
 
V Pardubicích dne 29. 6. 2015 

 

Vyhodnocení zajištění 3. ročníku akcí zaměřených 

na zvýšení povědomí o autismu „MÁM SVŮJ SVĚT, ALE 

MÁM VÁS RÁD, ANEB CHCEME SE DOMLUVIT“ 

 

Od 20. 3. 2015 byly zveřejněny vzkazy „CHCEME SE DOMLUVIT“ s informacemi, 

co autisté potřebují v MHD Pardubice, MHD Chrudim a ČSAD Ústí nad Orlicí.  

Současně proběhla výstava těchto vzkazů v ČSOB Pojišťovně, Východočeském 

divadle, v AFI Paláci (současný ATRIUM Palác), v hale pardubického hlavního 

ná

dra

ží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dne 26. 3. 2015 – tisková konference na podporu osvěty autismu 

V restauraci Bonté za podpory ČSOB Pojišťovny proběhla od 9,00 hodin tisková 

konference zaměřená na předání nejdůležitějších informací o akcích konaných 

na podporu osvěty autismu. Novináři byli krátce seznámeni i s otevřením nového 

krajského centra autismu „z PASti“ a se službami pro osoby s PAS, které jsou 

v Pardubickém kraji poskytovány. 

Novináři obdrželi tiskové zprávy k jednotlivým plánovaným aktivitám na CD. 

 

 

Dne 1. 4. 2015 – Modrý den s ČSOB Pojišťovnou 

Součástí této akce byl Modrý průvod, který vedl z Pernštýnského náměstí k ČSOB 

Pojišťovně, kde proběhlo vypuštění modrých balónků. Akce pokračovala v AFI Palaci 

vystoupeními klientů neziskových organizací a ukázkami metod práce s autisty 

(od 11,00 do 17,30 hod) a slavnostním křestem CD „Vzkazy od nás autistů a těch, 

kteří nám chtějí porozumět“. Na závěr se mohly děti potěšit vystoupením Evy a 

šmouly Nešiky.  

Rodinné centrum Dětský svět v Lanškrouně se ve spolupráci s Kultuním centrem 

Lanškroun také zapojilo, a to modrým průvodem s balónky, promítáním filmu „Duše 

za sklem“, výstavou vzkazů, pomůcek, knih s problematikou autismu, fotografickou 



 
výstavou „Lanškroun očima dět s PAS“ a 

zážitkovým seminářem „Autismus na vlastní 

kůži“. 

Všechny spolupracující organizace se 

shodly na tom, že budou chtít i příští rok 

navázat na tuto tradici a předávat tím nejen 

veřejnosti ale i dalším institucím potřebné 

informace k dané problematice.   

 

 

 

 

 



 
Dne 2. 4. 2015 – Light it up blue – celorepubliková kampaň Rozviťme se modře 

Do kampaně „Česko svítí modře“ se zapojily tyto organizace  - Rodinné Integrační 

Centrum o.s., Lentilka - Dětské rehabilitační centrum, Rodinné centrum Dětský svět 

Lanškroun. Nasvícením budov podpořili tuto akci taktéž: radnice města Pardubic, 

Východočeské divadlo, ČSOB Pojišťovna, 

restaurace sv. Patrika, radnice 

města Lanškroun, Kulturní 

centrum Lanškroun – osvětlení 

budovy zámku, morový sloup 

na Resslově náměstí 

v Chrudimi. Modré dezerty 

pdoávala čajovno- kavárna Bilerbin 

a modré nápoje byly podávány 

v restauraci sv. Patrika. 

 

 

 

        

 

 



 
 

 

Dne 7. 4. 2015 – Přednáška „Rozvoj 

komunikace osob s PAS“ 

V rámci akcí konaných na podporu 

autismu navštívila RIC odbornice na 

problematiku autismu Mgr. Berta 

Burkoňová z Centra terapie autismu. 

Dne 7. dubna 2015 zorganizovalo RIC pro širokou veřejnost přednášku na téma 

„Rozvoj komunikace osob s PAS“, kterou prezentovala Mgr. Burkoňová. Přednášky 

se zúčastnilo 25 osob z řad odborníků a pečujících osob, kteří měli možnost 

dozvědět se nejnovější poznatky z oblasti komunikace u osob s poruchami 

autistického spektra.  

„Mému synovi byl nedávno 

diagnostikován dětský autismus, proto 

byla pro mě přednáška velmi zajímavá a 

přínosná“, uvedla jedna z maminek, která 

se přednášky zúčastnila. 

 

 



 
 

 

 

Dne 8. 4. 2015 – Den otevřených dveří – 

Speciální základní škola Chrudim 

 

Dne 8. 4. 2015 – Den otevřených dveří – 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, 

o.p.s. 

 

Dne 14. 4. 2015 – Společný modrý den 

otevřených dveří – Rodinné Integrační 

Centrum o.s.s a Lentilka – Dětské 

rehabilitační centrum; otevření CENTRA 

PRO AUTISMUS „z PASti“ 

Slavnostního otevření Centra pro autismus 

Z Pasti se zúčastnili zástupci Magistrátu 

města Pardubic, pro které byla připravena prohlídka prostor Rodinného Integračního 

Centra a ukázka pomůcek pro děti s poruchami autistického spektra. Nejen pro ně, 

ale i pro rodiče a širokou veřejnost si pracovníci RIC a Lentilky připravili ukázky 

z muzikoterapie a arteterapie.  

Každý, kdo měl zájem podívat se, jaké služby a aktivity RIC a Lentilka nabízí, mohl 

přijít a získat informace k problematice autismu.   

Zájem o otevření nového centra projevilo cca 25 osob z řad odborníků i veřejnosti. 



 
 

 

                       

    

Dne 20. 4. 2015 – Konference „Austimus dnes v Pardubickém kraji“ 

Rodinné Integrační Centrum o.s. ve spolupráci s Dětským rehabilitačním centrem – 

Lentilka zrealizovalo dne 20. 4. 2015 konferenci na téma „Autismus dnes 

v Pardubickém kraji“, které se zúčastnilo bezmála 60 osob z řad odborníků a 

veřejnosti. Na konferenci vystoupili nejen specialisté, kteří se podělili o své 

zkušenosti spojené s prací s lidmi s poruchami autistického spektra, ale i rodiče, 

kterých se toto téma osobně dotýká.  



 
Ze zpětných ohlasů lze konstatovat, že akce 

byla velmi zdařilá, příspěvky byly 

pro zúčastněné zajímavé a obohacující. Velké 

díky patří také všem partnerům, kteří převzali 

nad touto akcí záštitu.    

       

       

      

 

  

Dne 27. 4. 2015 – Přednáška MUDr. Michaela Kučery „Nejnovější poznatky 



 
v oblasti CNS s návazností na PAS“ 

Touto akcí navázalo Rodinné Integrační Centrum na již dřívější spolupráci a nyní 

při příležitosti akcí konaných v rámci měsíce autismu, pozvalo opět pana MUDr. 

Michaela Kučeru, který je odborníkem na mitochondriální a bio-regulační medicínu. 

Přednáška na téma Nejnovější poznatky v oblasti CNS s návazností na poruchy 

autistického spektra proběhla v dopoledních hodinách za účasti bezmála 20-ti 

návštěvníků z řad zaměstnanců ale i široké veřejnosti. Pan doktor poutavým 

způsobem popisoval souvislosti CNS a PAS a obratně odpovídal na dotazy 

přítomných. Nebývalý zájem ocenil i sám MUDr. Kučera, který poznamenal, že ho 

zájem posluchačů mile překvapil.  

Po přednášce následovalo diagnostické vyšetření variability srdečního rytmu 

objednaných klientů.  

 

 

 

 

 

Dne 22. 5. 2015 – Odborný seminář pro ředitele MŠ a ZŠ 



 
Rodinné Integrační Centrum o.s. ve spolupráci s Lentilkou - Dětské rehabilitační 

centrum a Magistrátem města 

Pardubic, odborem školství, kultury 

a sportu zrealizovalo dne  22. 5. 

2015 odborný seminář s názvem 

Poruchy autistického spektra pro 

ředitele a pedagogy MŠ a ZŠ.  

V prostorách Společenského sálu 

Radnice města Pardubice proběhl 

odborný seminář zaměřený na předávání informací a dobré praxe práce s dětmi 

s poruchami autistického spektra 

v mateřských a základních školách. 

Nabitý program plný zajímavých 

příspěvků zahájili zdravicí Mgr. Jakub 

Rychtecký, náměstek primátora a Mgr. 

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu 

Parlamentu ČR. 



 
Na semináři vystoupili nejen ředitelé ZŠ, 

kteří se podělili o své zkušenosti spojené 

s prací s dětmi s poruchami autistického 

spektra, ale i rodiče, kteří hovořili 

o uspěšné integraci a péči svých dětí 

v ZŠ a Lentilce. Pracovnice RIC ve svém 

příspěvku vyhodnotila výstupy 

z dotazníkového šetření a poskytla 

odpovědi na dotazy, které byly v dotazníku uvedeny. Neméně zajímavé byly 

prezentace i od pana PaedDr. Bc. J. Knolla, ředitele Pedagogicko psychologické 

poradny Pardubice, Mgr. M. Jiráskové, krajské koordinátorky pro oblast autismu a 

Mgr. I. Liedermanové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MMP, kteří potvrdili 

nárůst počtu dětí s PAS.  

Semináře se zúčastnilo cca 50 osob. 

Z ohlasů, které zazněly již na semináři, byl patrný velký zájem o danou problematiku. 

Pedagogové uvedli, že by uvítali další seminář zaměřený na techniky a metody práce 

s dětmi s PAS ve školkách a školách, na konkrétní řešení možných situací, se 

kterými se setkávají nebo mohou setkávat pedagogové ve své praxi. 

Na odborném semináři zazněly také vzkazy od rodičů a pečujících osob o děti s PAS 

z nového CD s názvem – Vzkazy od nás 

autistů a těch, co nám chtějí porozumět. 

Pedogogové o toto CD projevili zájem a 

bylo již do každé MŠ a ZŠ předáno.  

 

DĚKUJEME ZA POMOC VŠEM 

SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM !!! 

 

 



 
Hana Janiková - RIC 
Gabriela Bělková – Lentilka - DRC 


