AKCE KE SVĚTOVÉMU DNI POROZUMĚNÍ
AUTISMU 2018
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Druhý duben je dnem, který je známý jako světový den porozumění autismu. Při této
příležitosti probíhá každoročně mnoho akcí napříč celou Českou republikou, které
nám mají připomenout autismus jako takový. Celý duben se proto v Pardubicích, ale
i v dalších městech Pardubického kraje nesl ve znamení modré barvy, která je
barvou komunikace, a která symbolizuje chápání, sdílení a porozumění autismu
veřejností. Slovo modrá se v kontextu poruch autistického spektra (PAS) skloňuje
snad ve všech pádech a proto není divu, že se modrá barva dala vidět i v mnoha
názvech doprovodných akcí.

 LIGHT IT UP BLUE – CELOREPUBLIKOVÁ KAMPAŇ „ROSVIŤME
SE MODŘE“
V noci ze dne 1. na 2. dubna se do celorepublikové akce „Rozsviťme se modře“
zapojilo mnoho organizací, institucí přímo z Pardubic, ale také z celého
Pardubického kraje. Budovy, které svítily modře, byly např. Rodinné Integrační
Centrum, Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum, radnice města
Pardubic, Východočeské divadlo, ČSOB Pojišťovna, Krajský úřad Pardubického
kraje, Tipsport Arena, Univerzita Pardubice, SPZŠ Chrudim, ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s.,
Denní stacionář Slunečnice Pardubice, Domov pod hradem Žampach, Morový sloup
v Chrudimi atd.
Další podporu v podobě modrého oblečení, modrých doplňků realizovala Kavárna
Panorama. Do „modrého dne“ se zapojila i spousta mateřských školek a základních
škol (viz foto).
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Plakáty a programy o aktivitách ke Dni autismu byly umístěny: Sokol Pardubice,
Knihovna Pardubice, Infocentrum Pardubice, Krajský úřad Pardubického kraje,
Magistrát města Pardubice, Turistické centrum, Východočeské divadlo Pardubice,
Atrium Palác, AQUA centrum, Univerzita Pardubice, Dům hudby, spolupracující
organizace ze sociálních služeb, MŠ a ZŠ Pardubice, Krajská nemocnice Pardubice,
obchodní centrum Grand, restaurace Panorama, atd.
Spoty o aktivitách ke Dni autismu byly nahrány Východočeským divadlem, hercem
panem Pavlem Novotným a byly od 23. 3. 2018 postupně uveřejňovány
v pravidelných intervalech v Atrium Palác a TIPSPORT ARÉNĚ Pardubice.
NA 51 MÍSTECH V PARDUBICÍCH + 15 MÍSTECH V LANŠKROUNĚ BYLY
UMÍSTĚNY PLAKÁTY A PROGRAMY (VÝLEPNÍ MÍSTA).
 MODRÝ PRŮVOD
Modrý průvod na podporu osob s poruchami autistického spektra zbarvil
dne 4. 4. 2018 Pernštýnské náměstí a třídu Míru do modré barvy, barvy komunikace.
Šestý ročník zaznamenal účast cca 500 účastníků, kteří osobně přišli vyjádřit
sounáležitost s dětmi a dospělými s autismem. Doprovod bubnů dvou bubeníků

z Konzervatoře Pardubice rozpohyboval průvod a umocnil tak zážitek z celé akce. Na
závěr jsme společně vypustili přes 1000 modrých balónků před ČSOB Pojišťovnou,
což bylo vyvrcholením osvětové aktivity k celosvětovému dni autismu.
Účast na průvodu (kromě rodičů a dětí s PAS, Rodinného Integračního Centra, Mgr.
Jakuba Rychteckého – náměstka primátora města Pardubice), např.: Integrační
školka a rehabilitační centrum Lentilka, ZŠ Staňkova, MŠ Na Třísle, ZŠ A. Krause,
MŠ Motýlek, ZŠ Do Nového, MŠ Kamínek, ZŠ Pardubice – Spořilov, ZŠ a MŠ Klas
Pardubice – Rosice, MŠ Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice, dále pracovníci
a klienti služeb: Domov pod Kuňkou, Slunečnice, Speciální a praktická škola Svítání,
Mirea, Středisko rané péče.

Modrý průvod se konal i v Lanškrouně, a to dne 5. 4. 2018. Účastníci se sešli
na náměstí J. M. Marků v 9,00 hodin. Pro školy a širokou veřejnost byl připraven
kulturně vzdělávací program s tématikou poruch autistického spektra. Účast byla
hojná, 300 dospělých a dětí přišlo podpořit akci ke Světovému dni autismu.
 VZKAZY „MODRÉ PŘÍBĚHY“
Po celý duben si mohli cestující MHD v Pardubicích přečíst vzkazy „Modré příběhy“.

 BENEFICE – MATTRIX – MATĚJŮV SVĚT POČÍTAČOVÉ GRAFIKY
Byl to výjimečný pátek 13. 4. 2018. Na pardubickém zámku se sešlo více jak 70
nadšených účastníků prodejní benefice – závěrečné akce projektu MATTRIX –
Matějův svět počítačové grafiky, jejíž počátek se datuje do března loňského roku.
Rodinné Integrační Centrum, jehož je Matěj Kroužil klientem, společnými silami
podali individuální grantovou žádost do projektu Burza filantropie v Pardubicích.
Donátory projekt oslovil a ti ho finančně podpořili. Pak už nás všechny čekala dlouhá
cesta, na jejímž konci stojí šťastný Matěj na začátku své profesní kariéry.
Cílem projektu „MATTRIX – Matějův svět počítačové grafiky“ bylo ukázat možnosti
uplatnění osob s poruchami autistického spektra, které jsou často výjimečné ve
svých znalostech a schopnostech a dokážou dosáhnout úspěchu v různých oborech,
nejen technických, ale i uměleckých. Protože však mívají schopnosti sociální
integrace, zařazení mezi vrstevníky a obecně do lidské společnosti omezené, nejsou
schopni tuto „výjimečnost“ dostatečně dobře „prodat“. Chtěli jsme také široké
veřejnosti ukázat, jak vidí a prožívají okolní svět lidé na spektru.
Během celého projektu bylo vytvořeno 11 obrazů formou počítačové grafiky, které
následně zhlédlo mnoho lidí v rámci putovních výstav. Účastníci si mohli zakoupit
také trika s Matějovými motivy, která byla do 13. 5. 2018 v prodeji a objednat si je
mohli zájemci přes internetové stránky Rodinného Integračního Centra.
Kouzelnou atmosféru vytvořily zpěvačky Bára Brodníčková a Martina Sikorová, svoji
prvotinu do světa vypustil také RIC PIC band složený ze všech zaměstnanců
Rodinného Integračního Centra s písní Hlídač krav od Jaromíra Nohavici. A protože
toto datum nebylo vybráno náhodně, ale v tento den se Matěj před dvaceti lety
narodil, byla tato píseň zároveň písní narozeninovou. Výtěžek z benefice bude použit
pro další klienty sociální rehabilitace, konkrétně na 17letého chlapce s Aspergerovým
syndromem, který nádherně fotí.
Výborný catering, který pohladil veškeré smyslové buňky, nám připravily Mazané
matky. Krásnými slovy celou benefici provázela moderátorka Stanislava Lavrovič.
Velké poděkování přišlo na závěr také od maminky Matěje. Od člověka, bez kterého
bychom se jako organizace s Matějem nepotkali a který vydal neskutečné množství
energie na to, abychom celý projekt vymysleli, přihlásili, zrealizovali a dotáhli do
úspěšného konce. „Chtěla bych Vám za to všechno poděkovat, protože nebýt Vás,
tak by nikdy Matěj takhle nádherně svoje dvacetiny neoslavil, protože co víc mohl
dostat, než obdiv, potlesk, uznání a ještě v takové megadávce. A zároveň byl
obklopen lidmi, kteří ho mají rádi, fandí mu, jsou mu nakloněni a je jich tolik – to je
pro něj, který ve svém životě samotaří téměř nepoznaný a fantastický zážitek“, říká
Jana Kroužilová, maminka Matěje.

 VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ S PAS A ODBORNOU VEŘEJNOST
Dne 17. 4. 2018 od 9,00 do 16,00 hodin jsme realizovali jednodenní kurz pro 15
účastníků s názvem Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem a strategie
jeho rozvoje (lektorka PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.). Smyslové vnímání a
zpracování podnětů je téměř u každého dítěte s autismem, Aspergerovým
syndromem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami pozměněno nebo
narušeno. Změny ve smyslovém vnímání a zpracování podnětů mohou vyústit do
různých problémů ve škole, ale rovněž v běžném životě může docházet k různým
nestandardním reakcím a projevům chování. Na kurzu se účastníci dozvěděli, jaké
odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autismem a jakými specifickými metodami lze
smyslové vnímání rozvíjet. Lektorka se věnovala možnostem, jak podpořit smyslové
vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit
prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na
jeho zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte nebo když dítě
reaguje úzkostně.

 VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ S PAS A ODBORNOU VEŘEJNOST
Dne 25. 4. 2018 od 9,00 do 16,30 hodin probíhal vyžádaný kurz HANDLE –
stupeň 1 – Úvod do HANDLE PŘÍSTUPU (lektoři – Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul
Baptie, Handle instruktoři a praktici). Celkem se zúčastnilo 17 posluchačů.
HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová
terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení.
Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat
nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové
formy aktivity, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možné zábavné.
Účastníci se seznámili se základními principy tohoto přístupu. Naučili se několik
efektivních, praktických a jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které
mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním
životě.

 VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ S PAS A ODBORNOU VEŘEJNOST
Dne 26. 4. 2018 se v kontaktním místě Rodinného Integračního Centra uskutečnilo
vzdělávání s názvem Základní principy a specifika práce/vzdělávání dětí s PAS
(lektorka Mgr. Jaromíra Staňková).
Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s obecnými pravidly při výchově a vzdělávání dětí
s PAS. Účastníci kurzu se seznámili s principy metodiky strukturovaného učení.
Zodpovězeny byly otázky Jak individuálně přistupovat ke klientovi/žákovi? Jak
strukturovat prostředí, čas, činnosti? Jak důležitá je vizualizace u žáka s PAS? Jaký
smysl má motivace a jak dítě/žáka motivovat? Lektorka používala během kurzu
zážitkové a interaktivní metody, fotografie a videozáznamy s ukázkami metod
strukturovaného učení.
Další informace a foto naleznete: https://www.ric.cz/obsah/den-autismu-2018
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