Tisková zpráva
Den autismu v Pardubicích - Den otevřených dveří center pro děti s PAS a čtení vzkazů
manželi Novotnými

Na dnech otevřených dveří Rehabilitačního centra a školky LENTILKA a Rodinného
Integračního Centra (RIC) v Pardubicích můžete poznat zázemí zařízení, která
pomáhají dětem s postižením i poruchami autistického spektra (PAS). Při té příležitosti
si můžete 4. dubna 2016 v RIC poslechnout čtení vzkazů lidí s PAS, i těch, kteří o ně
pečují. Akce se koná při Dni autismu v Pardubicích.
Otevření dveří center, která dětem s PAS pomáhají, mají otevřít i cestu k lidem s PAS a těm,
kteří se o ně starají. Poruchy autistického spektra vyžadují mnoho ohledů, pochopení a
specifický styl komunikace a právě nedostatek těchto aspektů lidem s PAS život značně
komplikuje. „U dětí je komunikace náročnější. Ztrácejí se ve svých pocitech a řada věcí jim
zkrátka vadí. My chceme ukázat veřejnosti, že nejde o to, že je dítě nevychované nebo zlobí,
ale má PAS, a proto potřebuje daleko více pochopení a jiný přístup v komunikaci. A při dni
otevřených dveří nám s tímto navíc báječně pomůžou herci Východočeského divadla manželé
Novotní“, vysvětluje jedna ze spoluorganizátorek dne autismu a ředitelka Rodinného
Integračního Centra Hana Janiková.
Den otevřených dveří v LENTILCE a RIC se koná 4. dubna a to od 8:00 do 16:00. Obě
centra se nacházejí na adrese Prodloužená 278, 530 09 Pardubice. „Nepůjde jen o to,
prohlédnout si prostory. Ukážeme návštěvníkům naše podpůrné terapie, jako jsou
canisterapie, arteterapie či muzikoterapie. Vyzkoušet si budou moci také speciální podložky
BIOMAT a didaktické pomůcky pro děti s PAS“, dodává Bělková.
Rodiče budou také moci o svých potřebách a starostech diskutovat s našimi poslanci
PharmDr. Jiřím Skalickým, PhD. – patronem třídy pro děti s poruchou komunikace, soc.
interakce a PAS v LENTILCE a panem MUDr. Davidem Kasalem, který je zároveň člen
pracovní skupiny pro osoby s PAS při Vládním výboru pro zdravotně postižené, ale i
zakladatelem České odborné společnosti Aplikované behaviorální analýzy (účinná metoda na
podporu osob s PAS).
Čtení vzkazů od lidí s PAS, i těch, kteří o ně pečují, jako jsou speciální pedagogové, asistenti,
fyzioterapeuti, logopedi, rodiče a členové rodiny, se ujali manželé Novotní. Herečka Dagmar
Novotná a její manžel Pavel Novotný přečtou niterní pocity lidí s PAS, úskalí při
komunikaci s nimi i obtíže, které je dennodenně potkávají v Rodinném Integračním Centru od
16:00. Vzkazy jsou součástí výstav „Co nám dělá radost?“, které budou probíhat během
celého měsíce dubna na různých místech v Pardubicích, ale i v celém Pardubickém kraji.

Sami manželé Novotní k akci vzkázali. „Vám všem, kteří žijete mezi dvěma světy a každým
dalším dnem, každým okamžikem usilujete o jejich vzájemné přiblížení, patří náš obdiv, naše
hluboká úcta. Je pro nás ctí, můžeme-li alespoň trochu pomoci. Ať jsou všechny vaše dny jen
modré; ať máte pořád modrou náladu. To vám upřímně přejí Pavel a Dagmar Novotní.
Části některých vzkazů:
„Vím, že práce s dětmi s PAS má velký přínos jak pro společnost, rodiče, i pro mne jako
asistenta pedagoga. Mne osobně naučila veliké trpělivosti, klidu i seberealizaci.“ – asistent
pedagoga
„Nerozumím dlouhým slovním instrukcím, slova jsou pro mě chaos. Ve školce už vědí, že musí
mluvit stručně a výstižně. Do školky chodím skutečně rád, paní učitelky pochopily, že mám
smysl pro humor a nezkazím žádnou legraci.“ – Martin 6 let, autista
„Rád chodí na procházky, kde je klid a příroda. Čistí si tam hlavu od každodenních starostí,
když se nemůže vypovídat, jak se měl, co ho trápí, co mu šlo. Adámek nemluví. Naše sportovní
vyžití jsou procházky v přírodě.“ – maminka Adámka (7 let), který má dětský autismus
Den otevřených dveří a čtení vzkazů je součástí akce Den autismu v Pardubicích, který má za
cíl šířit osvětu o PAS, podporovat lidi, kteří poruchami trpí a otevřít cesty k jejich porozumění
a správné komunikaci s nimi. Organizátoři spolu s partnerskými organizacemi připravili na
celý duben přednášky, konference i dny otevřených dveří v organizacích, školách a
centrech, které lidi s PAS podporují. Hlavní událostí akce je Den autismu, který se koná
v pátek 1. 4. a během něj proběhne Modrý průvod, otevření výstav „Co nám dělá radost“ i
zahájení akce Rozsviťme se modře, která má celosvětové měřítko.
Spoluorganizátory akce jsou LENTILKA - Dětské rehabilitační centrum, Rodinné Integrační
centrum, partnerské organizace z celého Pardubického kraje, ale i Naděje pro autismus.
Vše ke dni autismu i celý program je k nalezení na http://drc-lentilka.webnode.cz/denautismu-2016/ či http://www.ric.cz/aktivity-ke-dni-autismu-2016.html.
Kontakt: Gabriela Bělková – Dětské rehabilitační centrum a školka LENTILKA,
belkova@drclentilka.cz, +420 733 724 538
Hana Janiková – Rodinné Integrační Centrum, hana.janikova@ric.cz, +420 739 025 071.

