Tisková zpráva
Den autismu v Pardubicích - Výstavy vzkazů „Co nám dělá radost“

Co se odehrává v duši autistů i těch, kteří o ně pečují, se dozvíte na výstavách na téma
„Co nám dělá radost?, a které budou probíhat na řadě míst v Pardubicích a
Kunětické hoře během celého dubna. Výstavy se konají při příležitosti Dne autismu
v Pardubickém kraji.
Výstavy se otevřou 1. 4. a k navštívení budou celý duben. Vzkazy lidí, kteří trpí poruchami
autistického spektra (PAS), najdete na veřejných místech například na pardubické
radnici, na krajském úřadě, ve Východočeském divadle, Aquacentru, Atrium Paláci,
na pardubické konzervatoři, na Vyšší odborné škole elektrotechnické, pardubické
univerzitě i přímo na Kunětické hoře. Vzkazy v „MODRÝCH DESKÁCH“ najdete
také v čekárnách lékařů v krajské nemocnici, poliklinikách, ale také i úřadech.
Některé vzkazy nejsou přímými sděleními lidí s PAS, zvláště u dětí by nebylo možné
takové pocity formulovat a napsat, ale jsou přiblížením světa lidí a především dětí
s PAS. Připravovali je odborníci a ti, kteří s nimi pracují a přibližují nám tak stavy a
situace, se kterými se tyto děti potýkají. Často nám vzkazy také sdělují právě ústřední téma
výstavy - co dělá lidem s PAS a jejich pomocníkům a pečovatelům radost.
Vzkazy, které poodkryjí niterní pocity lidí s PAS i situace, kdy se tito lidé cítí bezradní
nebo nešťastní, budou vystaveny také v dalších objektech. Najdete je v Tipsport Aréně,
ČSOB pojišťovně, v café Apatyka a v centrech, která se podílejí na organizace celé akce,
Dětské rehabilitační centrum a školka LENTILKA a Rodinné Integrační Centrum. „ A
pokud by chtěl někdo vzkazy vidět, ale nechtěl by za nimi dojít, možná si ho najdou samy
v autobusech a trolejbusech MHD Pardubice. I tam budou vzkazy lidí s PAS, těch kteří o
ně pečují i odborných fyzioterapeutů, pomocníků i pedagogů, k nalezení,“ uvedla jedna ze
spoluorganizátorek akce ředitelka Rehabilitačního centra a školky LENTILKA Gabriela
Bělková.
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
Výstavy vzkazů jsou 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 např. 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.

