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Autyzm

Definicja Fundacji JiM: 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.

ADOS-2

Wystandaryzowany protokół obserwacji, 
wykorzystywany podczas diagnozy osób 
z autyzmem. ADOS-2 umożliwia badanie 
dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży 
i osób dorosłych.

Autism-Europe

W skrócie także A-E, międzynarodowa 
federacja zrzeszająca organizacje 
działające na rzecz osób  
z autyzmem. Została założona 
przez rodziców osób z autyzmem. 
W kolejnych latach działalności 

zapraszała profesjonalistów i osoby  
z autyzmem do tworzenia wspólnej 
polityki na rzecz osób z autyzmem. 
Współpracują m.in. z Komisją 
Europejską. Kongresy Autism-
Europe to najważniejsze wydarzenia 
międzynarodowe w Europie  
w dziedzinie autyzmu. Fundacja JiM 
jest członkiem Autism-Europe  
i współorganizatorem Kongresu A-E 
w Krakowie w 2022 r.

Spektrum autyzmu

W skrócie także ASD (od ang.  
Autism spectrum disorder). Nie 
istnieje jeden wzorzec zachowania  
i funkcjonowania osoby  
z autyzmem, dlatego wskazuje się 
na całe spektrum autyzmu aby 
odzwierciedlić tę różnorodność.

WYKAZ 
NAJWAŻNIEJSZYCH 
POJĘĆ I SKRÓTÓW 
UŻYWANYCH  
W RAPORCIE
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Nasza rysa 
na materii 
wszechświata
To jest raport wpływu. To właśnie robią 
organizacje pozarządowe przez cały rok. 
Ciężko pracują po to, żeby wywrzeć wpływ 
na rzeczywistość. W Fundacji JiM każdego 
dnia walczymy, żeby stworzyć lepszy świat 
dla osób z autyzmem. Żeby każda z nich 
mogła zrealizować swój potencjał. Jak 
zbliżyliśmy się do tego celu w 2019 r.?

6 628 481 
Tak, dokładnie sześć milionów sześćset 
dwadzieścia osiem tysięcy czterysta 
osiemdziesiąt jeden. Dokładnie do tylu  
osób dotarliśmy z kampanią Polska na 
Niebiesko. A przynajmniej tylu potrafimy 
się doliczyć. Bo ile osób widziało niebieskie 
budynki, uczestniczyło w setkach wydarzeń, 
bądź omiotło wzrokiem nasze banery  
w internecie, sprawdzić nie sposób. Każdego 
roku staramy się, by myślenie Polaków  
o autyzmie poprawiło się. By wiedzieli 
więcej, więcej rozumieli. Akceptowali. 
Na ile udało nam się to w ostatnim roku? 
Porozmawiajcie ze znajomymi. Sami 
oceńcie.

Diagnoza? Trzeba naciskać. 
Diagnoza, to nasze wielkie zmartwienie. Na 
diagnozę autyzmu w Polsce czeka się zbyt 
długo. Są miejsca, gdzie w kolejce trzeba 
„odstać” ponad rok. Dla osoby z autyzmem, 
które potrzebuje pomocy, rok to wieczność. 
Co możemy z tym zrobić? Możemy naciskać. 
Naciskać w rozmowach z Ministerstwem 
Zdrowia. Naciskać w pismach do NFZ. 
Naciskać w kampaniach społecznych.  
I w dyskusji z każdym decydentem, który ma 
na dostęp do diagnozy wpływ. Możemy też 
diagnozować sami. W 2019 r. lekarze  

i specjaliści Kliniki JiM udzielili 744 porad 
diagnostycznych. Zmienili w ten sposób na 
lepsze życie kilkuset osób z autyzmem, które 
dzięki diagnozie mogą uzyskać pomoc. Czy 
kilkaset osób, głównie dzieciaków, to dużo? 
Nie będziemy oceniać. To nasza rysa na 
materii wszechświata.

A w szkołach dramat 
Diagnoza to nie koniec problemów. Tysiące 
rodziców każdego roku walczy z systemem. 
Walczą o terapię i edukację dostosowaną 
do ich dziecka. Mimo niezłych przepisów 
wciąż są spychani na margines. Zmuszani, 
by zabrać „niegrzeczne dziecko” do domu. 
Zabrać je ze szkoły. Albo zgodzić się na 
nauczanie indywidualne w czterech 
ścianach mieszkania. W Fundacji JiM 
każdego roku podejmujemy dziesiątki 
interwencji w szkołach. Podnosimy temat 
w kampaniach i w dyskusjach z władzami. 
System jest jak skała. Ale co rok są w niej 
pęknięcia. Wbijamy się w każde z nich, nie 
pozwalamy by na powrót się zamknęło. 
Naciskamy, poszerzamy. Trzeba naciskać.

Problemy osób z autyzmem, które 
rozwiązujemy przez cały rok jest wiele.  
I długo by je wymieniać. Punkt 7. orzeczeń, 
bez którego nie ma zasiłków. Dorosłość, 
której każdy się boi, bo ona oznacza brak 
pomocy. Samodzielne życie. Praca.

Wywieramy wpływ. 
Świat osób z autyzmem jest wielki. 
Zmieniamy go. Stopniowo. Krok po kroku. 
To każdego dnia robiliśmy przez ostatni rok. 
Poprawiliśmy go o milimetr. Może dwa lub 
trzy. Czy to dużo? Nie wiemy. Ale z każdego 
milimetra jesteśmy dumni. To nasza rysa na 
materii wszechświata.

Tomasz Michałowicz 
Prezes fundacji JiM
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Zarząd Fundacji JiM
Tomasz Michałowicz 
Prezes Fundacji JiM

Prezes  
i współzałożyciel 
Fundacji JiM.  
Członek zarządu 
Autism-Europe. 
Ukończył zarządzanie 
na Politechnice 
Łódzkiej. Studiował 

też w Wyższej Szkole Biznesu  
w Chambéry (Francja). Absolwent 
polsko-amerykańskiego programu 
Executive MBA na Uniwersytecie 
Warszawskim. Pracował w Gazecie 
Wyborczej, najpierw jako dziennikarz 
ekonomiczny, później także jako autor 
reportaży o tematyce społecznej. 
Zainteresowany trwałą zmianą 
społeczną, którą wprowadza od chwili 
założenia Fundacji w 2002 r. 

Marcin Krzyżanowski 
Zastępca Prezesa Fundacji JiM

Współzałożyciel  
i Zastępca Prezesa 
Fundacji JiM. Przez 
wiele lat pracował  
z niepełnosprawnymi 
jako wolontariusz 
i opiekun. Nikogo 
nie pozostawia bez 

pomocy. Wierzy, że wspólnie możemy 
zmienić świat osób z autyzmem na lepsze.

Rada Fundacji
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 
fundraisingowej FAOO. 

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.

ZARZĄD I RADA 
FUNDACJI JiM

PREAMBUŁA 
STATUTU 
FUNDACJI JiM
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NASZA MISJA

Jesteśmy  
organizatorem-gospodarzem 
Międzynarodowego Kongresu 
Autism-Europe, który odbędzie 
się w Krakowie w 2022 r.

Zabiegamy o bezpieczną 
dorosłość dla wszystkich  
osób ze spektrum.

Fundacja JiM tworzy lepszy 
świat, dla osób z autyzmem.  
Świat, w którym każda osoba  
z autyzmem może zrealizować 
swój potencjał.

Wspieramy osoby ze spektrum 
autyzmu i rodziców  
w całym kraju umożliwiając 
im finansowanie terapii, 
interweniując w ich sprawach  
i dostarczając rzetelną wiedzę.

Budujemy akceptację dla 
osób z autyzmem organizując 
kampanie społeczne i nawiązując 
partnerstwa z markami.

13th Autism-Europe 
International Congress 
Cracow 2022

Walczymy o powszechny 
dostęp do diagnozy  
i terapii autyzmu, również 
zapewniając diagnozę i terapię 
dla blisko 1000 dzieci rocznie.
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ROK 2019 
W LICZBACH

6 628 481

1 708

12 4777 578

650+

3 420

1 000+

400

4 796

744

osób do których dotarł przekaz kampanii 
Polska na Niebiesko online

godzin porad  
diagnostycznych

godzin terapiiterapii

osób korzystających  
z terapii i edukacji

osób korzystających  
z pomocy bezpośredniej

interwencji prawnych,  
mediacji i konsultacji*

interwencji w zakresie aktów dyskryminacji, 
spraw socjalno-bytowych lub pomocy  
w sporządzeniu pisma procesowego, rozmów 
telefonicznych, przeprowadzania mediacji 
i konsultacji z przedstawicielami władz na 
szczeblu centralnym i lokalnym 

przeszkolonych 
osób

osób korzystających ze wsparcia 
w ramach Klubu JiM

porad diagnostycznych
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WARTOŚCI JiM

TAK PRACUJEMY 
KAŻDEGO DNIA.

NAJWYŻSZE STANDARDY

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.

WIEMY, PO CO

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

INICJATYWA I ROZWÓJ

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

SZACUNEK DLA KAŻDEGO

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

WSPÓŁPRACA

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

STRUKTURA WYBRANYCH 
KOSZTÓW

2 387 852,32 ZŁ 85,65%

2 345 067,56 ZŁ16 344 396,66 ZŁ

6 121 254,85 ZŁ

Wpływy za świadczenia 
medyczne

Wskaźnik efektywności 
pozyskanych funduszy 
od Darczyńców

Koszty pozyskania i komunikacji 
z Darczyńcami 

Wsparcie  
od Darczyńców

Edukacja

534 426,33 ZŁ
Koszty administracyjne

2 361 725,00 ZŁ 

6 292 208,26 ZŁ

6 740 109,51 ZŁ

Podnoszenie dostępu do 
diagnozy i terapii autyzmu  
w Polsce

Podnoszenie dostępu do 
edukacji osób z autyzmem

Wsparcie społeczności  
i pomoc bezpośrednia

WYDATKI NA NIEKTÓRE 
PROGRAMY I WSPARCIE  
W 2019 ROKU

Raport roczny  |  Fundacja JiM  |  17
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PRZYCHODY  
W MLN ZŁ

24 911 374,22 ZŁ

7 827 761,66 ZŁ
Łączna kwota odpisów z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

Łączna kwota przychodów 
ogółem w 2019 r. w tym:

24,9

201920182017201620152014

20,8
18,4

16,8
15,2

13,0

25

20

15

10

5

0

ZAŁOGA 
JiM

175 57

7 205 086,38 ZŁ

133

7

35

Liczba pracowników, w tym: Liczba osób pracujących  
w ramach wolonatariatu»  lekarze, 

»  terapeuci,
»  nauczyciele,
»  pracownicy wspomagający  
 terapię i edukację, 
»  pracownicy budujący relacje  
 z Darczyńcami, 
»  oraz inne działy:  
 programów wsparcia osób  
 z autyzmem, rzecznictwa,  
 komunikacji, HR, finansów  
 i administracji.

Koszty wynagrodzeń brutto

pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę

zakontraktowanych 
specjalistów

osób zatrudnionych także 
gdzie indziej, pracujących  

w Fundacji JiM  
w niepełnym wymiarze godzin
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TRANSPARENTNA 
POLITYKA 
PERSONALNA
#1 
Żywimy przekonanie, że zarówno 
kwalifikacje, jak i przejawiane  
w konkretnych zachowaniach postawy 
przyczyniają się do osiągania celów 
organizacji i celów indywidualnych.

#2 
Postawy i zachowania, do których 
dążymy, oparte są o konkretnie 
zdefiniowane Wartości JiM (najwyższe 
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 ustalanie celów indywidualnych 
z pracownikiem.

#6 
Każdy z pracowników przechodzi na 
umowę o pracę na czas nieokreślony na 
tych samych zasadach po 15 miesiącach 
świadczenia 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 
prowadzania spotkań online. Sposób 
komunikacji z kandydatem przebiega 
według ustalonych standardów.

Sprawdź na: jim.org/kariera
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KLUCZOWE 
WYDARZENIA  
W 2019 ROKU

W latach 2017-2019 Fundacja JiM 
przeprowadziła badania na temat 
potrzeb społeczności osób z autyzmem. 
Z wywiadów wynika, że jednym  
z kluczowych problemów jest niska 
akceptacja, a nawet dyskryminacja osób 
z autyzmem i ich rodzin, w szczególności 
w przestrzeni publicznej.

Problem ten wynika między innymi 
z niskiej świadomości społecznej 
na temat autyzmu. Prawie 17% 
ankietowanych nigdy nie spotkało się 
z terminem autyzm. Dlatego Fundacja 
JiM prowadzi działania, mające na 
celu zmianę postaw społecznych, 
zwiększenie świadomości autyzmu 
i pogłębienie wiedzy na jego temat 
w społeczeństwie. Zwraca uwagę na 
potrzeby osób z autyzmem i buduje 
akceptację dla nich w przestrzeni 
publicznej – w sklepach, instytucjach,  
u decydentów politycznych.

Najważniejszą kampanią społeczno-
informacyjną jest coroczna „Polska 
na Niebiesko” organizowana przez 
Fundację JiM, której finał odbywa 
się 2 kwietnia, w Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu.

Podczas edycji 2019 r. internauci mogli 
poznać historie osób z autyzmem  

1. Budowanie akceptacji dla 
osób z autyzmem

i zrozumieć ich sposób postrzegania 
świata oraz problemy przed jakimi stają 
codziennie. Stronę kampanii „Polska  
na Niebiesko” odwiedziły dziesiątki 
tysięcy osób. 

Do akcji w internecie włączyli się 
także influencerzy. W mediach 
społecznościowych udostępniano 
materiały informacyjno-edukacyjne. 
Można wśród nich wyróżnić posty 
blogerów, artykuły i nagrania wideo na 
temat tego jak można się angażować,  
jak i dlaczego warto pomagać osobom  
ze spektrum. Samych wzmianek na 
temat Polski na Niebiesko było 1221.

Polsce na Niebiesko w 2019 r. 
przyświecało hasło  
„Autyzm wystarczy 
zrozumieć”, której przekaz 
dotarł do 6 628 481 osób.

W akcję włączają się różne 
instytucje, symbolicznie 
„świecąc na niebiesko”.  
W ten sposób pokazują 
poparcie postulatu zwrócenia 
uwagi na potrzeby osób ze 
spektrum autyzmu.

osób do których dotarł przekaz 
kampanii “Polska na Niebiesko”

6,63 MLN
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W 2019 r. Fundacja podjęła także 
współpracę z youtuberami. Dzięki  
czemu zwiększono wiedzę na temat 
autyzmu i na temat codzienności osób  
z autyzmem i ich bliskich wśród 
odbiorców programów:

talk show „20 m2 Łukasza” na temat: 
„Czym jest autyzm?”

„7 metrów pod ziemią” w postaci video-
reportażu z udziałem podopiecznych 
Fundacji JiM oraz ich rodziców.

Kampanii towarzyszyły działania 
na rzecz dostosowania przestrzeni 
publicznej do potrzeb osób ze spektrum. 
Przygotowano i opublikowano raport 
„Dostępności przestrzeni publicznej dla 
osób ze spektrum autyzmu”. Rozpoczęto 
współpracę z siecią handlową Lidl 
dotyczącą wprowadzenia projektu  
„Ciche godziny” w sklepach sieci. 
Podjęto także współpracę z Monnari, 
które jako pierwsza marka odzieżowa  
w Polsce, otworzyła się na potrzeby osób 
z autyzmem. Dzięki temu możliwe było 
uświadamianie klientom firm i instytucji, 
które są otwarte na autyzm, potrzeb osób 
ze spektrum. 

W 2019 r. Fundacja wypracowała 
definicję autyzmu do podręcznika języka 
polskiego dla dzieci, która zostanie 
wprowadzona przy dodruku podręcznika 
Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. 
Dzięki temu już od najmłodszych 
lat dzieci będą poznawać czym jest 
autyzm bez utrwalania szkodliwych 
stereotypów. Definicja powstała przy 
udziale samorzeczników, rodziców dzieci 
z autyzmem i specjalistów.

Film Rafała Gębury (7 metrów 
pod ziemią) został nagrodzony 
w V edycji konkursu Grand 
Video Awards. Według  
autora, film zwraca uwagę  
na to, aby nie oceniać osób  
z autyzmem zbyt pochopnie, 
aby zastanowić się i zrozumieć 
autyzm.
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Przez cały rok Fundacja JiM prowadzi 
kampanie informacyjno-edukacyjne, 
zwracające uwagę na potrzebę diagnozy 
i terapii oraz ich zasadności. Także 
działania rzecznicze: konsultacje  
z Ministerstwem Zdrowia i współpraca  
z Urzędami Miasta owocują 
rozwiązaniami zwiększającymi dostęp  
do diagnozy i terapii autyzmu. 
Uczestnictwo w konsultacjach 
publicznych ma realny wpływ na zmianę 
prawa w Polsce, a także na zwiększenie 
dostępu do świadczeń zdrowotnych  
u osób z autyzmem i innymi 
niepełnosprawnościami. W 2019 r. 
Łódź po raz pierwszy wprowadziła do 
miejskich żłobków bezpłatne badania 
przesiewowe dzieci pod  
kątem spektrum autyzmu.

Fundacja prowadzi także Klinikę JiM, 
która zapewnia bezpłatną diagnozę 
i terapię, odpowiadając na potrzeby 
zwiększenia ich dostępności w Polsce. 
Badania prowadzone przez Fundację JiM 
od 2015 r. potwierdzają, że w Polsce są 
rejony, gdzie brakuje poradni dla osób  
z autyzmem i niemożliwe lub utrudnione 
jest otrzymanie rzetelnej diagnozy.  
Słaby dostęp do diagnozy  
i terapii autyzmu jest jednym  
z palących problemów społeczności 
osób z autyzmem w Polsce. 

W 2019 r. w Klinice JiM przeprowadzono: 

• 744 porady diagnostyczne, w tym  
 z użyciem narzędzia ADOS-2, 

2. Podnoszenie dostępu do 
diagnozy i terapii autyzmu  
w Polsce

• 7 578 terapii, które trwały w sumie  
 12 477 godzin. 

ADOS-2 jest wystandaryzowanym 
protokołem obserwacji, 
wykorzystywanym podczas diagnozy 
osób z autyzmem. ADOS-2 umożliwia 
badanie dzieci od 12 miesiąca życia, 
młodzieży i osób dorosłych. Od 2018 r. 
jest standardem diagnostycznym  
w Fundacji JiM.

Dzieci z autyzmem objęte terapią  
w Fundacji rozwijają swoje umiejętności 
w zakresie samoobsługi i higieny 
osobistej, wypełniania obowiązków  
w szkole i domu (stosownie do wieku  
i umiejętności).

Terapia wspomaga ich umiejętności 
komunikacyjne (zarówno nauka 
komunikacji werbalnej, niewerbalnej jak 
i mowy wspierającej: jak artykułować 
swoje potrzeby i prośby, co przekłada się 
na zmniejszenie trudnych zachowań). 

Osoby w terapii – dzieci i osoby dorosłe 
ze spektrum autyzmu, rozwijają swoje 
umiejętności społeczne, uczą się jak 
funkcjonować w grupie, nawiązują 
i pogłębiają kontakty rówieśnicze. 
Przygotowanie do funkcjonowania  
w społeczeństwie ogranicza lęk związany 
z opuszczeniem domu.

Osoby w terapii są uczone jak radzić 
sobie ze stresem, ale także jak 
identyfikować emocje u siebie i innych 
osób. W ramach wsparcia i uzupełnienia 
terapii, dla rodziców i opiekunów 
osób z autyzmem jest prowadzona 
psychoedukacja i konsultacje psychologiczne.

Osobom ze spektrum, ich rodzinom  

i opiekunom udostępniania się  
materiały informacyjno-edukacyjne, 
które są wsparciem przy terapii.  
Fundacja poprzez szkolenia  
i oferowane granty bezpośrednio  

1 708744

12 4777 578
godzin porad diagnostycznych porady diagnostyczne  

w Klinice JiM w 2019 r.

godzin wszystkich terapii 
przeprowadzonych w 2019 r.

przeprowadzonych terapii

wpływa na zwiększenie dostępu do 
terapii autyzmu, przyczynia się do 
rozwinięcia zdolności terapeutycznych 
rodziców. Łącznie w 2019 r. 
przeszkolono prawie 400 osób. 
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Kongresy Autism Europe to najważniejsze 
wydarzenie międzynarodowe  
w Europie w dziedzinie autyzmu.  
Są przestrzenią promowania wiedzy  
o terapiach opartych o dowody 
naukowe, ale również rozwiązań 

3. Fundacja JiM organizatorem 
-gospodarzem Kongresu 
Autism-Europe w 2022 r.

4. Rzecznictwosystemowych, sposobów wspierania 
i włączania osób z autyzmem w życie 
społeczne. 

Od 4 lat, Fundacja JiM zacieśniając 
współpracę z Autism-Europe, pracowała 
nad aplikacją, aby stać się organizatorem 
Kongresu w Polsce. Przygotowanie 
dokumentacji, znalezienie i zebranie 
ofert od partnerów w Polsce zajęło pół 
roku. W 2019 r. w La Spezia we Włoszech 

W 2019 r. Fundacja uczestniczyła  
w procesie legislacyjnym dotyczącym 
ustaw i rozporządzeń, między innymi 
prawa oświatowego i rozwiązań dla osób 
niepełnosprawnych. Fundacja włącza się  
w liczne konsultacje publiczne, 
proponuje własne rozwiązania, które 
wprowadzone do systemu poprawiają 
sytuację osób z autyzmem w Polsce. 

odbyło się zebranie Autism Europe. 
Podczas General Assembly miało miejsce 
głosowanie na temat powierzenia 
organizacji Kongresu. Wybrana została 
propozycja Fundacji JiM , pokonując 
zgłoszenia z Danii, Wielkiej Brytanii  
i Hiszpanii. Uzyskaliśmy w ten sposób 
prawo do zorganizowania Kongresu A-E 
w Polsce, który odbędzie się w 2022 r.,  
w Krakowie.

Kongres A-E 2022 w Krakowie był 
promowany na stoisku Fundacji JiM 
podczas Kongresu w Nicei w 2019 r. 
Dzięki dużej ilości odwiedzin stoiska, 
ponad 13% uczestników Kongresu 
zadeklarowało chęć przyjazdu do 
Krakowa. Stoisko też było ważnym 
centrum wymiany doświadczeń oraz 
wiedzy na temat autyzmu.

Przedstawiciel ds. Rzecznictwa brał 
udział w konsultacjach publicznych, 
m.in. podczas posiedzeń Zespołu  
ds. Opracowania Rozwiązań  
w zakresie Poprawy Sytuacji Osób 
Niepełnosprawnych i Członków ich 
Rodzin. Fundacja współpracowała 
również z Rzecznikami: Praw 
Obywatelskich i Praw Dziecka w zakresie 
działań na rzecz dzieci i dorosłych 
osób z autyzmem. Zacieśniła się 
także współpraca z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, które patronowało 
działaniom edukacyjnym Fundacji.

Przedstawiciel Fundacji uczestniczył też  
w pracach legislacyjnych jako konsultant 
na szczeblu lokalnym. Brał udział  
w pracach nad diagnozą nierówności 
w Łodzi ze względu na wypracowywany 
Wieloletni Program Działań 
Antydyskryminacyjnych,  
a także w wypracowywaniu Programu 
Współpracy Miasta Łodzi z Organizacjami 
Pozarządowymi. Fundacja weszła  
w głębszą współpracę z Urzędem Miasta 
Łodzi, przeprowadzając tam szkolenia 
dla urzędników na temat autyzmu  
i kontaktu z osobą z autyzmem. Udało  
się także nawiązać współpracę  
z Urzędem Miasta Krakowa, który 
zadeklarował wsparcie miasta przy 
organizacji Kongresu Autism-Europe  
w Krakowie w 2022 r. 

Fundacja współpracowała także  
z innymi organizacjami, między innymi  
z Autism-Europe na polu rzeczniczym.  
W 2019 r. pogłębiła się także współpraca  
z organizacjami w Krakowie, m.in. 
Effathą i Fundacją Wspólnota Nadziei, 
prowadzącą dom dla dorosłych osób  
z autyzmem na „Farmie Życia”.

Celem Kongresu będzie 
maksymalny wpływ na 
poprawienie sytuacji osób  
z autyzmem w Polsce. 
Będzie to też okazja do 
pogłębienia współpracy 
z innymi organizacjami 
pozarządowymi.
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5. Dostęp do edukacji

Badania ankietowe przeprowadzane 
przez Fundację JiM w latach 2017-2019 
wskazują, że osoby z autyzmem mają 
nadal trudności w realizacji prawa 
równego dostępu do edukacji,  
w szczególności edukacji włączającej. 

Fundacja bierze udział w opiniowaniu 
rozwiązań systemowych dotyczących 
systemu oświaty w Polsce. Opracowuje 
poradniki dla rodziców uczniów  
z autyzmem i wspiera ich działania  
o edukację włączającą. Większość  
z interwencji Fundacji dotyczy zakresu 
prawa oświatowego i dzięki darmowemu 
poradnictwu prawnemu możliwa jest 
poprawa sytuacji indywidualnego ucznia 
ze spektrum autyzmu. Jednak dzięki 
współpracy z MEN, liczba interwencji 
dotyczących edukacji z roku na rok 
maleje.      

Fundacja prowadzi bezpłatne placówki 
edukacyjne zapewniające niezbędną 
terapię, opiekę i kształcenie dostosowane 
do potrzeb psychofizycznych uczniów 
zgodnych z podstawą programową. 
W 2019 r. do Przedszkola i Szkół JiM 
uczęszczało 110 dzieci i uczniów. 

W 2019 r. wprowadzono dla Szkół 
JiM kierunek szkoły terapeutycznej. 
Udoskonalono proces diagnozy, który 
został oparty na narzędziu VB-MAPP 
dla uczniów młodszych i narzędziu 
TTAP dla uczniów starszych. Na bazie 
diagnoz zostały zdefiniowane bariery 
uczenia się i sfery najbliższego rozwoju. 
Na tej podstawie powstały programy 
terapeutyczne. Uczniowie oprócz 
realizacji podstawy programowej 
i zaleceń z orzeczeń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych 
realizują Treningi Umiejętności 
Społecznych, Treningi Umiejętności 
Komunikacyjnych i Treningi 
Usamodzielniania. Proces edukacyjno-
terapeutyczny każdego ucznia podlegał 
cyklicznej ewaluacji, która była podstawą 
do weryfikacji programów. Uczniowie 
objęci są szeroką opieką specjalistów: 
logopedów, psychologów, terapeutów. 

Współdziałanie rodziny i nauczycieli 
terapeutów miało miejsce poprzez 
ustalony standard postępowania wg 
Programu Współpracy z Rodzicami. 
Cykliczne spotkania rozwijają u nich 
umiejętności postępowania z dziećmi  
ze spektrum w środowisku domowym  
i w miejscach publicznych. Wsparcie 
rodziny jest także możliwe poprzez 
przekazanie wiedzy na temat spektrum 
autyzmu dziadkom. Specjaliści JiM 
uświadamiają im ważną rolę jaką pełnią 
wspierając swoje dzieci w procesie 
wychowania i terapii wnuków. 

Cyklicznie prowadzone są wewnętrzne 
szkolenia nauczycieli i terapeutów 
podnoszących ich wiedzę i umiejętności 
z zakresu dobrych praktyk (metod 
potwierdzonych naukowo) w pracy  
z osobami z autyzmem. Fundacja JiM 
umożliwia im podnoszenie kwalifikacji 
terapeutycznych poprzez finansowanie 
Programu Podnoszenia Kwalifikacji 

Zawodowych i Terapeutycznych. 

W 2019 r. pomoce nauczyciela także 
rozwijały się poprzez uczestnictwo 
w szkoleniach wewnętrznych i 
zewnętrznych w całości finansowanych 
lub współfinansowanych przez Fundację. 

Ponadto celem placówek 
edukacyjnych w Fundacji jest 
zwiększenie świadomości 
terapeutycznej wśród 
rodziców/opiekunów. 

wydatki na podnoszenie dostępu 
do edukacji osób z autyzmem 

6,29 MLN ZŁ
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6. Pomoc bezpośrednia

Fundacja JiM ma pod swoją opieką 
osoby niepełnosprawne z całej Polski, 
przede wszystkim dzieci ze spektrum 
autyzmu. Fundacja umożliwia rodzicom 
zbieranie środków finansowych  
w celu pokrycia kosztów związanych  
z leczeniem, terapią, rehabilitacją  
oraz z niwelowaniem różnorakich barier 
wynikających z niepełnosprawności  
bądź choroby. 

Fundacja prowadzi też poradnictwo 
prawne w ramach interwencji, 
poradnictwo telefoniczne, oferuje 
wsparcie terapeutyczne  
i edukacyjne.

W 2019 r. przeznaczono 6 010 386,87 zł 
na pomoc bezpośrednią. Rozpatrzono 
ponad 5200 wniosków o refundację 
kilkudziesięciu tysięcy wydatków. 
Większość z tych wydatków pokrywa 
koszty terapii i diagnozy autyzmu. 

W ramach usprawnienia procesu 
refundacji został także wprowadzony 
nowy serwis Subkonta JiM w lipcu  
2019 r. Prace nad nim trwały ponad  
2 lata. Wprowadzenie serwisu pozwoliło 
częściowo zautomatyzować proces 
składania wniosków o refundację, dzięki 
czemu czas oczekiwania na rozpatrzenie 
wniosku został zredukowany z kilku 
tygodni do 3 dni roboczych. Wnioski 
składane drogą elektroniczną pozwalają 
beneficjentom zaoszczędzić czas  
i pieniądze ponoszone na wysyłkę 
dokumentów. Rozwiązanie znacząco 
ogranicza zużycie papieru, przez co ma 
pozytywny wpływ na środowisko  
i wykorzystanie zasobów naturalnych.

5 200

6,01 MLN ZŁ

rozpatrzonych wniosków  
o refundację wydatków

przeznaczono na pomoc 
bezpośrednią

Subkonto JiM to rodzaj 
indywidualnego konta dla 
podopiecznego Fundacji 
JiM, które pozwala 
zgromadzić środki pieniężne 
przeznaczone dla konkretnej 
osoby. Subkonto jest 
prowadzone przez Fundację 
JiM w ramach ogólnego 
konta bankowego. Środki 
znajdujące się na subkoncie 
pochodzą z darowizn od 
indywidualnych osób lub  
z 1% podatku przekazywanego 
przez urzędy skarbowe.
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7. Działania na rzecz osób 
dorosłych z ASD i innymi 
niepełnosprawnościami

Z przeprowadzonych badań ankietowych 
wśród rodziców dzieci z autyzmem 
wynika przede wszystkim ich strach przed 
przyszłością, kiedy ich dziecko osiągnie 
pełnoletność – ponad 85% ankietowanych 
martwi się o to. 

Dorośli samorzecznicy byli konsultantami 
wielu projektów Fundacji i przekazywali 
wiedzę na temat swoich potrzeb.  

W 2019 r. Fundacja kontynuowała projekty 
związane ze wspieraniem dorosłych 
osób ze spektrum autyzmu. Wydany 
został specjalny poradnik, który zawierał 
podstawowe informacje na temat 
przepisów prawa istotnych dla dorosłych 
osób z autyzmem i ich opiekunów. 
Równocześnie prowadzono działania 
dla sklepów, urzędów i innych instytucji, 
dotyczących tego jak stworzyć przestrzeń 
dostosowaną do potrzeb dorosłych osób  
z autyzmem, którzy mogą być ich klientami. 
Działania te będą kontynuowane także  
w 2020 r. 

Fundacja JiM zorganizowała zbiórkę 

85%
rodziców osób z autyzmem 
obawia się przyszłości, gdy ich 
dzieci osiągną pełnoletniość

funduszy dla wsparcia „Farmy Życia” 
prowadzonej przez Fundację Wspólnota 
Nadziei. Działania Fundacji JiM miały 
na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa 
na problemy finansowe „Farmy Życia”. 
Zgromadzone 28 960 zł zostało przekazane 
Fundacji Wspólnota Nadziei. Materiał 
nt. zbiórki oraz problemu „Farmy Życia” 
pojawił się m.in. w Faktach TVN.

Fundacja JiM prowadzi Warsztaty Terapii 
Zajęciowej dla 45 dorosłych osób  
z niepełnosprawnościami, w tym  
ze spektrum autyzmu. W WTZ znajduje się 9 
pracowni tematycznych, gdzie prowadzona 
jest rehabilitacja społeczno-zawodowa 
i ruchowa. Na każdego uczestnika 
tygodniowo przypada 35 godzin terapii. 
Dzięki prowadzonym działaniom następuje 
poprawa funkcjonowania uczestników 
warsztatów w życiu codziennym. 
Indywidualne Plany Rehabilitacji są 
opracowywane w oparciu o potrzeby 
uczestników i są dostosowane do ich 
poziomu funkcjonowania. Dodatkowo 
dla uczestników warsztatów i ich rodzin 
dostępna jest pomoc psychologiczna 
i pomoc socjalna. Uczestnicy warsztatów  
i ich opiekunowie otrzymują wsparcie m.in. 
w zakresie udzielania informacji na temat 
przysługujących im świadczeń  
i uprawnień, pomocy w kompletowaniu 
potrzebnej dokumentacji, wydawania 
opinii i zaświadczeń wystawianych  
w celach urzędowych.

Fundacja JiM zauważa 
potrzebę wprowadzenia 
niezbędnych rozwiązań 
systemowych, dostosowanych 
do poziomu wsparcia jakiego 
wymagają dorosłe osoby  
z autyzmem, w szczególności  
w oparciu o ich indywidualne 
potrzeby i możliwości.
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8. Wsparcie społeczności osób 
z autyzmem w Klubie JiM

9. Podnoszenie wiedzy 
specjalistycznej na temat 
autyzmu

Klub JiM, integrując swoich członków 
daje im poczucie przynależności do 
wspólnoty, dzięki czemu nie czują się 
osamotnieni. Klub działa w całej Polsce, 
zajmuje się wspieraniem rodziców  
i opiekunów dzieci z autyzmem,  
a także dorosłych osób w spektrum 
autyzmu. Na koniec roku 2019 Klub JiM 
liczył 4796 członków. Środowisko osób  
z autyzmem i ich rodzin uczy tolerancji, 
zrozumienia dla neuroróżnorodności  
i niepełnosprawności. Członkostwo  
w Klubie umożliwia osobom ze spektrum 
oraz ich najbliższym uzyskanie dostępu 
do:

• specjalistycznej  
 wiedzy, w formie biuletynów  
 i poradników, do informacji  
 o diagnozie i terapii,

• porad specjalistów z Fundacji JiM, 

• pomocy prawnej w ramach  
 interwencji, 

• korzystania ze zniżek  
 w ramach programu “Otwarci  
 na autyzm” i zniżek na szkolenia  
 i warsztaty organizowane przez JiM, 

• różnego typu benefitów  
 w ramach społeczności. 

Interwencje umożliwiają osobom 
potrzebującym wsparcia prawnego 
uzyskanie bezpłatnych konsultacji 
prawniczych, co pozwala na polepszenie 
sytuacji rodzin osób ze spektrum 
autyzmu. Łączna liczba interwencji  
w 2019 r. polegających na pomocy  

Specjaliści z Fundacji JiM w 2019 r.  
wzięli udział w 2 Kongresach:  
European Psychiatric Association  
w Warszawie i Autism-Europe  
w Nicei. Były to wydarzenia o zasięgu 
międzynarodowym, na których możliwe 
było przedstawienie najnowszych badań 
w dziedzinie autyzmu. 

w przygotowaniu pisemnych odwołań to 
35. Minimum raz dziennie jest udzielana 
inna forma pomocy, nie wymagająca 
sporządzenia pisma, na interwencje 
zgłaszane przez telefon, Facebooka  
i elektroniczną skrzynkę pocztową.

Członkowie Klubu JiM mogą też należeć 
do zamkniętej grupy na Facebooku: „Klub 
Rodziców JiM”, który liczy 2640 osób. 
Stworzenie takiej przestrzeni umożliwia 
swobodną konwersację członków Klubu 
JiM niezależnie od miejsca zamieszkania.

4 796

2 640
członków Klubu JiM 
na koniec roku 2019

członków Klubu Rodziców JiM 
na Facebooku

10. Wolontariat

11. Współpraca ze 
społecznością lokalną

Wolontariat w Fundacji JiM przyczynił 
się do zwiększenia świadomości 
społecznej o autyzmie poprzez 
bezpośrednią pomoc wolontariuszy 
w pracy zespołu terapeutycznego, 
nauczycieli prowadzących i innych 
pracowników Fundacji. Wolontariusze 
mogą nie tylko poznać specyfikę pracy 
z osobami z autyzmem i sposoby ich 
wsparcia, ale także mogli zaznajomić 
się ze specyfiką pracy w organizacji 
pozarządowej. W roku 2019: 

• 37 Wolontariuszy pomagało  
 w placówkach Fundacji JiM,

• w różnych miastach Polski  
 działało 16 Punktów Informacyjnych  
 prowadzonych przez Rodziców - 
 Koordynatorów Wolontaryjnych  
 i 4 mamy Wolontariuszki wspierające  
 działania Klubu JiM w Łodzi. Dzięki  
 aktywności Punktów Informacyjnych  
 w akcjach dot. tematyki autyzmu  
 udział wzięło ponad 3 000 osób,  
 216 rodziców otrzymało wsparcie  
 i potrzebne informacje w ramach  
 spotkań i kontaktów telefonicznych  
 czy mailowych, 30 rodziców wzięło  
 udział w spotkaniu z  terapeutami,  
 organizowanym przez Fundację JiM,

Łódź stała się pierwszym miastem 
„Otwartym na autyzm”. 
Przeprowadzono szkolenie dla 
pracowników Urzędu Miasta w Łodzi 
na temat potrzeb osób z autyzmem. 
Uwydatnienie potrzeb osób z autyzmem 
w Łodzi, zaowocowało projektem pn. 
„Badania przesiewowe pod kątem 
wykrywania zaburzeń ze spektrum 
autyzmu u dzieci”. 

Rozpoczęto projekt „Wyciszone wtorki” 
w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. 
Przeprowadzono tam także audyt pod 
kątem przystosowania ekspozycji do 
potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Ze 
względu na wprowadzenie piktogramów 
udało się stworzyć przestrzeń przyjazną 
osobom ze spektrum. Przeszkolono 
także kilkudziesięciu pracowników EC1 
z tematyki autyzmu oraz dostosowania 

Fundacja JiM realizuje szkolenia oraz 
warsztaty w celu zwiększenia dostępu 
do specjalistów w Polsce. Dzięki temu 
możliwe jest ułatwienie dostępu do 
wiedzy o spektrum autyzmu poprzez 
prowadzenie szkoleń czy warsztatów 
na terenie całej Polski. Łącznie w 2019 r. 
przeszkolono prawie 400 osób.

• dzięki działaniom wolontariatu  
 możliwe było odnowienie kontaktu  
 oraz nawiązanie nowych relacji ze  
 środowiskiem akademickim.

Fundacja promuje wolontariat 
na rzecz osób z autyzmem 
jako działania prospołeczne 
wśród przyszłych specjalistów, 
studentów kierunków 
pedagogicznych i psychologii  
zachęcających do zwiększania  
wiedzy z zakresu potrzeb osób  
z autyzmem. 
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zachowania pracowników placówki do 
potrzeb zwiedzających ze spektrum 
autyzmu.

W 2019 r. szczególnie zwróciliśmy uwagę 
na potrzeby lokalnych społeczności 
osób ze spektrum poprzez organizowane 
spotkania, udział w lokalnych 
konferencjach i włączenie się  
w działania Urzędu Miasta Łodzi 
na rzecz osób z autyzmem. 
Fundacja pracowała nad Polityką 
Antydyskryminacyjną dla Miasta Łodzi 
oraz włączyła się w opracowanie zasad 
współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi. 

Fundacja wspiera także lokalnych 
dostawców i mieszkańców, zapraszając 
ich do wspólnej integracji. Fundacja 
JiM we współpracy z Manufakturą 
Łódzką prowadzi Festiwal OPP – 
Procent dla Łodzi, którego celem jest 
promowanie lokalnych organizacji 
pożytku publicznego i przekonywanie 
mieszkańców do wspierania tych 
organizacji poprzez przekazywanie  
im 1% swojego podatku. Na  stoiskach 
22 organizacje promowały swoje 
działania i przekonywały odwiedzających 
dlaczego właśnie na ich organizacje warto 
przekazać 1% swojego podatku.  
W ramach festiwalu zorganizowano 
studio festiwalowe we współpracy 
z Radiem Łódź. Podczas 5 wejść 
antenowych na żywo prowadzone były 
wywiady z przedstawicielami wiodących 
OPP z Łodzi. Wydarzenie przyczyniło się 
też do integracji OPP działających  
w regionie. 

Fundacja współpracuje także z innymi 
organizacjami pozarządowymi w Łodzi 
i całej Polsce, które wspierają osoby 

niepełnosprawne, w szczególności osoby 
z autyzmem.

12. Pozostała współpraca 
międzynarodowa

Fundacja JiM od lat jest członkiem 
Autism-Europe, biorąc udział  
w współtworzeniu kampanii 
podnoszących świadomość autyzmu na 
szczeblu europejskim. Uczestniczy też  
w Kongresie Autism-Europe, 
odbywającym się co 3 lata. Kongres  
w 2022 r. odbędzie się w Krakowie, a jego 
współorganizatorem jest Fundacja JiM.

W 2019 r. przedstawiciel JiM został 
członkiem Zarządu Autism-Europe. 
Przedstawiciele Fundacji aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach A-E  
na szczeblu międzynarodowym, między 
innymi: na General Assembly w La Spezia 
(Włochy) oraz w Council of Administration 
w Brukseli. Na spotkaniach tych 
określane były kierunki rzecznicze dla 
podejmowanych tematów na rzecz osób 
z autyzmem w Europie. 

Fundacja JiM włączyła się także  
w projekt Erasmus+, którego celem 
jest wymiana wiedzy i doświadczeń 
rodziców i opiekunów osób z autyzmem, 
wypracowanie modelu wsparcia rodzin 
osób z autyzmem i poprawienia ich 
sytuacji w takich krajach jak: Polska, 
Węgry, Rumunia i Serbia. Rodzice osób 
z autyzmem, uczestniczący w projekcie, 
mogą nie tylko wymieniać się wiedzą 
i doświadczeniem z osobami z innych 
państw, ale także rozwijać się poprzez 
podróże, trenowanie języka angielskiego  
i dzielenie się zdobytą wiedzą w Polsce  
z członkami Klubu JiM.
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Więcej informacji o bieżących działaniach 
Fundacji JiM można znaleźć na:

naszej stronie: 
www.jim.org

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/

FUNDACJA JiM 
W INTERNECIE

WSPÓLNIE 
TWORZYMY 
LEPSZY ŚWIAT 
DLA OSÓB  
Z AUTYZMEM

DIAGNOZA I TERAPIA

W Polsce 90% dzieci wciąż czeka na 
diagnozę i terapię dłużej niż pół roku! 
Dlatego walczymy o powszechny 
dostęp do diagnozy i terapii autyzmu.

AKCEPTACJA

W szkole, na ulicy, w sklepie osoby 
z autyzmem wciąż słyszą złe słowa.
Budujemy zrozumienie dla osób z 
autyzmem między innymi poprzez 
kampanie społeczne.

DOROSŁOŚĆ

Tego osoby z autyzmem i ich rodzice 
boją się najbardziej. Dorosłość 
to brak wsparcia. W Fundacji JiM 
zabiegamy o bezpieczną dorosłość 
dla wszystkich osób ze spektrum.

ZMIEŃ ŚWIAT OSÓB Z AUTYZMEM!
WEJDŹ NA WWW.JIM.ORG 

ZOBACZ, JAK MOŻESZ POMÓC!
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