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Zwiększanie
dostępu

do diagnozy
i terapii

Wsparcie
dorosłych osób

w spektrum

Budowanie 
akceptacji 

dla osób
autystycznych

Fundacja JiM to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jej misją jest tworzenie 
lepszego świata dla osób w spektrum autyzmu. Fundacja JiM od 2002 roku zmienia rzeczywistość osób 
autystycznych, tak aby zapewnić im najwyższą jakość życia: od chwili diagnozy, przez dzieciństwo, 
edukację, aż do szczęśliwej dorosłości i bezpiecznej starości. 

Każdego dnia zmieniamy świat blisko

1 mln osób w Polsce,

 to 400 000 osób autystycznych i ich bliscy

Naszą misję realizujemy poprzez

2RAPORT ROCZNY’21   FUNDACJA JiM 



3RAPORT ROCZNY’21   FUNDACJA JiM 

Liczy się cała społeczność

W Fundacji JiM pracujemy na rzecz całej społeczności autystycznej. Służymy osobom autystycznym, ich rodzicom, 
opiekunom, dalszej rodzinie, przyjaciołom i sojusznikom… Nieustannie pamiętamy, że nie ma dwóch takich samych 
osób w spektrum autyzmu. Potrzeby każdej różnią się. W 2021 roku – tak jak zawsze – wkładaliśmy wielki wysiłek, żeby 
te potrzeby rozpoznać i wpływać na to, by były coraz pełniej zaspokajane. Przez państwo, przez społeczeństwo, szkołę, 
rynek pracy. I bezpośrednio przez naszą Fundację. Czy byliśmy w zaspokajaniu tych potrzeb doskonali? Z pewnością nie. 
Ale jesteśmy dumni, że możemy powiedzieć, że robimy wszystko co w naszej mocy. Oczekuje tego od nas 36 tysięcy 
naszych członków. I cała społeczność autystyczna.

23 kwietnia 2021 r. to był dla nas wszystkich wielki dzień. Sejm i Senat przyjęły jednogłośnie – bez ani jednego głosu 
sprzeciwu! – uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób autystycznych. Uchwałę, o przyjęcie której 
długo walczyliśmy. To tylko pierwszy krok w drodze do tego, by Polska miała strategię kompleksowego wsparcia osób 
autystycznych. Ale krok bardzo ważny. Nie będziemy odpuszczać.

12 mld zł. Tyle Polska traci bo potencjał zawodowy osób w spektrum nie jest w pełni wykorzystany. To się musi 
zmienić! Dlatego zrobiliśmy raport z Polskim Instytutem Ekonomicznym. A temat pracy osób autystycznych będzie dla 
nas priorytetem. Przez cały 2021 rok intensywnie przygotowywaliśmy Kongres Autyzm-Europe, którego organizatorem 
-gospodarzem mamy zaszczyt być. Kongres już w 2022 r! Obyśmy wszyscy mieli szansę się spotkać.

Intensywnie rozwijaliśmy akcję „Ciche godziny”, która wprowadza udogodnienia dla osób w spektrum w sklepach
i innych miejscach publicznych. Już ponad 2000 sklepów takich sieci jak Lidl, Empik, Aldi i Stokrotka dołączyło do 
akcji. Cieszymy się. I nie zwalniamy tempa.

Zebraliśmy ponad 13 000 podpisów pod petycją w sprawie punktu 7. orzeczenia o niepełnosprawności, którego niejasny 
sposób przyznawania pozbawia wielu rodziców i opiekunów prawa do zasiłków koniecznych do przeżycia. Uzyskaliśmy 
deklarację rządu, że pkt. 7 będzie zlikwidowany. Będziemy trzymali za słowo.

I wreszcie, zorganizowaliśmy kampanię „Tylko bardziej”, która dotarła do milionów Polaków. Kampania, 
której bohaterem był Miłosz - chłopak w spektrum autyzmu – tłumaczący Polakom, że osoby autystyczne myślą 
i czują tak jak wszyscy. Czasem tylko odbierają niektóre bodźce bardziej. 

Pomiędzy tymi wszystkimi działaniami zdiagnozowaliśmy ponad 400 osób, w tym ponad 70 osób dorosłych, które 
w tak niewielu miejscach w Polsce mogą diagnozę uzyskać. Dbaliśmy o rozwój 150 dzieciaków i młodzieży w naszych 
placówkach edukacyjnych. Obejmowaliśmy stałą terapią ponad 300 osób, w tym wielu osób dorosłych.

2021 to był trudny rok. Kolejny rok pandemii i świata zmieniającego się w nieznanym kierunku. Robimy wszystko 
by ten nowy świat, był lepszy dla osób w spektrum autyzmu. Dziękujemy, że zmieniacie go razem z nami. Dziękujemy, 
że nas wspieracie. Bez Was nie dalibyśmy rady. Dziękujemy, że jesteście.



Tomasz Michałowicz

Prezes i współzałożyciel Fundacji, członek zarządu federacji Autism-Europe. 
Dawniej dziennikarz ekonomiczny, autor reportaży o tematyce społecznej. 
Zainteresowany trwałą zmianą społeczną, którą wprowadza od chwili 
założenia Fundacji w 2002 r.

Rada Fundacji JiM

Zarząd Fundacji JiM

Lidia Klichowicz

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

Jadwiga Więcior

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

Andrzej Pietrucha

Członek Rady Fundacji. Ekspert, 
fan i propagator fundraisingu, jako 
efektywnej metody pozyskiwania 
funduszy dla organizacji pozarządowych.

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.

Marcin Krzyżanowski

Współzałożyciel i 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 osób autystycznych na lepszy.
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Każdego dnia tworzymy lepszy świat dla osób autystycznych. Świat, 
w którym każda osoba może realizować swój potencjał!

Jacy jesteśmy jako pracownicy i współpracownicy Fundacji JiM? 

Oto wartości, którymi kierujemy się w pracy: 

ODWAŻNI I ZDETERMINOWANI
Mamy jasną wizję i wiemy dokąd 
zmierzamy. Jednocześnie skrupulatnie 
realizujemy naszą misję. Stale się 
doskonalimy wyznaczając nowe kierunki 
i eliminując bariery, uczymy się od 
najlepszych i nie boimy się stosować 
nowych rozwiązań. Często przy tym 
poruszamy tematy, które w środowisku są 
tematami tabu.

TRANSPARENTNI
Nie ukrywamy naszych działań i otwarcie 
mówimy o tym co robimy. Zawsze 
dzielimy się informacjami w sposób 
prosty i otwarty. Działamy transparentnie 
jako organizacja, ale też indywidualnie 
jako jednostki. 

OTWARCI NA WSPÓŁPRACĘ
Kluczem do naszego wspólnego sukcesu 
jest współpraca. W pracy szukamy 
porozumienia, dajemy możliwość 
dyskusji i dążymy do wypracowania 
wspólnego stanowiska. Działamy razem, 
by realizować cele Fundacji. Zawsze 
chętnie poznamy odmienny punkt 
widzenia, a podejmując decyzje bierzemy 
pod uwagę szersze spojrzenie i odmienne 
perspektywy. I zawsze jesteśmy otwarci 
na dyskusję. 

ODPOWIEDZIALNI
W naszej pracy stawiamy na najwyższą 
jakość działań. Decyzje opieramy na 
danych i faktach. Trzymamy się 
ustalonych standardów i wdrażamy 
nowe. Nasze działania podejmujemy 
świadomie akceptując ich konsekwencje. 

SILNI RÓŻNORODNOŚCIĄ
Wszystkich traktujemy tak, jak sami 
chcielibyśmy być traktowani. Szanujemy 
zdanie innych i ich poglądy. Traktujemy 
innych z życzliwością i nikogo nie 
oceniamy. Przy podejmowaniu decyzji 
uwzględniamy potrzeby wynikające 
z różnorodności.
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Wszyscy w Fundacji JiM wiedzą, że bez względu na obejmowane stanowisko i wykonywane zadania, 
wspólnie pracujemy dla polepszenia sytuacji osób autystycznych, ich rodzin czy opiekunów. Zatrudniamy 
blisko 150 doświadczonych specjalistów, w tym lekarzy, terapeutów, oligofrenopedagogów, 
psychologów, logopedów. Zatrudniamy także pracowników: wspomagających terapię i edukację, 
budujących relacje z Darczyńcami i pracowników innych Działów: programów wsparcia, komunikacji, 
rzecznictwa, finansów i administracji, HR.
Łączy nas pasja do tworzenia lepszego świata!

• 118 osób (w tym 101 kobiet) było 
   zatrudnionych na umowę o pracę
• 18 osób pracowało w oparciu o umowy 
   cywilnoprawne 

Pracownicy JiM

• 136 osób łącznie pracuje w JiM.
• 111 osób (w tym 96 kobiet) to pełnozatrudnieni
• 7 osób ( w tym 5 kobiet) jest niepełnozatrudnionych
• Średni wymiar etatu to 0,97
• Zatrudniamy też osoby z niepełnosprawnościami!

Struktura zatrudnienia

• osoby autystyczne, ich rodziny, 
• osoby które na co dzień pracują z osobami 
   autystycznymi lub je wspierają. 
• osoby o różnym stopniu  samodzielności, 
   w każdym wieku, także należące do różnych  
   mniejszości: etnicznych, narodowościowych, 
   będących LGBTQ+ i z innymi niepełnosprawnościami. 
   Wspieramy osoby zagrożone społecznym 
   wykluczeniem i przeciwdziałamy takiemu 
   zagrożeniu.

Kogo wspieramy podczas
codziennej pracy? 
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Darczyńcy
Czyli osoby takie jak Ty! To osoby z całej Polski. Różnią się od siebie wiekiem, wzrostem, płcią, 
wyglądem, zainteresowaniami, czy doświadczeniem życiowym, ale łączy ich jedno - pasja do 
pomagania! Jedni zdecydowali się na pomoc jednorazową, inni wspierają Fundację od lat. Każdy 
z nich jest dla nas cenny.

Członkowie Klubu JiM 
Członkowie Klubu JiM to społeczność, którą tworzymy każdego dnia. Osoby, które wspieramy 
i które wspierają się wzajemnie. Porady prawne, zniżki na szkolenia, czy program partnerski 
oferujący rabaty w sklepach i punktach gastronomicznych to benefity, z których 
mogą korzystać klubowicze. Wśród nich są także specjaliści to także specjaliści korzystający 
z naszych szkoleń i dostępnych materiałów. W  2021 r. zanotowaliśmy 1682 pobrań materiałów.  
W 2021 r. wspierało nas 14 wolontariuszy i 12 praktykantów.

Korzystający z Subkont JiM
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% przekazywanego przez urzędy skarbowe. Fundacja 
prowadzi 4263 subkonta. Na wydatki przeznaczyliśmy 7 139 441,47 zł. Srodki te zostały 
przeznaczone m.in. na zakup pomocy terapeutycznych, rehabilitacje, leczenie lub transport. 
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Wśród nich są:
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26 284 739 zł zebraliśmy ogółem w 2021 roku! 

To o 5% więcej niż w 2020 roku. 
W tym wpływy z 1%: 8 129 418 zł

Najważniejsze źródła przychodów w 2021r. :
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Wpływy z NFZ 
Dotacje2 715 896,03 zł

6 317 354,67 zł

8 757 936,41z ł
Darowizny

8 129 418 zł
1%



 

U C HWAŁ A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze troskę o potrzeby osób w spektrum 

autyzmu, ich rodzin i opiekunów, czyli ponad miliona obywateli, uznaje, że państwo powinno 

stwarzać im godne warunki do życia i pracy. Żeby to umożliwić, muszą istnieć rozwiązania 

systemowe, wspierające kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych 

osób.  

Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z uchwał: Karta Praw Osób z Autyzmem 

oraz Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, 

że potrzebne jest w szczególności opracowanie i realizacja strategii zmierzającej do 

rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób w spektrum autyzmu, aby umożliwić 

im godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeby zapewnienia edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy 

oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzając, iż powyższe zobowiązanie wynika 

z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów prawa międzynarodowego dotyczących 

osób z niepełnosprawnościami, apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 

działań mających na celu stworzenie rzeczonej strategii. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

 

 

 
MARSZAŁEK SENATU 

 
 
 
 

Tomasz GRODZKI 
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Przyjęcie przez Sejm i Senat uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum 
autyzmu (M.P. 2021 poz. 388, M.P. 2021 poz. 379)
Sejm RP i Senat RP 14 kwietnia 2021 r. przyjęły zainicjowane przez Fundację JiM uchwały przez 
aklamację. 
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Społeczność osób w spektrum autyzmu od lat wnioskuje 
o systemowe rozwiązania, które pozwolą poprawić jakość 
ich życia. Wśród problemów wskazują na:

1 
Na diagnozę i terapię czeka się w Polsce pół roku, rok, 
a nawet dłużej. Są również osoby, które otrzymują diagnozę 
dopiero po 30. roku życia.

2    
W polskim szkolnictwie wciąż za mało jest nauczycieli, którzy 
rozumieją specyfikę pracy z uczniami autystycznymi. Rodzice 
mają trudności z interpretacją zawiłych przepisów 
zapewniających wsparcie uczniów autystycznych, a sam 
system ma problem z ich realizacją. Uczniowie w spektrum 
nie znają swoich praw w szkole, nie potrafią ich egzekwować, 
podobnie ich rodzice i opiekunowie.

3 
Oferowana w Polsce pomoc jest często nieadekwatna 
do potrzeb, szczególnie dla osób, które są niesamodzielne lub 
potrzebują dużego wsparcia na co dzień. System 
orzecznictwa jest wadliwy, a finansowanie niewystarczające.

4 
W Polsce wciąż funkcjonuje nieefektywny system 
wspomagania zatrudnienia i rehabilitacji społecznej. 
Brak jest przystosowań i pozytywnych rokowań na 
przyszłość, w tym zawodową, osób autystycznych, także 
na otwartym rynku pracy. Przepisy prawa zapewniające 
im wsparcie nie są sprawnie realizowane.

 

Pomimo pełnoletności część osób autystycznych 
pozostaje niesamodzielna. Każdego dnia potrzebują oni 
pomocy opiekunów.  Ci jednak często są bez wsparcia 
od państwa, mimo że zrezygnowali z pracy zawodowej, 
aby móc w pełni poświęcić się opiece. Brak jest opieki 
„wytchnieniowej” w chwilach największego 
przeciążenia. System świadczeń oraz ich niska wartość 
są demotywujące i nieadekwatne do potrzeb osób 
w spektrum. Zamknięte instytucje są w dużej mierze 
nieprzystosowane do opieki nad osobami w spektrum, 
a kadry niewykwalifikowane w kierunku opieki nad 
nimi.
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Niewystarczający dostęp do usług 
medycznych w Polsce. 

Niewykorzystane możliwości 
zatrudniania osób w spektrum. 

Nieefektywne rozwiązania na 
budowanie samodzielności niektórych 
dorosłych osób w spektrum na miarę
ich możliwości.

Nieefektywną edukację włączająca. 

Przestarzały system opieki i wsparcia. 

fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz
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Tę rzeczywistość może odmienić strategia uwzględniająca 
długoterminowe działania dla 1-milionowej społeczności, 
które pozwolą poprawić jakość życia osób w spektrum 
autyzmu. 

2018 2019 2020 2021 2022 ...

Kongres Autism- Europe 
2022

Deklaracja Autyzm 400 000
Zmiany w prawie na rzecz 
osób autystycznych ze 
względu na pandemię

Uchwała Sejmu i Senatu
dot. wsparcia osób
w spektrum autyzmu

Polska strategia
na rzecz osób 
autystycznych!

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

Fundacja sukcesywnie realizuje plan wprowadzenia strategii kompleksowego wsparcia osób 
autystycznych w Polsce.

sesja dialogowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz przedstawicielami 
rządu w 2018 r., która wyznaczyła jej 
kierunki.

W 2021 r. Fundacja prowadziła intensywne działania rzecznicze na drodze do Polskiej Strategii Autyzm 
2030. Do działań tych należały spotkania z posłami, senatorami, przedstawicielami administracji 
rządowej. Fundacja uczestniczyła również w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli władzy 
ustawodawczej i wykonawczej w roli ekspertów.

przyjęcie deklaracji przez wszystkich najważniejszych 
kandydatów na urząd Prezydenta RP przygotowanej przez 
nas Deklaracji Autyzm 400 000 (czterysta tysięcy - tyle wg 
WHO liczy społeczność osób autystycznych w Polsce). 
Deklarację przyjął również obecnie urzędujący Prezydent 
RP Andrzej Duda.

Intensywna Kampania
Rzecznicza

Najważniejsze z osiągnięć na drodze do Polskiej Strategii Autyzm 
2030 to: 

12RAPORT ROCZNY’21   FUNDACJA JiM 



13RAPORT ROCZNY’21   FUNDACJA JiM 

Stworzenie przyjaznych warunków do robienia zakupów dla 
osób autystycznych i ich bliskich – to jeden z głównych celów 
akcji „Ciche godziny”. Pomóc w tym mają m.in. wyciszone 
komunikaty, wyłączona muzyka, czy przygaszone światła. 
W projekt w 2021 r. włączyli się kolejni partnerzy: sieć sklepów 
Empik, Galerie Handlowe: Wisła, Centra Handlowe Plaza na 
Śląsku. Dalej zaangażowani są także dotychczasowi partnerzy: 
sklepy z sieci Lidl, Stokrotka, Aldi. Łącznie to ponad 2000 

sklepów objętych akcją. To zwraca uwagę 
społeczeństwa, na to, że udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami są udogodnieniami dla nas 
wszystkich. Dostosowanie sklepów do potrzeb 
osób w spektrum autyzmu zwraca uwagę na to jak 
niewielkie zmiany mogą przyczynić się do poprawy jakości 
ich życia. 

Dowiedz się więcej:
 

https://jim.org/ciche-godziny/



Nie zabieraj mi mamy!
Petycja o pkt 7



„Nie zabieraj mi Mamy!” to apel Fundacji JiM do Premiera 
w sprawie nieobiektywnego działania Zespołów Orzekających 
o Niepełnosprawności. Petycję w tej sprawie podpisało blisko 
13 000 osób. Apel jest wynikiem działań Zespołów 
Orzekających, które często odbierają punkt 7 orzeczenia 
o niepełnosprawności, który decyduje o przyznaniu opieki 
dziecku z niepełnosprawnością. Punkt 7 wskazuje na 
niesamodzielność dziecka i przy jego przyznaniu, rodzic może 
starać się o świadczenie, które choć w części zrekompensuje 
konieczność rezygnacji z pracy aby poświęcić się opiece 
nad dzieckiem. Zwykle jego wskazanie oznacza 
zagwarantowanie wsparcia finansowego, terapii, czy 
dostępu do lekarzy-specjalistów bez kolejki. Jego brak to 
postawienie rodzica przed wyborem: praca czy terapia 
dziecka? Zespoły orzekające odmawiając przyznania punktu 7 
często ignorują zalecenia lekarza prowadzącego, który najlepiej 
zna dziecko i jest w stanie ocenić, czy wymaga opieki drugiej 
osoby, ze względu na niesamodzielność. Lekarze-urzędnicy 
z “komisji” często decydują o przyznaniu opieki tylko dla 
dzieci, u których niepełnosprawność jest widoczna. 

W pandemii problemy związane z orzekaniem 
o niepełnosprawności zwielokrotniły się, gdyż praktycznie 
w ogóle nie dochodzi do badania pacjenta, ze względu na 
możliwość zaocznego wydawania orzeczeń. W niektórych 
miastach jest dobra praktyka polegająca na kontakcie 
telefonicznym pomiędzy lekarzem-orzecznikiem a rodzicami czy 
lekarzami i specjalistami, którzy wystawili dokumenty 
przedłożone na komisji. Nie jest to standard, dlatego w takim 

W 2021 r. wydano 23 836 orzeczeń o niepełnosprawności (osobom poniżej 16 roku życia), które zawierały symbol 
przyczyny niepełnosprawności 12-C (całościowe zaburzenia rozwoju w skład którego zaliczane jest spektrum autyzmu) oraz 
5 269 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osobom powyżej 16 roku życia) z tym symbolem.

Ponadto w 2021 r. powiatowe/miejskie zespoły wydały 175 323 orzeczeń, które zaliczały osobę wnioskującą 
do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz 35 034 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia, 
które zawierały wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

orzekaniu brakuje obiektywizmu. To samo dziecko w 
innym mieście mogłoby uzyskać zupełnie inne 
orzeczenie – sposób przyznawania zaleceń jest bardzo 
uznaniowy, mimo kryteriów wskazywanych w 
przepisach prawa.

Petycja z ponad 13 000 podpisów została przekazana 
do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dnia 26 
maja, w Dzień Matki. Apel poparli też posłowie 
na Sejm RP. Na Spotkaniu z Pełnomocnikiem Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych – Pawłem Wdówikiem, 
w odpowiedzi na apel i złożone przepisy, otrzymaliśmy 
informację że Rząd zdaje sobie sprawę, że system jest 
niewydolny i że zostały podjęte działania w celu 
zaprojektowania nowego systemu orzekania 
o niepełnosprawności. System ten ma opierać się na 
obiektywnych kryteriach określających funkcjonowanie 
osoby w zakresie 4 obszarów: edukacji, niezależności, 
w obszarze społecznym oraz (w przypadku osób 
dorosłych) w obszarze pracy zawodowej. Minister 
poinformował, że planuje likwidację punktu 7. Dopóki 
nowy system orzekania nie został wdrożony, Fundacja 
opracowała Niezbędnik: Punkt 7, aby każdy rodzic 
miał poradnik jak przygotować się do orzekania 
o niepełnosprawności i aby zmaksymalizować szanse 
na uzyskanie orzeczenia odzwierciedlającego 
potrzeby dzieci. Poradnik powstał dzięki Darczyńcom 
Fundacji. 

15

Przygotowując treść apelu bazowaliśmy na informacjach od bliskich osób w spektrum i danych 
globalnych z ministerstwa, zgodnie z którymi: 

23 836 orzeczeń 
o niepełnosprawności 

5 269 orzeczeń 
o stopniu niepełnosprawności
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W ramach dobrej współpracy z Ministrem Wdówikiem Fundacja JiM została włączona w proces pracy nad propozycją 
Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych. Te mają być alternatywą dla instytucji, które nie są odpowiednimi miejscami 
stałego pobytu dla osób autystycznych.

     aby zgodnie z procesem deinstytucjonalizacji, 
projektowane rozwiązania były bardziej elastyczne 
i uniwersalne (dla wszystkich), ogólne – tak aby 
mogły powstawać różnorodne koncepcje i modele; 

Fundacja JiM przedstawiła swoje rekomendacje dot. projektowanego programu mieszkalnictwa: 

Fundacja brała udział w spotkaniach zarówno z Ministerstwem jak i grupami ekspertów z innych organizacji. Wspólnie 
wypracowaliśmy wspólne rozwiązanie, wprowadzane obecnie jako pilotaż.  

     aby osoby z niepełnosprawnościami mogły decydować same 
o sobie: gdzie chcą przebywać i mieszkać, z jakich usług wsparcia 
korzystać. Jeżeli potrzebują dużego wsparcia i nie mogą 
samodzielnie podjąć tej decyzji, to w ich decyzjach będą ich 
wspierać opiekunowie. 
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12 mld zł może zyskać budżet państwa dzięki aktywizacji 
zawodowej osób autystycznych. Dlatego jednym z istotnych 
punktów strategii dla osób autystycznych jest ich możliwość 
pracy – w tym na otwartym rynku pracy, bez ryzyka 
dyskryminacji i z zapewnieniem dostosowań.
 Fundacja weszła we współpracę z Polskim Instytutem 
Ekonomicznym, aby zbadać obszar dotyczący zatrudnienia osób 
autystycznych na polskim rynku pracy.

Fundacja i PIE opracowali raport, wg. którego większa 
dostępność rynku pracy dla osób autystycznych mogłaby 
przynieść nie tylko korzyści w postaci większego 
uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, ale 
oznaczałaby wymierny zysk w postaci dodatkowych 12 mld 
zł rocznie dla Skarbu Państwa. Osoby dorosłe w spektrum 
autyzmu, które zakończyły etap edukacji, nie mają 
zagwarantowanej kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do 
skutecznej rehabilitacji zawodowej i społecznej, umożliwiającej 
przygotowanie ich do pracy i samodzielnego życia (wg raportu 
NIK z 2019 r). Przeważająca większość osób autystycznych, jeśli 

tylko otrzymałaby odpowiednie wsparcie systemowe, 
zdolna byłaby nie tylko poprawić własny komfort życia, 
ale także istotnie wpłynąć na rozwój gospodarczy kraju. 
W Raporcie wskazano także, że każde 100 złotych 
wydane na program aktywizacji zawodowej osób w 
spektrum oznacza – według umiarkowanego 
scenariusza – 500 złotych przychodu do budżetu. 
Mowa tu o rocznym wzroście PKB w wysokości nawet 
1,2%. Jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby 
raportu ponad 60% Polaków sądzi, że osoby autystyczne 
mogą podjąć czynną pracę zarobkową. Tyle samo 
deklaruje, że będąc pracodawcą zatrudniłoby osoby 
w spektrum. Mimo to tylko 2% spośród 400 tysięcy 
osób autystycznych w Polsce pracuje. To pięciokrotnie 
mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Powodów takiej 
sytuacji jest wiele. Najczęściej to brak odpowiedniego 
wsparcia i pomocy po zakończonym etapie edukacji, które 
umożliwiłoby im przygotowanie się do pracy 
i samodzielnego życia. 
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1. 
Największym mitem wciąż jest bezpośredni związek 
i wpływ szczepień na autyzm. Badania naukowe dowodzą, że 
źródła autyzmu są neurorozwojowe i sięgają stanu 
prenatalnego dziecka. Częstość występowania autyzmu 
u dzieci szczepionych i nieszczepionych nie różni się 
statystycznie. Szczepionki powodujące autyzm to mit, 
z którym należy walczyć. Oficjalne stanowisko Fundacji 
w sprawie Szczepień: Szczepienia nie powodują autyzmu. 
Fundacja JiM jako pierwsza organizacja wspierająca osoby 
autystyczne zabrała stanowisko w sprawie tzw. kłamstwa 
szczepiennego autorstwa Andrew Wakefielda. 
Weszła we współpracę z Narodowym Instytutem Zdrowia 
Publicznego aby walczyć z mitem autyzmu wywołanego 
szczepieniami, jak również włączyła się w konsultacje 
publiczne z Min. Dworczykiem, rekomendując szczepienia osób 
z niepełnosprawnościami przeciwko Covid-19. Dzięki 
sugestiom Fundacji i innych organizacji pozarządowych, 
wprowadzono przyspieszone szczepienia dla osób 
z niepełnosprawnością.

2. 
Osoby autystyczne są takimi samymi ludźmi jak wszyscy. I tak 
jak wśród wszystkich ludzi zdarzają się wśród nich osoby 
o wybitnych uzdolnieniach. Nie jest to jednak cecha 
powszechna, ani charakteryzująca osoby w spektrum.  

3. 
Spektrum autyzmu nie oznacza, że osoba autystyczna jest 
niepełnosprawna intelektualnie. Te cechy mogą, ale nie muszą 
współistnieć ze sobą. 

4. 
Osoby autystyczne mogą potrzebować wsparcia 
w relacjach z innymi ludźmi. Jednak większość z nich chce 
je nawiązywać. Potrafią otwierać się na innych, wchodzić 
w relacje i zawierać przyjaźnie. Tak samo jak każdy chcą 
mieć znajomych, pracować, mieć kontakt z innymi ludźmi 
na co dzień.

5. 
Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie. Jest z nią 
od narodzin do dorosłości i późnej starości. To stan, który 
nie mija. Osób dorosłych w spektrum autyzmu jest więcej 
niż dzieci. Osoby autystyczne potrzebują wsparcia przez 
całe życie. Ograniczanie wsparcia tylko do dzieci jest dla 
wielu osób i ich rodzin krzywdzące i obniża jakość ich 
życia. 

6. 
Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju 
człowieka. Każda osoba jest indywidualnością, a to 
jakiego wsparcia może potrzebować zmienia się nawet 
z dnia na dzień. Autyzm towarzyszy osobie przez całe 
życie. Oferowane rodzicom małych dzieci terapie, które 
obiecują „wyleczenie” autyzmu, są nadużyciem. 

7. 
Autyzm jest diagnozowany zarówno u chłopców, jak 
i u dziewczynek. Widoczna niegdyś w statystykach duża 
różnica w częstości występowania u obu płci w ostatnich 
latach zmniejsza się. Tłumaczy się to rozwojem metod 
diagnozy. Bo dziewczynki lepiej dostosowują się 
społecznie i trudniej je zdiagnozować. Dodatkowo są 
osoby autystyczne, które określają się jako niebinarne 
i nie identyfikują się z żadną płcią. 

Kolejna kampania skoncentrowała się na obalaniu 
mitów, które nadal są stereotypowo wiązane 
z autyzmem:

Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. Najważniejszym dniem jest 2 kwietnia, czyli Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. To właśnie tego dnia najgłośniej mówimy o potrzebach autystycznej 
społeczności, a także, poprzez takie akcje jak „Polska na Niebiesko”, podkreślamy jej miejsce 
w społeczeństwie. Celem kwietniowych działań jest szerzenie, wiedzy na temat autyzmu, pogłębianie 
świadomości potrzeb osób autystycznych, w tym zmagań i problemów z jakimi mierzą się na co 
dzień, a także ich codziennych sukcesów. 
     diagnozie, 
  zapewnieniu dobrego życia dla niesamodzielnych osób autystycznych, dla których brakuje 
     rozwiązań systemowych 
   oraz depresji, która często jest wynikiem późnej diagnozy i braku akceptacji, niezrozumienia 
     osób w spektrum przez otoczenie. 
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Mit szczepień powodujących autyzm. 

Mit dystansu emocjonalnego. 

Mit autyzmu tylko u dzieci. 

Mit wyleczenia autyzmu. 

Mit autyzmu tylko u chłopców. 

Mit geniusza. 

Mit niepełnosprawności intelektualnej. 



Pod tym hasłem przeprowadziliśmy grudniową kampanię 
świadomościową, wskazującą na trudności osób autystycznych 
podczas Świąt Bożego Narodzenia: Na kampanię składa się kilka 
krótkich filmów, których głównym bohaterem jest 15-letni 
Miłosz, osoba w spektrum autyzmu. Nastolatek uczestniczy 
w typowych, świątecznych sytuacjach — wspólnym posiłku czy 
otwieraniu prezentów. Filmy pokazują, że osoby w spektrum 
autyzmu przeżywają pozornie zwyczajne bodźce intensywniej niż 
pozostała część społeczeństwa. Miłoszowi duży dyskomfort 
przysparza gwar przy świątecznym stole czy konieczność 

przytulania się z każdym z domowników. "Bolą cię uszy 
od świątecznych szlagierów puszczanych od 
października? Razi cię przesyt światełek i dekoracji? 
Krępuje rozpakowywanie prezentów na oczach całej 
rodziny? Posłuchaj sprawdzonych sposobów" – Miłosz 
jest ekspertem, pokazującym jak można sobie poradzić 
podczas tego trudnego czasu. Wystarczy trochę 
zrozumienia od strony rodziny i społeczeństwa. 
To nowatorski sposób przedstawienia osoby autystycznej 
w kampanii świadomościowej.
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Przez cały rok prowadzimy działania edukacyjne skierowane do kilkudziesięciu tysięcy Darczyńców. Otrzymują oni regularnie 
informacje na temat spektrum autyzmu, informacje obalające mity, zwracające uwagę na problemy społeczne, które wpływają 
na życie rodzin autystycznych. W 2021 r. skupiliśmy się na tematach: problemów ze zdrowiem psychicznym niektórych osób 
autystycznych, niewystarczających rozwiązań dla osób niesamodzielnych w zakresie mieszkalnictwa, czy problemów 
z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności, które odzwierciedla potrzeby osoby w spektrum.  

Darczyńcy JiM otrzymują także historie konkretnych osób autystycznych pokazujące ich codzienne życie, odczucia i sposób, 
w jaki widzą świat. 

Dzięki tak prowadzonej edukacji zwiększa się świadomość społeczna na temat autyzmu oraz zaangażowanie Darczyńców 
we wspieranie całej społeczności autystycznej.
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osób skorzystało z badań 
przesiewowych6571 

osób uczestniczyło 
w procesie diagnozy496

osób miesięcznie               
korzysta z terapiponad 300

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. W tych miejscach gdzie brakuje 
specjalistycznych poradni, rodzice mają trudności 
z uzyskaniem jakiegokolwiek wsparcia dla swoich dzieci – także 
w systemie edukacji. 

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.

Jednym z elementów diagnozy jest wywiad. Wywiad ten 
często przeprowadza się z rodzicami dziecka 
autystycznego. Dlatego też w Fundacji JiM podjęliśmy się 
zadania udostępnienia badań przesiewowych dla 
rodziców i osób dorosłych, które zastanawiają się czy nie 
są w spektrum. Dzięki działaniom Fundacji powstały 
oficjalne tłumaczenia narzędzi do badań przesiewowych 
M-CHAT-R: 

https://mchatscreen.com/mchat-rf/translations/ 
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osób skorzystało z badań 
przesiewowych

osób uczestniczyło 
w procesie diagnozy

osób miesięcznie               
korzysta z terapi

Fundacja, zmierzając do rozpowszechniania wiedzy o spektrum i budowania wiedzy wśród praktyków 
prowadzi szkolenia: ADOS-2, szkolenia dla diagnostów, terapeutów i nauczycieli. 
W roku 2021 r. Fundacja zorganizowała 37 szkoleń: 

Fundacja JiM walczy o dostęp do diagnozy i terapii osób 
w spektrum autyzmu. Diagnoza pozwala znaleźć najlepszą, 
możliwą pomoc. Pomoc, która daje szansę na rozwój 
i większą samodzielność. Diagnoza daje szansę na 
maksymalne zrealizowanie potencjału każdego każdego 
człowieka.

Fundacja JiM prowadzi również własne działania 
diagnostyczne, zarówno dla dzieci jak i dla osób 
dorosłych. Zwracamy uwagę, że diagnoza dorosłych osób 
autystycznych jest wciąż w Polsce niskodostępna, więc 
działania w tym kierunku są szczególnie cenne.

W 2021 r. w Fundacji JiM w procesie diagnozy uczestniczyło 

88 osób dorosłych!

Miesięcznie z terapii korzysta ponad 300 osób - zarówno dzieci jak i osób dorosłych.  

webinarów 

podczas 22 szkoleń

szkoleń ADOS-2

22

766 uczestników

693 przeszkolonych

112 uczestników
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ADOS-2, czyli Autism Diagnosis Observation Schedule to 
wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany 
podczas diagnozy osób w spektrum. Przez specjalistów 
nazywany jest “złotym standardem” diagnozy. Stanowi 
wsparcie procesu diagnostycznego prowadzonego przez 
specjalistów. Umożliwia badanie dzieci od 12 miesiąca życia, 
młodzieży i dorosłych. Stanowi element standardu diagnozy 
spektrum w Fundacji JiM. Fundacja JiM prowadzi szkolenia 
dla kandydatów na diagnostów ADOS-2, jak i umożliwia 
uzyskanie uprawnień trenera. 

Fundacja także nieustannie wspiera społeczność 
naukową, aby jak najlepiej określać potrzeby osób 
autystycznych. W 2021 r. m.in. wzięła udział w badaniu UW, 
które dotyczyło sytuacji osób autystycznych w związku
z pandemią koronawirusa. 

W badaniu uczestniczyły 104 osoby z diagnozą ze spektrum 
autyzmu w normie intelektualnej (64% kobiet) oraz 136 osób 
w grupie porównawczej, bez diagnozy spektrum autyzmu, 
zaburzeń psychicznych czy chorób przewlekłych. Grupy nie 
różniły się od siebie pod względem rozkładu płci, wieku, 

poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i oceny 
własnej sytuacji materialnej. Na potrzeby projektu została 
opracowana ankieta online, a do pomiaru nasilenia 
symptomów lęku i depresji oraz cech autystycznych 
wykorzystano wystandaryzowane kwestionariusze. Wyniki 
wskazują na wiele podobieństw między grupą ze spektrum 
autyzmu a grupą porównawczą w ocenie sytuacji 
pandemicznej i deklarowanych zachowaniach, w tym ocenie 
ryzyka zakażenia koronawirusem i przestrzeganiu reżimu 
sanitarnego. Nasilenie symptomów lęku i depresji było 
wyższe w grupie ze spektrum autyzmu. W grupie tej 
u 29% nasilenie symptomów lęku i u nieco ponad 46% 
nasilenie symptomów depresji osiągnęło poziom 
kliniczny (w grupie porównawczej było to odpowiednio ok. 
23% i 32%). Wskaźniki te nie są równoznaczne 
z diagnozą depresji czy zaburzeń lękowych, wskazują jednak 
na duże trudności emocjonalne doświadczane przez 
badanych w początkowym okresie pandemii. Poziom lęku 
i depresji był wyższy u osób z wyższym nasileniem cech 
autystycznych, a także u osób, które czuły się w czasie 
pandemii osamotnione. Ponadto 16% osób ze spektrum 
autyzmu zadeklarowało, że lockdown nie wiąże się w ich 
przypadku ze zmianą zachowania w zakresie wychodzenia 
z domu (1,5% w grupie porównawczej). Należy to 
przypuszczalnie interpretować jako informację 
o ograniczonej aktywności osób ze spektrum autyzmu poza 
środowiskiem domowym w czasach przed pandemią. 
Większość osób ze spektrum autyzmu nie korzystała też 
z żadnej formy terapii, a tylko 4 osoby korzystały z terapii 
w związku z pandemią.
 

Pierwsza osoba przeszkolona przez Fundację JiM 
w Wielkiej Brytanii uzyskała uprawnienia trenera 
ADOS-2. To pozwoliło Fundacji rozpocząć szkolenia 
ze stosowania tego narzędzia w całej Polsce! 
W 2021 r. przeszkoliliśmy łącznie 1571 osób. 
Z czego 112 właśnie z ADOS-2!
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W wyniku konkursu, w którym mogły brać udział fundacje 
i stowarzyszenia autystyczne z całej Europy federacja 
Autism-Europe powierzyła Fundacji JiM organizację Kongresu 
Autism-Europe 2022, który po raz pierwszy w historii odbędzie 
się w Polsce, w Krakowie w dniach 7-9 października 2022. 

Kongres Autism-Europe to 
wydarzenie, które odbywa 
co trzy lata, za każdym razem 
w innym mieście Europy. 
Kongresy do tej pory odbywały się 
min. w Paryżu, Nicei, Edynburgu, 
czy w Barcelonie. Dlatego tak 
szczególnie ważne dla polskiej 
społeczności autystycznej jest to, 
że Kongres po raz pierwszy 
w historii odbędzie się w Polsce.

Do tej pory efektem działań 
Kongresu było m.in. przyjęcie “Karty praw osób z autyzmem”, 
która została także przyjęta przez Parlament Europejski, 

a potem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej - 
w tym przez Polski Parlament. Kongres jest okazją do 
wprowadzania zmian prawnych, strategicznych, do 
szerzenia wiedzy na temat autyzmu i budowania 
świadomości społecznej. 

Podczas kongresu spotyka się nawet 1500 
uczestników - nauczycieli, terapeutów, 
lekarzy, psychologów, innych specjalistów, 
a także same osoby 
w spektrum autyzmu i ich rodziny. Po raz 
pierwszy wydarzenie to odbywa się w 
Polsce, właśnie w Krakowie. Tematem 
kongresu będzie “Szczęśliwa podróż przez 
życie”. Hasło to podkreśla nie tylko 
symboliczną drogę jaką przechodzi osoba 
autystyczna od momentu diagnozy, przez 
edukację, dorosłość aż do starości. 
Hasło to wskazuje także jak istotny jest 

dobrostan osób autystycznych i ich punkt widzenia. 
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Kongres jest okazją do wprowadzania 
zmian prawnych, strategicznych, 
do szerzenia wiedzy na temat autyzmu 
i budowania świadomości społecznej. 
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1500 uczestników - nauczycieli, 
terapeutów, lekarzy, psychologów, 
innych specjalistów, a także same 
osoby w spektrum autyzmu i ich 
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W 2021 r. Komitet naukowy pracował nad jakością merytoryczną wydarzenia. Praca zaowocowała 14 tematami.

Istotną nowością podczas Kongresu współorganizowanego przez Fundację JiM w 2022 r. będzie przedstawienie 
każdego z tych tematów z 3 różnych punktów widzenia: osób autystycznych, praktyków pracujących z osobami 
w spektrum i badaczy naukowych. Znalazło to odzwierciedlenie w Programie merytorycznym Kongresu, opublikowanym 
w 2022 r. 

Kongres Autism-Europe 2022 po raz pierwszy będzie zorganizowany w formule hybrydowej, w którym uczestnicy online będą 
mieli dostęp do wysokiej jakości nagrań prelekcji, prezentacji, spotkań, paneli dyskusyjnych czy warsztatów. 
 

Głównymi prelegentami Kongresu zostali:

Catherine Lord
USA

współtwórca ADOS-2, profesor 
na Wydziale Medycyny 

Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w Los Angeles

Ewa Furgał
Polska

Prezeska Fundacji Dziewczyny 
w Spektrum, edukatorka 

antydyskryminacyjna 
i równościowa, laureatka 
nagrody Fundacji Polcul 

za działalność obywatelską

Connie Kasari
USA

profesor psychiatrii, wiodąca 
międzynarodowa ekspertka w 

opracowywaniu terapii dla dzieci 
autystycznych, poprzednia przewodnicząca 

INSAR – International Society for Autism 
Research

Brian Boyd
USA

profesor pedagogiki specjalnej, 
mocno zaangażowany w badania, 

które obejmują najbardziej wrażliwe 
i często marginalizowane osoby 

autystyczne i ich bliskich

Isabel Dziobek
Niemcy

profesor psychologii klinicznej interakcji 
społecznych, założycielka partycypacyjnej 

grupy Autism-Research-Collaboration, dzięki 
której osoby w spektrum są włączane w 

badania dotyczące autyzmu

Petrus de Vries
RPA

kolejny członek INSAR - International Society for Autism 
Research, profesor psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik 

Centrum Badań nad Autyzmem w Afryce

Emily Simono�
UK

profesor psychiatrii dzieci i młodzieży, 
znana z pracy na temat dobrostanu osób 

autystycznych w zakresie ich zdrowia 
psychicznego
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Sprawy zgłaszane przez TeleJiM dotyczą:

• diagnozy spektrum autyzmu
• działań podejmowanych po otrzymaniu diagnozy
• szkoleń
• pomocy prawnej, odwołań od orzeczeń i decyzji
• spraw socjalno-bytowych
• aktów dyskryminacji   
• członkostwa w JiM
• pomocy psychologa

Fundacja JiM prowadzi telefon pomocowy TeleJiM. To kolejne narzędzie, dzięi któremu jest w stałym jest w stałym kontakcie 
z osobami, które się zgłaszają - poznaje ich i ich potrzeby. W 2021 r. odebrano łącznie 1191 telefonów.
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W Fundacji JiM pomoc jest świadczona także w ramach 
interwencji. Przyjmuje postać bezpłatnych porad udzielanych 
przez prawników. W zeszłym roku podjęliśmy ponad 1000 
porad i interwencji prawnych w obronie praw osób 
autystycznych.  Zgłaszano do nas sprawy, w których 
konieczne było sporządzenie pism procesowych, opinii 
prawnych lub porad pisemnych. Sprawy zgłaszane były 
zarówno przez Formularz Interwencji - przeznaczony dla 

Członków Klubu JiM, jak również adres 
rzecznictwo@jim.org, za pośrednictwem czatu lub 
Facebooka. 
Duże zainteresowanie poradnictwem prawnym 
spowodowało, że swoją sprawę zgłosić mogą wszyscy 
zainteresowani pomocą prawną, jeżeli są osobami 
niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym lub ich bliskimi.

• najliczniejszą grupą spraw, jakie były zgłaszane były kwestie odwołań od decyzji Zespołów ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. 
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Gdzie można zgłosić swoją sprawę? 
https://jim.org/interwencje/ 
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Pod opieką Fundacji JiM znajdują się dzieci i dorośli z różnymi 
niepełnosprawnościami, z całej Polski. Fundacja umożliwia 
zbieranie środków finansowych w celu pokrycia kosztów 
związanych z ich terapią, rehabilitacją i niwelowaniem 
barier wynikających z niepełnosprawności, w ramach serwisu 
Subkont. 

Subkonto rozumieć należy jako usługę księgową, w której 
Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) w ramach ogólnego 
konta bankowego zgodnie z wolą darczyńcy wyodrębnia środki 
finansowe na rzecz konkretnego beneficjenta. Subkonta 
Fundacji JiM zwiększają dostęp do diagnozy, terapii 
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Dane 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% 
przekazywanego przez urzędy skarbowe. 

Pieniądze z 1% od lat wykorzystywane są przez tysiące 
rodzin do pokrycia kosztów związanych m.in. 
z leczeniem, rehabilitacją, terapią lub zakupem 
specjalistycznego sprzętu. Podobnie jest w Fundacji JiM, 
gdzie pozyskane w ten sposób środki zasilą subkonta 
naszych podopiecznych i cele statutowe Fundacji JiM. 
Tak, abyśmy dalej mogli, ramię w ramię, działać na rzecz 
osób autystycznych!

8 129 418 zł
W 2021 r. Darczyncy w ramach 1% przy opłacaniu PIT z 2020 r. przekazali:

4352 subkonta
W 2021 r. w ramach serwisu subkont prowadzono:

7 139 441,47 zł
W pierwszym roku wydaliśmy na pomoc bezpośrednią:

Środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy terapeutycznych, produktów 
farmaceutycznych, diagnostykę medyczną, rehabilitację, leczenie, transport 
i remonty niwelujące bariery.
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Przez cały rok walczymy o dostęp do edukacji osób 
autystycznych. Ich prawo do edukacji jest prawem człowieka. 
Bardzo często się im go odmawia. Nie możemy się na to zgodzić! 
Oprócz ogólnopolskich kampanii antydyskryminacyjnych, 
pomocy prawnej i interwencji prowadzimy też własne placówki. 
Prowadzimy na Tatrzańskiej 105 w Łodzi:

• Klinikę JiM - jest to jedna z poradni dla osób 
autystycznych zakontraktowana w NFZ na terenie Polski. 
Zapewnia ona nieodpłatny dostęp do diagnozy i terapii dla osób 
w spektrum autyzmu. W 2021 r. 496 osób było uczestniczyło w 
procesie diagnozy, w tym 88 osób dorosłych. W terapii 
miesięcznie uczestniczyło ponad 300 osób. 
 

• Przedszkole JiM - uczęszcza do niego 24 dzieci. 
Wszystkie mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry, 
psychologa, logopedy i terapeuty integracji sensorycznej. Dla 23 
dzieci organizowane są zajęcia z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju. Dzieci uczęszczające do przedszkola JiM 
posiadają diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju, oraz  
zaburzeń sprzężonych.
 

• Szkoły JiM - podstawowa i przysposabiająca 
do pracy, w których uczy się odpowiednio 43 i 17 uczniów. 
Uczniowie mają wsparcie wykwalifikowanej kadry, 
logopedów, psychologa, terapeuty SI, jak i terapeuty 
prowadzącego zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Wśród 
uczniów szkoły podstawowej 32 ma diagnozę 
całościowych zaburzeń rozwoju, 4 osoby mają orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a 5 
o znacznym. 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej - to forma 
terapii dla 45 dorosłych niepełnosprawnych, w tym ze 
spektrum autyzmu. Fundacja dysponuje 9 pracowniami 
(tkacką, teatralną, poligraficzno-informatyczną, 
umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej, 
zaradności życiowej i reedukacji, gospodarstwa 
domowego, drewna, plastyczną, ceramiki i rzeźby). 
Wsparcie zapewniają terapeuci, psycholog, 
fizjoterapeutka, pracownik socjalny.

To dzięki wsparciu osób takich jak Ty nasi podopieczni mogą realizować 
swój potencjał, a my każdego dnia możemy realizować naszą misję i budować 
lepszy świat dla wszystkich osób w spektrum autyzmu!
Dziękujemy, że jesteś z nami! 
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24 dzieci
w Przedszkolu JiM

43 uczniów
w Szkole Podstawowej 

JiM

17 uczniów
w Szkole 

Przysposabiającej 
do Pracy

45 dorosłych 
uczestników

Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 


