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Není nám lhostejný  SVĚT AUTISMU Iniciujeme osvětu s heslem  VSTUPTE PROSÍM



Áska výtečně uvádí začátek a průběh 
happeningu → výkřik „zemědělec“ → Magdaléna 
v roli člověka s autismem → malý Honzík 
protestuje – odmítá vystoupit z auta – je jediný, 
který pochopil, o čem je happening → pan 
gynekolog – průzkum studny – opravdu vyvolal 
pocit šoku → Pepa – v.i.p. ochranka mafie – 
originální improvizace → doteky – přiblížení se 
– osvobozena z autismu → Jareček schovaný za 
kamerou – Hajdelák ho kryje → po celou dobu 
je s námi Jan – kde se tam vzal? – šok! – měl 
čekat ve 14 hod. před restaurací – náhodně 
se dostává na židli – podle maminky na to 
čekal – zkouší si autismus – krásný paradox – 
jedinečná scéna – má doopravdy autismus → 
taneček – silný okamžik – zlom pro všechny → 
Lenka mu předává videokameru – může začít 
natáčet gumídky – Hollywood? – gumídky? – 
bude to zajímavý individuální příběh → „prosím, 
minimalismus slov!“ → konec etudy – uf!



Záměrně jsem vás vzala do Skotnice. Je to místo, se 
kterým je spojena představa jednoho tatínka dítěte  
s autismem. Přáním onoho rodiče je, aby jeho syn 
mohl jednou DŮSTOJNĚ ŽÍT a osamostatnit se ve 
svém dospělém věku. Jako správný otec se snaží najít 
bezpečné zázemí pro svého postiženého syna  
a nedaří se mu to. Už pro něho vybudoval ranč, ale ten 
nefunguje, protože Jaromír ho odmítá. Bojí se, co  
s Jarečkem jednou bude. Hledá řešení, protože pomoc 
státu selhává. Úsilí tatínka je obdivuhodné. Neexistují 
sociální služby specializované na autismus, které by 
Jaromír mohl využívat v lokalitě svého bydliště. Byla 
jsem rodiči oslovena a požádaná o pomoc.

PURPURA, o.s. vychází z deklarace základních lidských 
práv. Žijeme ve 21. století. Nejen Jaromír, ale všechny 
osoby s autismem či jiným zdravotním či sociálním 
znevýhodněním si zaslouží podporu. Je třeba reago-
vat. 

PURPURA, o.s. reaguje a snaží se přispět k řešení pro-
blému sociální integrace.

RODIČE MAJÍ SEN. SEN OCHRÁNIT SVOJE DÍTĚ.



Rodičům je často vytýkáno, že je jejich syn rozmazle-
ný, nevychovaný a zlobivý, že ho nezvládají. Bohužel 
je to jinak.

Jareček nerozumí tomu, co mu říkáme, nechápe, co po 
něm chceme a sám se nevyzná v tom, co prožívá. Oční 
kontakt je mu nepříjemný a když sám nechce, tak ho 
nevyhledává, raději krčí ramena a zakrývá si ucho, aby 
neslyšel. Někdy se i kouše do ruky a bouchá do hlavy, 
protože má svoje vnitřní nutkavosti, úzkosti, strachy  
a neklid. Často nadává a klade stereotypní otázky plné 
negativismu, na které si sám odpovídá nebo očekává 
předem dané odpovědi. Teprve pak se zklidní. Běžně 
přehrává naučené role ze situací, které prožil nebo 
viděl v televizi. Kdo ho důvěrně zná, tak ví, že je to jeho 
jediný způsob, jak si s námi může povídat a je takto 
šťastný - nezlobí! Jen se ujišťuje. Kdo nepřistoupí na 
jeho hru, tak se stává „blbým.“ Každé jeho rozrušení i 
exces je známkou toho, že na něho příliš mluvíme… že 
děláme něco špatně.  

Co by jeho rodiče dali za to, kdyby byl jejich syn jen 
rozmazlený, nevychovaný a zlobivý. Svoje postižení si 
nevybral, narodil se s ním a bude ho mít po celý život. 

MÁ AUTISMUS.



Rodiče vybrali místo ve Skotnici, kde by nejen Jareček, 
ale i další osoby se zdravotním postižením mohly bydlet. 
Nemovitost je na ideálním a krásném místě. PURPURA, 
o.s. hledá komplexní řešení v návaznosti na práci a volný 
čas s důrazem na zachování komunitního prostředí.

Firma Jaromírova tatínka podrží nemovitost pro záměry 
Purpury, o. s. do roku 2011 a řešiteli se stane výhradně 
odborná veřejnost. Rodiče sami cítí, že najít funkční 
řešení je o schopnosti nabídnout specializovanou po-
moc. V roce 2010 jsem si naplánovala předprojektovou 
přípravu pro následné zpracování studie proveditelnos-
ti, ale ukázalo se, že projekt nelze realizovat ve Skotnici v 
podobě sociálních služeb s profinancováním z fondů EU!

Nestavím vzdušné zámky. Řeším otázky, jak projekt 
financovat, jak ho udržet a jak zajistit podmínky na jeho 
provoz. Hledám konceptuální řešení. Nechci v rodičích 
vzbuzovat zbytečné naděje, protože případný neúspěch 
přinese jen další zklamání. Nulový kapitál Purpury, o.s. je 
pro mě faktem, proč zatím oficiálně neoslovuji partnery. 
Máme pouze záměr, který je zapotřebí definovat a zajis-
tit podmínky pro jeho realizaci. To vyžaduje intenzivní 
úsilí, čas a určitě i zázrak.

Děkuji jistému člověku a jeho kolegům za nabídku zpra-
cování architektonické studie záměrů Purpury, o.s. Dlou-
hodobě obdivuji jejich osobitou tvorbu a mám osobní 
RESPEKT A EMOCE. Takovou prestižní pomoc mohu 
přijmout jedině tehdy, pokud se PURPUŘE, o.s. podaří 
zajistit finance na odkoupení nemovitosti ve Skotnici 
nebo pokud získáme jiný vhodný objekt či pozemek.

Každá přicházející a skutečná pomoc je motivující  
v odhodlání a síle pokračovat. 

ZAČÁTEK A IMPULS. 



Neznám žádného „autistu.“
Znám osoby postižené autismem.
Autismus je těžké zdravotní postižení.

Autismus je zkrácený název pro skupinu onemocnění, 
která jsou v poslední době označována za poruchy 
autistického spektra (PAS).

Naše nejuznávanější psycholožka Kateřina Thorová  
z Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, 
Střední Čechy, o.s. uvádí:

„Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského 
mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu ně-
kterých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neuro-
biologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě 
dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní 
vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně 
v oblasti komunikace, sociální interakce a předsta-
vivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.“

Na autismus neexistuje žádná zázračná pilulka. Pokud 
není jasná příčina autismu, nelze autismus vyléčit.

Ne každý psychiatr a klinický psycholog umí diagnosti-
kovat autismus. Autismus se diagnostikuje na základě 
chování. Zkušenost je nutná. Ne každý učitel umí 
vychovávat a vzdělávat osoby s autismem. Ne každý 
odborník z jakéhokoliv oboru ví, jak se má chovat  
k osobám s autismem.



Rodiče nejsou studovaní odborníci na autismus.  
V prvé řadě jsou to rodiče, kteří se musejí vyrovnat 
s tím, že jejich dítě má autismus a je nápadné svým 
zvláštním repertoárem vzorců chování. Není to vůbec 
jednoduché. Mnohdy selhává obyčejná lidská podpo-
ra nejbližšího okolí. Rodiče čelí řadě obvinění a jsou 
souzeni za špatnou výchovu. Pro rodiče je typická 
chronická únava, zoufalství a strach z budoucnosti.

Zoufalí rodiče, dělají mnohdy zoufalé věci.

NEODSUZUJTE RODIČE, NIČÍM SE NEPROVINILI. 
JEJICH DÍTĚ MÁ AUTISMUS.

Nutností je, aby existovala dostatečná síť specializo-
vané odborné péče a povědomí ve společnosti, že 
autismus není žádný rozmar, ale celoživotní porucha.

Problémové chování osob s autismem je odrazem 
toho, že nám nerozumí a nechápou kontext mnohdy 
banálních situací. Trpí často „vnitřní bolestí,“ která 
připomíná obrannou reakci, jak přežít, protože denno-
denně reagují na chaos a zmatek, který prožívají. Lidé  
s autismem mají nejčastěji potíže se sociální komu-
nikací. To je jejich postižení. Opravdu se nemohou 
chovat jinak, protože to neumějí a nemohou to ani 
umět. Modely chování se potřebují naučit.

Neexistují dva shodní lidé s autismem se stejnými pro-
jevy autismu. Člověk s autismem může mít mentální 
postižení různého stupně, ale také může mít zachovalý 
intelekt. Může mít přidružené jiné zdravotní postižení 
a může mít jakoukoliv nemoc. Potřeby osob s autis-
mem je nutné rozlišovat na základě individuálního 
přístupu a hodnocení.

Všem je jasné, že člověk s pohybovým postižením 
svoje postižení kompenzuje pomocí vozíku a bezba-
riérového prostředí. Co potřebuje člověk s autismem? 
Potřebuje v různé míře podle potřebnosti nahrazovat 



nebo podporovat svoje myšlení, řeč a chování. To si lze 
těžko představit. Zvláště, když člověk s autismem vy-
padá zdravě. Velmi často je člověk postižený autismem 
ohrožen nepřijetím a nálepkou „nevychovaný.“ 

Problematika autismu je stále širokou veřejností nepo-
chopena, proto se může stát politickým problémem.

POTŘEBUJI STRUKTURALIZACI, VIZUALIZACI  
A INDIVIDUALIZACI. MÁM AUTISMUS.

Sociální služby by měli poskytovat odborníci nikoliv 
rodiče. Bohužel neexistuje dostatečná nabídka speci-
alizovaných sociálních služeb pro osoby s autismem 
podle jejich individuálních potřeb. Proto je mnoho 
osob s autismem nevhodně začleněno nebo není 
začleněno vůbec. Rizikem sociálního vyloučení jsou 
ohroženi i rodiče.

Nutností je osvěta o tom, že osoby s autismem patří 
mezi nejrizikovější skupinu, která se velmi těžko soci-
álně začleňuje a přizpůsobuje. Osoby s autismem se 
neumějí bránit. Potřebují zvýšený dohled, aby nebyli 
vystaveni posměchu, zneužití i týrání. 

Péče o osoby s autismem se řadí mezi nejnáročnější  
a nejnákladnější, a to jak ve školském, tak i v sociálním 
systému. Setkáváme se s tendencemi srovnávat po-
třebnost osob s autismem s jinými cílovými skupinami. 
Nelze srovnávat. Osoby s autismem potřebují specific-
ké podmínky, přístup a pomoc. 

Myšlení osob s autismem je jiné, a proto se také chova-
jí jinak. Bylo by dobré, kdybychom se k nim začali také 
chovat jinak, pokud jim skutečně chceme pomoct.

SMÍM TADY ŽÍT? MÁM NA TO PRÁVO?  
MÁM AUTISMUS.



Ano – mám emoce, které mě motivují k tomu, abych 
byla iniciátorem diskuze napříč krajem – obcemi – 
poskytovateli sociálních služeb – uživateli a rodinami. 
Prozatím je to neefektivní. Ačkoliv žijeme v novém 
tisíciletí, aktuální problémy se neřeší s výhledem do 
budoucnosti. 

Nemusím být realizátorkou, stačí, že nejsem profesně 
lhostejná k riziku sociálního vyloučení, kterým jsou 
osoby s autismem ve své dospělosti ohroženy. Jsem 
otevřená i jiným adekvátním a novým způsobům 
řešení.

Inovativní, komplexní a funkční zpracování projektu si 
vyžaduje hodně odvážných kroků. Nejprve volím ces-
tu osvěty, na kterou má navázat prezentace zhmotně-
lých představ a myšlenek. Uvidíme, co bude dál. Mým 
cílem není vývoj projektu přeskakovat.

Pokud nikam nedojdu, nejspíše se ze mě stane nudná 
žena, ztratím emoce a třeba se dostaví ambice.

OSVĚTA + KONCEPT PROJEKTU + VYSNĚNÁ  
VIZUALIZACE



Usilujeme o tvorbu videoartu. Domnívám se, že osvěta 
široké veřejnosti formou uměleckých prostředků, kte-
rá probouzí emoce, zájem a zprostředkovává prožitek, 
je jediným způsobem, jak přiblížit, co dennodenně 
prožívají osoby s autismem a také jejich rodiny.

Vyhledáváme osoby s autismem, které jsou schopny 
natáčet na videokameru a mohou nám prostřednic-
tvím svých záběrů zprostředkovat svoje vnímání. 
Spolupracujeme s umělci a společnými silami se snaží-
me vytvářet individuální příběhy, které mají přispět k 
pochopení myšlení a chování osob s autismem. 

Bez přímé zkušenosti nelze pochopit člověka s autis-
mem.

SVĚT AUTISMU. VSTUPTE PROSÍM.



Místo ve Skotnici mělo navodit atmosféru snu i zou-
falství. Chtěla jsem vám v roli člověka s autismem 
demonstrativně předvést, že mít autismus není vůbec 
jednoduché nejen pro člověka s autismem, ale i pro 
jeho rodiče, blízké a okolí. 

Plánovaná výstava v Komorní scéně ARÉNA v Ostravě 
v roce  2011 může být výsledkem společné a propoje-
né tvorby zdravých umělců a osob s autismem. Chce-
me veřejnosti nabídnout individuální příběhy  
v podobě videoartu, soubor fotografií reflektující život 
osob s autismem a doplnit výstavu o návrhy funkčního 
modelu bydlení budoucnosti pro komunitní systém. 
Dále chceme představit produktový design pro potře-
by a užitek osob s autismem.

Nejen Skotnice, ale i vy jste se stali součástí příběhu  
MÍT AUTISMUS NEZNAMENÁ BÝT SÁM.



Magdaléna Holubová (1976) je speciální pedagož-
ka. Říká o sobě, že je emocionální, protože neumí 
být lhostejná k faktu, že na její žáky s autismem po 
ukončení školní docházky čeká „sociální propast.“ 
Založila občanské sdružení PURPURU, o.s., aby 
mohla šířit osvětu o rizicích, kterým jsou některé 
skupiny osob se zdravotním postižením ohroženy. 
S nadsázkou říká, že osobní inspiraci a odvahu 
hledá ve volné tvorbě Davida Černého, protože je 
velmi těžké být aktivní a svobodně se bez pocitu 
strachu veřejně vyjadřovat k problémům a stigma-
tům. U osob s autismem upozorňuje na zoufalství 
rodiny pramenící z nedostatku specializované 
péče a to především v oblasti sociálních služeb. 
Hledá konceptuální a inovativní řešení v progre-
sivních projektech „Bydlení budoucnosti“  
a „Komunitní centrum 21. století.“ Iniciuje odbor-
nou veřejnost v Moravskoslezském kraji k řešení 
otázky socializace osob s autismem. Je iniciátor-
kou kulturně společenských aktivit SVĚT AUTISMU. 

NABÍZÍM VÁM OPRAVDOVOST A SKUTEČNOST. 
VSTUPTE PROSÍM.

Mgr. Magdaléna Holubová
737 579 409
magdalena.holubova@email.cz



Zvláštní poděkování patří Lucince, která zdobí 
svým písmem náš text.




