
Pomóż Krzysiowi!
Przekaż 1% podatku na terapię. Każda kwota ma znaczenie.
Przekaż apel rodzinie, znajomym, kolegom z pracy, klientom.

Mam 5 lat. Cierpię na Autyzm.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomocy, robię coraz większe postępy.

Rozumiem coraz więcej słów i potrafię je powtórzyć, ale sam rzadko mówię.
Jestem coraz bardziej samodzielny, sam korzystam już z toalety.

Wykonuję coraz trudniejsze zadania w przedszkolu i na dodatkowych terapiach.
Jeżdżę też na konikach, bardzo lubię je karmić.

Wolę być sam, nie potrafię bawić się z siostrami i kolegami.
Boję się hałasów, nowych osób, miejsc i rzeczy.

Często się ekscytuję, biegam i krzyczę, by wyładować emocje, które nie pozwalają mi zasnąć.
Ludzie nie rozumieją mojego zachowania, nie jestem niegrzeczny, po prostu się boję.

Potrzebuję czułości, kocham przytulać się do rodziców. Nie odstępuję ich nawet na krok.
Uwielbiam tańczyć, malować farbami i bawić się samochodami.

Potrzebuję pomocy, by nawiązać kontakt z ludźmi i funkcjonować w ich świecie.
Mam nadzieję na dalszą poprawę, dzięki wielu godzinom różnych terapii, kosztownym badaniom i lekom.

Marzę o tym, by kiedyś pójść do szkoły razem z moimi siostrami – bliźniaczką Anią i starszą Marysią.
Moje milczenie jest krzykiem o pomoc.
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