami 
i współpracownikami Fundacji, wzrasta 

stopień komplikacji projektów; - wyzwaniem 
jest, aby sposób zarządzania oraz rozbudowa 
zasobów podążała za tymi zmianami. 
Jak sprostaliśmy tym wyzwaniom? 
Szkolenia – stałe szkolenia dla kadry  
menadżerskiej na każdym szczeblu zarządzania, 
w tym zaprojektowanie i uruchomienie Akademii 
Lidera. Zwiększenie wśród pracowników  
Fundacji wiedzy z zarządzania projektami.
Stałe dostosowywanie struktury organizacji:
       powołanie komórki ds. HR
       rozbudowa działu komunikacji, 
       podjęcie decyzji o rozbudowie komórki ds.  
       rzecznictwa

#3  
Trudny rynek pracy. Wakaty.

Ze względu na dynamikę rynku pracy, stale 
rosnące wymagania wobec pracowników 
Fundacji, rosnącą ilość zadań stawianych 
przed pracownikami oraz podejmowane  
decyzje o utworzeniu nowych stanowisk, 
liczba wakatów w organizacji wzrosła. Okres 
rekrutacji w celu ich zapełnienia wydłużył się. 
Przyjęte metody przeciwdziałania:
       wdrożenie nowych, zintegrowanych,  
       informatycznych narzędzi rekrutacji,
       podniesienie wymagań wobec kandydatów  
       w procesach rekrutacyjnych,
       rozpoczęcie prac nad dostosowaniem  
       kultury organizacyjnej do wyzwań  
       stojących przed organizacją.

Jako organizacja pożytku publicznego co roku przygotowujemy sprawozdanie  
finansowe i merytoryczne. Najważniejsze pozycje dotyczące przychodów i kosztów:

ZAGROŻENIATRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ 
 – INFORMACJE FINANSOWE:

PRZYCHODY KOSZTY
2 277 309,36 zł
Wpływy z NFZ na diagnozę  
i terapię

w całości wydatkowane na
diagnozę i terapię

8 664 186,63 zł
Otrzymywane dotacje  
i subwencję na edukację

w całości wydatkowane na
edukację

7 866 022,69 zł
Wpływy z tytułu 1%

1% 6 828 864,63 zł
Pomoc bezpośrednia

8 483 722,93 zł
Pozostałe wpłaty od  
Darczyńców

6 891 297,66 zł
Działalność statutowa: diagnoza, terapia, 
kampanie społeczne i rzecznicze, 
pozostała pomoc bezpośrednia oraz 
rezerwa na kolejne lata 

886 864,12 zł
Koszty pozyskania  
i komunikacji z Darczyńcami

705 561,75 zł
Koszty administracyjne
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AUTYZM
to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, 

objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, 
nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się 

oraz różnorodnym schematem zachowań. 

Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, 
a wymienione wcześniej cechy mogą występować 

w różnym natężeniu. 

Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania i sprawia, 
że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej. 

Spektrum nie jest liniowe, a to jakiego wsparcia 
dana osoba potrzebuje, często zmienia się z dnia na dzień. 

DOŁĄCZ DO NAS
Więcej informacji o bieżących działaniach 
Fundacji JiM można znaleźć na:

na Facebooku: 
www.facebook.com/jimhelp/  

na Instagramie:  
www.instagram.com/jimfundacja/

na Twitterze:  
twitter.com/fundacja_jim/

na Linkedinie: 
linkedin.com/company/fundacja-jim/

na kanale YouTube: 
youtube.com/c/JiMAutismHELP/

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ  
O FUNDACJI JiM:

naszej stronie: 
www.jim.org
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PRACUJEMY DALEJ. ŻEBY KAŻDY CZŁOWIEK  
MÓGŁ ZREALIZOWAĆ SWÓJ POTENCJAŁ.


