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Kolejna Polska Na Niebiesko za nami!
Tegoroczna kampania przebiegała pod hasłem „Autyzm. Odmień moją historię”. Mówiliśmy
w niej o trzech bardzo ważnych tematach: diagnozie, zapewnieniu dobrego życia dla osób
niesamodzielnych z autyzmem oraz depresji. I o tym, że każda historia może mieć dobre
zakończenie.
W kampanii poruszyliśmy trzy różne historie, każda z nich miała swojego bohatera. Mały Kubuś
oczekujący na diagnozę, niesamodzielna Ania wkraczająca w dorosłe życie oraz samotny
Krzysiek zmagający się z depresją. Ich losy zilustrowały polskie artystki – Justyna HołubowskaChrząszczak, Pola Augustynowicz oraz Ola Dobrzyńska. Ilustracje znalazły się w tegorocznych
spotach oraz na plakatach, które darczyńcy wspierający kampanię otrzymali w podziękowaniu.
Na stronie kampanii wiele osób podzieliło się również swoimi historiami.
Tegoroczną kampanię „Autyzm. Odmień moją historię” wsparły znane osoby takie jak Anna
Dereszowska, Marta Żmuda Trzebiatowska czy Sonia Bohosiewicz. Ambasadorem akcji został
Jacek Braciak, a Prezydent RP Andrzej Duda objął honorowym patronatem finał kampanii
przypadający 2 kwietnia.
Tego dnia opublikowaliśmy również raport CBOS pt. „Społeczny obraz autyzmu”.
Z przeprowadzonych badań wynika m.in. że 96 proc. badanych deklaruje znajomość pojęcia
autyzmu. W ciągu czterech lat wzrosła ona o 13 punktów procentowych. Najczęściej Polacy
mają ogólną wiedzę na temat tego, czym jest autyzm oraz jakie cechy i zachowania wyróżniają
osoby w spektrum.
Postrzeganie autyzmu u osób w spektrum nie jest jednak pozbawione błędów poznawczych.
Powszechnej znajomości pojęcia „autyzm” wciąż towarzyszą mity i stereotypy. O nich
mówiliśmy przez cały kwiecień podczas miesiąca wiedzy o autyzmie.
Jak co roku wiele budynków i instytucji odpowiedziało na nasze zaproszenie i symbolicznie
włączyło się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozbłyskając na niebiesko.
W tym gronie znalazły się m.in. Pałac Kultury i Nauki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
łódzka Manufaktura czy Fontanna Neptuna w Gdańsku.
Świadomość autyzmu w społeczeństwie stale rośnie! To nasza wspólna praca, nie tylko przy
Polsce Na Niebiesko, ale również przez cały rok, gdy razem z Wami walczymy o lepszy świat
i dobre zakończenia historii osób w spektrum. Dziękujemy Wam, że jak co roku byliście z nami!
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NACHODZĄ MNIE MYŚLI
Czasami mam wrażenie, że nikt nie rozumie atypowych rodzin. Nie chodzi mi tutaj
o zrozumienie samego autysty, ale o zrozumienie jego rodziny.
Rodzice dzieci w spektrum też nie są typowymi rodzicami. Dla rodzica neurotypowego
dziecka rozrywką i odskocznią będzie np. wyjście ze znajomymi na kawę, a dla mnie
to już skok milowy. Moją odskocznią jest już pójście na zwykłe spożywcze zakupy,
chociaż i tak zazwyczaj już wyjście samotne do łazienki, aby powiesić pranie to już sukces
i chwila na własne myśli. Większość rodzinnych uroczystości takich jak komunie i wesela,
na które jesteśmy zapraszani, to w większości katorga. Nasza córka ma nadwrażliwość
dźwiękową oraz boi się większej liczby osób. Pod opieką innych, np. Babci i Dziadka,
zostaje niechętnie i tak czy siak musimy szybko wracać z uroczystości. Zasmuca mnie też
fakt, że często muszę córkę tłumaczyć przed innymi – bo jest szczera do bólu. Często
mówi niestosowne rzeczy, ale nie robi tego specjalnie, moje dziecko jest odbierane przez
to jako krnąbrne i złośliwe. A wcale taka nie jest! I dlatego unikamy spotkań towarzyskich,
sami jesteśmy samotni. Może teraz wszyscy przez pandemię też na chwilę się zatrzymali
w swoich domach i poczuli dokładnie jak my. Bez imprez i wyjść do kawiarni czy bez
imprez z większą liczbą osób.
Tak samotni i zamknięci jak rodzice atypowych dzieci. Ale raczej to nie odwiedzie ich
od pytań, dlaczego unikamy spotkań towarzyskich, czy np. festynów. Bo Oni wszyscy
wrócą do normalności, a my już zawsze będziemy w swoim własnym autystycznym
świecie naszej Majeczki. I wcale nie jest mi żal, już nie wyobrażam sobie innego życia.
Powiem szczerze – jest mi tak dobrze i nie potrzebuję zmian.
Moje szczęście to moja wyjątkowa rodzina, a kontakty między ludzkie można załatwić też
on-line. Prawdziwi przyjaciele są ze mną i akceptują moją rodzinę taką, jaka jest. Moja
przyjaciółka, którą znam od zerówki, nie patrzy na mnie z góry i nie dziwi się głupio,
że wyskoki na jakieś imprezy mnie nie kręcą. Jest ze mną mimo tego, że czasem nie mamy
jak się spotkać. Życzę wszystkim takiej przyjaźni i marzę o tym, aby i moja córka taką
przyjaźń znalazła.
Jowita Nowak, mama Majeczki
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OD SPECJALISTÓW
ZABURZENIA LĘKOWE U OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Zaburzeniom ze spektrum autyzmu często towarzyszą inne problemy z obszaru
zdrowia psychicznego. Jednymi z częściej spotykanych są zaburzenia lękowe.
O zaburzeniu lękowym mówimy, gdy fizjologiczne uczucie strachu jest
nieadekwatnie nasilone. W stanach prawidłowych strach służy mobilizacji
organizmu do podjęcia walki lub ucieczki wobec realnego zagrożenia.
W zaburzeniach lękowych ten mechanizm uruchamia się wobec zagrożeń,
które obiektywnie są niewielkie lub w ogóle nie występują.

OD SPECJALISTÓW

1. LĘK UOGÓLNIONY to utrzymywanie się stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego
niezależnie od sytuacji przez dłuższy okres – nawet lata. Typowe jest zamartwianie się, lęk
przed przyszłością, wycofywanie z aktywności, zaburzenia apetytu, snu i uwagi.
2. LĘK NAPADOWY pojawia się nagle, trwa krótko, jednak osiąga bardzo duże nasilenie.
W trakcie napadu paniki pojawia się uczucie utraty kontroli, lęk przed śmiercią, objawy
somatyczne – kołatania serca, kłucie w klatce piersiowej, bóle brzucha, zawroty głowy,
omdlenia, zaburzenia czucia i widzenia.
3. FOBIA SPOŁECZNA – lęk przed oceną (zachowania, wyglądu), głównie ze strony
rówieśników. W postaci łagodnej dotyczy występów publicznych – problemy pojawiają
się podczas odpowiedzi przy tablicy, udziału w szkolnych przedstawieniach itp. W postaci
uogólnionej każdy kontakt z drugim człowiekiem może budzić lęk, nawet do poziomu
napadu paniki.
4. FOBIE SPECYFICZNE – napady paniki występują w kontakcie z konkretnym zjawiskiem,
przedmiotem, zwierzęciem – np. z pająkami, myszami, ale czynników wyzwalających lęk
jest bardzo wiele.
5. AGORAFOBIA – lęk występuje w sytuacjach, w których uzyskanie pomocy może
okazać się trudne lub niemożliwe, np. w tłumie czy z dala od domu. Lęk może mieć charakter
wolnopłynący, ale pojawiają się też napady paniki.
6. ZABURZENIA SOMATYZACYJNE polegają na występowaniu lęku w postaci
objawów somatycznych – np. suchość w ustach, bóle i zawroty głowy, szumy w uszach,
bóle brzucha, biegunki, kołatania serca, skoki ciśnienia tętniczego.
7. ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE charakteryzują się występowaniem
natrętnych myśli, czyli obsesji, oraz czynności, czyli kompulsji. Pacjent pozostaje krytyczny
wobec objawów. Po wykonaniu czynności przymusowej doświadcza ulgi, napięcie spada,
jednak buduje się na nowo i rytuał jest powtarzany.
Postępowanie obejmuje przede wszystkim psychoterapię indywidualną i grupową. U dzieci
oraz młodzieży najczęściej zalecaną formą jest psychoterapia behawioralno-poznawcza.

dr n. med. Paweł Kropiwnicki, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Fundacji JiM
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OD SPECJALISTÓW
ODWOŁANIE OD ORZECZENIA, A ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
Rodzice, których dziecko nie uzyskało punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności, proszą
Fundację JiM o pomoc. W rozmowach na temat odwołania zadawane są też pytania
o świadczenia. W poniższym tekście odpowiemy na te, które pojawiają się najczęściej.
We wrześniu córce kończy się orzeczenie. Co zrobić, żeby nie stracić punktu 7?
Dopóki nie zostanie odwołany stan epidemii rekomendujemy, aby nie występować o nowe
orzeczenie. Zgodnie z przepisami „covidowymi”, ważność orzeczeń zostaje przedłużona –
w tym przypadku do 60 dni, licząc od dnia odwołania stanu epidemii.
Czy jak się odwołam, mogę nadal pobierać zasiłek pielęgnacyjny?
Orzeczenie, od którego zostało złożone odwołanie jest „nieprawomocne” – nie można
z niego wywodzić praw. Dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, nie ma możliwości
pobierania świadczenia. Wiemy jednak o przypadkach, kiedy MOPS pozytywnie rozpatrzył
wniosek i wypłaca zasiłek. Zachęcamy do kontaktu z prawnikiem, ponieważ trudno określić
jednoznacznie, jaka decyzja zapadnie w konkretnej sprawie.
Odwołałam się do sądu ze względu na brak punktu 7. Czy mogę pracować
zdalnie czekając na rozstrzygnięcie, czy tracę wtedy świadczenie
pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie osobom, którzy rezygnują z pracy na
rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Wniosek o świadczenie należy złożyć
w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, wtedy jest ono
wyrównywane od momentu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Jednak warunkiem
koniecznym jest brak zatrudnienia od momentu wystąpienia z wnioskiem o wydanie
orzeczenia.
Jeżeli masz inne pytania, skonsultuj się z prawnikami z Fundacji JiM poprzez formularz
kontaktowy: https://jim.org/interwencje/ lub napisz do nas na maila na adres:
rzecznictwo@jim.org.

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
Ados-2 to jedno z najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych umożliwiających
rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest stosowany w Europie, Ameryce, Australii
i Azji.
To ustrukturyzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji zachowań dziecka lub osoby
dorosłej. Podczas badania oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. ADOS-2
pozwala zdiagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci od 12. miesiąca życia, ale
także u młodzieży i dorosłych.
ADOS-2 wspiera proces diagnostyczny prowadzony przez psychiatrów, w tym psychiatrów
dzieci i młodzieży oraz terapeutów. Ponadto może wspomagać planowanie oddziaływań
terapeutycznych.
Jeśli chcesz wykorzystać w swojej pracy ADOS-2, możesz nabyć kwalifikacje uczestnicząc
w szkoleniu „ADOS-2. Diagnoza kliniczna” organizowanym przez Fundację JiM! Dzięki temu
wspólnie upowszechniać będziemy dostęp do narzędzia ADOS-2 i co za tym idzie do rzetelnej
diagnozy spektrum autyzmu!

Szkolenia prowadzi lek. Paulina Szymańska, międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2.
Więcej na temat szkoleń z narzędzia ADOS-2 znajdziesz na naszej stronie internetowej
w zakładce „Szkolenia”.
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TROCHĘ ZA, TROCHĘ PRZECIW

Turnusy rehabilitacyjne, Wasze opinie - warto, nie warto, jeździcie, nie jeździcie, dlaczego ?
Kiedy zaczęliśmy życie z autyzmem, popłynęliśmy na fali łapania się wszystkiego co
miało w nazwie “na autyzm”, przyszedł czas i na pierwszy turnus. Wtedy zachwycona,
bo bez jeżdżenia po mieście, wszystko na miejscu, a czas kiedy dzieciaki były na zajęciach
można było spędzać w miłym towarzystwie innych Rodziców. Fakt, kieszeń bolała, bo
za te pieniądze mielibyśmy wypoczynek dla całej 4 osobowej rodziny, ale kiedy na szali
jest pomoc dziecku, nie przelicza się tego realnie. Wróciłam zadowolona, rezerwując
od razu miejsce na następny rok. Potem był kolejny i kolejny... aż kiedy Oski był już
nastolatkiem, nie lubiącym grup małych dzieci, zastanowiłam się, po co my właściwie
na te turnusy jeździmy. Co w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem można zmienić,
nauczyć, odwrażliwić przez 14 dni ? Są oczywiście turnusy wąskospecjalistyczne, jak
np. typowo logopedyczny czy behawioralny, gdzie przepracowuje się jeden, konkretny
problem. Ale czy takie gdzie wszystkiego po trochu, z grupą dzieci, których w ogóle się
nie zna, czy one coś wnoszą ? Czy nie lepiej wykorzystać wakacje tak „na spontanie”,
na zwykły wypoczynek, „nicnierobienie”? Turnusy tzw. wypoczynkowe, często są
jedyną możliwością, żeby można było gdziekolwiek wyjechać, bo na takie również
otrzymuje się dofinansowanie PFRONu. Jakie macie zdanie na ten temat?
Ola Kałuża, mama Patrycji i Oskara

TROCHĘ ZA, TROCHĘ PRZECIW

Nie jeździmy. Syn z niepełnosprawnością i nie bardzo wiem, czy całą rodziną można na
taki turnus pojechać, a także gdzie szukać ośrodków wypoczynkowych godnych polecenia
i spełniających kryteria.
Agnieszka Jóźwicka, mama Macieja, Emilki i Oli

Jeździmy na turnusy ale tylko zajęcia TUS w wymiarze 3 godziny dziennie plus wypoczynek
- basen, zimą narty, wycieczki, sale zabaw itp bez terapii stolikowych. Stała kadra
prowadząca TUS, dostajemy konkretne wskazówki do pracy na następne pół roku.
Katarzyna Gala, mama Bartka

Przez cały rok szkolny zapewniam memu synowi możliwie najlepszą terapię na jaką mnie
stać. Okres wakacji to “nicnierobienie”. Myślę, że każdy tego potrzebuję. Z resztą Kacper po
tym jak przez 10 miesięcy w roku uczestniczy w różnych terapiach, sam sobie wymyśla różne
zajęcia i aktywności jak poczuje taką potrzebę. Często też ja podsuwam mu pomysł jak się
nudzi. Nigdy nie byłam na żadnym turnusie rehabilitacyjnym chociażby z uwagi na fakt, że
Kacper zaczyna pracować z terapeutą, jak go dobrze pozna. Dlatego w wakacje dbam by
wesoło i miło spędzał czas. W końcu to wakacje.
Anna Rajnik, mama Kacpra i Oskara

Ja myślę, że to codzienne „nicnierobienie” uspołecznia, jak niejeden turnus. Całe lato
wychodzimy do lasu, do miasta, robimy zakupy, załatwiamy sprawy, wszystko razem.
Odpoczynek z całą codziennością dokoła bardzo dużo daje. U nas się sprawdza. W roku
szkolnym w szkole Adam pracuje bardzo dużo, sam dopomina się odpoczynku, który ja
okraszam życiem, które trzeba ogarnąć.
Katarzyna Kaczmarek, mama Adama i Filipa
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NASZE KAMPANIE

Nie zabieraj mi mamy – wspólnie walczymy o pkt 7
Razem z rodzicami niesamodzielnych osób w spektrum, ruszyliśmy z apelem ws.
pkt 7 orzeczenia o niepełnosprawności „Nie zabieraj mi mamy”. To nasza wspólna
reakcja na „uzdrawianie” dzieci przez komisje orzekające o niepełnosprawności, które
bezzasadnie uznają je za samodzielne. Obecnie często odbierają punkt 7 orzeczenia
o niepełnosprawności, decydujący o przyznaniu opieki dziecku z niepełnosprawnością.
Lekarz prowadzący często nie ma nic do powiedzenia, jego stanowisko jest ignorowane.
Lekarze-urzędnicy z komisji nierzadko decydują o przyznaniu opieki tylko dla dzieci,
u których niepełnosprawność jest widoczna. Ignorują w ten sposób zalecenia lekarza
prowadzącego, który najlepiej zna dziecko i jest w stanie ocenić, czy wymaga opieki drugiej
osoby, ze względu na niesamodzielność. Dziecko traci terapię i opiekę, a rodzic musi iść do
pracy. Nie zgadzamy się na taką kolej rzeczy.

NASZE KAMPANIE

Apel skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 26 maja, symbolicznie w Dzień Matki
przekazaliśmy tysiące podpisów ministrowi Pawłowi Wdówikowi, pełnomocnikowi rządu ds.
osób niepełnosprawnych.
Nasze działania nabrały tempa! Prowadziliśmy zbiórkę, aby kontynuować kampanię,
przygotować niezbędnik dla każdego rodzica na komisję, pakiet informacyjny dla każdego
Posła o tym, jak ważne jest zlikwidowanie problemu z przyznawaniem pkt. 7, a także citylighty
i billboardy i powiesić je w najważniejszych miejscach Warszawy, wokół kluczowych
instytucji rządowych – Sejmu, Senatu, budynków rządowych.
Działamy! Razem możemy więcej.
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10 WARTO BYĆ W KLUBIE JIM
Wraz z przystąpieniem do Klubu JiM każdy nowy Klubowicz otrzymuje wraz z listem powitalnym…
… kartę członkowską Klubu JiM. Numer
karty daje dostęp do wielu benefitów
przygotowanych dla członków Klubu JiM.

W przesyłce znajduje się także przypinka
(znaczek), który cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem wśród klubowiczów oraz…

… naklejka na samochód.

List powitalny zawiera także „sorry
cards”, które mogą zostać użyte w wielu
codziennych sytuacjach…

… oraz bransoletkę z bardzo lubianym
przez Klubowiczów hasłem „Wszyscy
jesteśmy nienormalni”.

KONGRES AE 2022
Najważniejsze wydarzenie ze świata autyzmu już za rok w Polsce! 13. Kongres Autism-Europe
odbędzie się 7-9 października 2022 w Krakowie – mieście polskich władców, zabytków z listy
UNESCO, a także mieście bez barier. Gospodarzem-organizatorem Kongresu jest Fundacja
JiM, a jego hasłem przewodnim „Szczęśliwa podróż przez życie”.
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w wydarzeniu, które ma szansę wywrzeć realny wpływ
na sytuację osób z autyzmem i ich bliskich. Podczas Kongresu zostaną poruszone kluczowe
tematy dla całej społeczności osób w spektrum. To wyjątkowa przestrzeń wymiany myśli, wiedzy,
doświadczeń. Osoby w spektrum, ich najbliżsi i opiekunowie będą mogli przedstawić swoje
potrzeby, wyrazić swoje obawy czy zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoją. Będą też
mogli podzielić się swoimi pozytywnymi doświadczeniami: co daje im siłę, jakie są ich pasje,
będą mogli wskazać najlepsze praktyki, o których wiedzą.
Wyróżnikiem najbliższego Kongresu jest również formuła hybrydowa: uczestnicy będą mogli
wziąć udział w wydarzeniu na miejscu - w pięknym Centrum Kongresowym ICE Kraków - oraz
online. Jak to działa? Osoby, które wykupią udział stacjonarny, otrzymają również dostęp online.
Będzie można wykupić także tylko dostęp online.
13. Kongres Autism-Europe będzie historycznym wydarzeniem. Nie może Was na nim
zabraknąć. Do zobaczenia w październiku 2022 roku w Krakowie!
Zapisz się i weź udział w Kongresie: www.AutismCongress2022.org
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CICHE GODZINY

Ciche Godziny w coraz większej liczbie sklepów
Nie ustajemy w działaniach i dalej zachęcamy sklepy do włączenia się w akcję Ciche
Godziny! Oprócz ogólnopolskich sieci do akcji przystępują również centra handlowe. W tym
roku Ciche Godziny wprowadziły Galeria Wisła w Płocku oraz centra Plaza w Rybniku,
Rudzie Śląskiej oraz Sosnowcu. Na ich terenie w wybranych godzinach zostaje wyłączona
muzyka oraz komunikaty i sygnały dźwiękowe, a także przyciemnione światło. Dzięki takim
zmianom osoby w spektrum mogą z dużo większym komfortem zrobić zakupy.
Sprawdź, w których dniach i godzinach Ciche Godziny trwają w poszczególnych sklepach
i centrach:
Lidl
Piątek 8:00 - 10:00
Sobota 19:00 - 21:00

Aldi
Wtorek 8:00 - 10:00
Sobota 18:00 - 20:00

Rybnik Plaza
Środa 9:00 - 11:00
Sobota 17:00 - 19:00

Stokrotka
Środa 8:00 - 10:00
Sobota 17:00 - 19:00

Galeria Wisła w Płocku
Poniedziałek: 19:00-21:00
Środa: 11:00-13:00

Ruda Śląska Plaza
Środa 8:00 - 10:00
Sobota 17:00 - 19:00
Sosnowiec Plaza
Środa 8:00 - 10:00
Sobota 17:00 - 19:00

Dzieci mówia:

Jaś ma zwyczaj, że przed pójściem spać rzucamy do
góry poduszkę i Jaś ją łapie. Wszyscy wtedy się cieszą,
głośno śmieją i komentują: “Wszyscy się śmieją”.
Ostatniego wieczoru Jaś przed “rytuałem” spojrzał na
nas z poduszką w ręku i z olbrzymim uśmiechem na buzi
powiedział: “BĘDZIE ŚMIEJENIE!”
Paweł Szwarc, tata Jasia

Informacje o Klubie JiM:
napisz:

klub@jim.org

dołącz:

www.facebook.com/groups/KlubJiM
www.facebook.com/groups/KlubJiM-MyWSpektrum
www.facebook.com/groups/KlubJiM-Specjalisci

FUNDACJA JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
TeleJiM: 789 288 996
www.jim.org

