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od roku 2009 šíříme prostřednictvím konceptuální umělecké tvorby osvětu 
o skutečných problémech kvality a způsobu života, které má rodina vychová-
vající dítě s těžkým zdravotním postižením se specifickým zaměřením na děti 
s poruchami autistického spektra (PAS).

„Svět autismu“ je pro nás stále impulzem, proč nebýt lhostejní k diskriminač-
ním situacím, které zažívají a o kterých vypovídají rodiče dětí s PAS.

Produkovali jsme další výstavu s názvem „Neviditelný autismus“, na které 
jsme představili nový soubor fotografií o Jarečkovi. 

V roce 2011 se nám podařilo prosadit výzkumný projekt, který využívá kvalita-
tivní způsob mapování potřebnosti sociálních služeb u občanů se zdravotním 
postižením formou tzv. ohniskových skupin, a to na základě  mezioborové spo-
lupráce. Zadavatelem projektu je město Kopřivnice a výzkum probíhá v rámci 
komunitního plánování.

Bilancujeme.  Naše dobrovolnická činnost v neziskové organizaci nestačí rea-
govat na potřeby z praxe, které dobře známe. Hledáme nové způsoby, jak začít 
podporovat a pomáhat pečujícím rodičům a jejich dětem. Dále se zajímáme 
o pracovní integraci občanů se zdravotním postižením. Uvažujeme o transfor-
maci organizace.

Naše osvětová činnost měla, má a bude mít i nadále smysl, protože věříme, že 
významně přispívá k šíření myšlenky „Mít autismus neznamená být sám“.

Poděkování patří všem dobrovolníkům za nezištnou a profesionální pomoc, bez 
které bychom nikdy nemohli říct „Vstupte prosím“. 

V Měrkovicích, 31. ledna 2012

Mgr. Magdaléna Holubová

Vážení přátelé a fanoušci 
Purpury,



Neviditelný  
a záhadný  
autismus
Jaromír vypadá jako mladý zdravý muž a je 
mu 17 let. Klame svým tělem, protože jeho ce-
loživotní postižení je okem viditelné a okolí 
si myslí, že je nevychovaný. Rodiče jsou 
z toho zcela zoufalí a bezbranní.



Přijetí  
a láska
Jaromír potřebuje tolerantní a tr-
pělivý přístup. Komunikace s Jaro-
mírem vypadá jako hra podle jeho 
scénáře. Pokládá stereotypní otázky, 
na které čeká předem dané odpovědi. 
Pokud respektujeme jeho styl komunika-
ce a přizpůsobíme se mu, tak je skutečně 
šťastný. Svou vnitřní bolest z jiné či vynucené 
komunikace druhým člověkem odmítá a vyja-
dřuje to tím, že nenaváže oční kontakt, zakryje 
si ucho, skrčí se a někdy u toho i zoufale kři-
čí a naříká. Dokáže si pamatovat příkazy, 
zákazy a výtky, o kterých pak mluví celý 
dny, týdny, měsíce...



Soukromí  
a intimita
Jaromír má rád své soukromí a značnou část 
dne potřebuje mít svůj klid. Ujišťuje se, že jsou 
mu důvěrní lidé nablízku. Chce být sám, ale 
s vědomím, že sám není. To je jeho bezpeč-
ný svět.



Potřeba  
pracovat
Jaromír je v současnosti nejšťastnější 
a nejklidnější, když může jít „za chla-
py“ a pomáhat jim na stavbě. Má svoje 
rituály. Na každou určitou stavbu má jiné 
oblečení. Pokud změní staveniště, tak se musí  
jít převléknout a trvá na tom. Je nejspokoje-
nější, když může úplně sám otloukat omítku 
a dělat pořádnou práci do večerních ho-
din. Bohužel okruh známých, kteří staví  
je omezený a dočasný.



Co dál?
Jaromír už nechce chodit do školy, chce 
být dospělý.



Koncem roku 2011 se podařilo naší specialistce na psané slovo paní Janě 
Špačinské navázat spolupráci se sponzorem panem Adamem Jurečkou, 
ředitelem obchodní sítě ZFP akademie, a.s. 

Obdrželi jsme finanční částku 10 000,- Kč, kterou jsme využili na propagaci 
a tvorbu nových webových stránek.

2009 Svět autismu. Vstupte prosím.  
 (Nová galerie Žerotínského zámku, Nový Jičín)
2010 Mít autismus neznamená být sám  
 (Koncertní sál Janáčkovy konzervatoře a gymnázia, Ostrava)
2011 Neviditelný autismus (Městský úřad, Kopřivnice)
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