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Úvodní slovo

Nezisková organizace Purpura, o.s. vznikla v roce 2009 na
základě potřeby začít šířit osvětu o kvalitě života rodiny
vychovávající dítě s autismem.

Impulzem pro zakladatele občanského
sdružení byla zkušenost, že děti
s autismem jsou nepochopené, nepřijaté
a ztracené samy v sobě nebo v komunitě,
ve které žijí.
Purpura ve svém prvním období (2009—2011) realizovala
tři významné společensko-kulturní události pro širokou
veřejnost (osvětové akce) s využitím netradičních a uměleckých prostředků (dobrovolnicky bez grantů a dotací).
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)
V navazujícím období (2011—2013) se hlavní aktéři Purpury
rozhodli rozšířit činnost sdružení a vedle osvětové činnosti
se začali zabývat otázkou poskytování doplňkových (dobrovolných) služeb pro děti se zdravotním postižením a jejich
pečující rodiče. Purpura navrhuje a řeší alternativní a nové
způsoby pracovní a sociální integrace lidí se zdravotním
postižením („sociální design“). Dobrý nápad, nadšení
a zápal pro věc nestačí – Purpura mimo to potřebuje vlastní

zázemí, vnitřní kapacity, ﬁnanční zdroje na rozvoj a profesionalizaci sdružení, partnery a dobré vztahy se spolupracujícími
organizacemi. (Činnost sdružení doposud funguje na principu
dobrovolnictví a nemá zaměstnance.)
DOBROVOLNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2013
Čaj o páté (klub pro rodiče a děti)
i-pady dětem (moderní technologie jsou tady!)
Purpura (centrum volného času)
PROJEKTY V ROCE 2013
Nadace Vodafone Česká republika: Soutěž „Dobrá aplikace“
Nadace Partnerství: Blokový grant pro nestátní neziskové
organizace (BG NNO)
OSVĚTOVÁ AKCE V ROCE 2013
Happening „Lucie (světlo)“
Děkujeme všem lidem, dobrovolníkům i spolupracujícím organizacím za podporu a přízeň! Věříme, že činnost Purpury se
bude nadále rozšiřovat a zkvalitňovat ve prospěch uživatelů.

Mgr. Magdaléna Holubová
(předsedkyně sdružení)

Čaj o páté
Klub pro rodiče a děti
Dobrovolná služba

Klubová činnost pro rodiče a děti (se zaměřením na děti
s autismem a jiným zdravotním postižením) byla poprvé
zahájena 5. října 2012. Jedná se o dobrovolnou službu
zastřešenou odborníky. Této činnosti předcházel pokus
o založení debatního klubu pro pečující rodiče. Zájem o
tuto činnost mělo tolik rodičů, že by se nevešli do našeho
tehdy malého pronajatého prostoru v budově městského
úřadu v Kopřivnici, proto Purpura hledala jiný, větší prostor
k uspokojení této poptávky. Mj. se ukázalo, že rodiče
preferují mít společnou aktivitu se svými dětmi. V té době
nás oslovila paní Jiřina Mikulenková z MÚ Kopřivnice, která
věděla, jaký problém řešíme, a nabídla nám bezplatnou
výpůjčku prostorů v Klubu seniorů.

• Počet evidovaných rodin v roce 2013: 18 rodin
• Rodiny podle místa bydliště: Kopřivnice, Mniší, Hájov,
Štramberk, Příbor, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice,
Nový Jičín, Ostrava, Klimkovice

Do klubu „Čaj o páté“ přijíždějí rodiny z celého Moravskoslezského kraje. Rodiče obvykle sdílejí svoje každodenní
radosti i starosti u kávy a čaje a někteří u toho třeba i tvoří
(háčkují nebo vyrábějí). Sdílení má charakter svépomocné
skupiny a nakonec se i v klubu debatuje na různá témata.
Rodiče nejvíce oceňují, že se mohou nezávazně setkávat
s ostatními rodinami. Děti si mohou v klubu bezplatně
vypůjčit iPady a vyzkoušet si nejrůznější herní i edukační
aplikace. Dětem pomáhá asistentka. V rámci klubu je také
poskytováno i-Pad poradenství pro rodiče, kteří si přejí
zařadit i-Pad do režimu dne svého dítěte.

Zvláštní poděkování patří paní Jiřině Mikulenkové z MÚ
v Kopřivnici za nabídku využívat prostory Klubu seniorů.
Městu Kopřivnice děkujeme za bezplatnou výpůjčku
Klubu seniorů každý pátek pro činnost Purpury. Rodičům
děkujeme za důvěru.

Bohužel musíme konstatovat, že ani vypůjčené prostory
(za které jsme i tak velice rádi) nejsou zcela ideální, protože
nejsou uzpůsobené dětem se zdravotním postižením. Proto
Purpura stále hledá vlastní bezbariérové prostory s nízkonákladovým provozem. (Na základě této potřeby Purpura
vypracovala a podala v roce 2013 sub-projekt do BG NNO
Nadace Partnerství s názvem „Základy pro Komunitní
centrum Purpura“.)

Mgr. Magdaléna Holubová
odborná koordinátorka
Mob. 774 956 824
holubova@purpura21.cz

Čaj
o páté
klub pro rodiče
a děti

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme k setkávání v debatním klubu, kde si vaše děti mohou zahrát na
iPadech. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte nebo se za námi zastavte.
Těšíme se na vás.
Magdaléna Holubová, Lenka Burešová a Lenka Palacká
Kdy? Každý pátek od 17:00 do 18:30
Kde? Klub seniorů / 742 21 Kopřivnice, Sokolovská 393 / 1. patro (dřívější stará pošta)
Určeno rodinám dětí se zdravotním postižením.

mob.: 774 956 824 / e-mail.: info@purpura 21.cz / web.: www.purpura21.cz
Purpura, o.s. / Sídlo: 739 47 Kozlovice, Měrkovice 782 / IČ: 26566842
Číslo účtu: 233143192/0300

i-pady dětem
Moderní technologie jsou tady!
Dobrovolná služba

• i-Pad kroužek v rámci projektu Purpura (centrum volného
času)
• bezplatná výpůjčka 13 i-Padů v „Základní škole a Mateřské škole Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p.o.“ ve
školním roce 2012/2013 a 2013/2014 (v každém školním
roce bylo podpořeno cca 100 dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami)
• individuální i-Pad poradenství pro pedagogické pracovníky výše uvedené speciální školy
• individuální i-Pad poradenství pro pečující rodiče v rámci
Klubu pro rodiče a děti: „Čaj o páté“
DĚTI SI HRAJÍ NA IPADECH A JEJICH RODIČE S ÚŽASEM SLEDUJÍ
CO VŠECHNO JEJICH DĚTI NAJEDNOU DOKÁŽOU ZVLÁDNOUT A S JAKÝM ZAUJETÍM.

Děkujeme panu Josefu Burešovi za zajištění 13 iPadů, 13
ochranných obalů SuperShell a 13 ochranných fólií od anonymních dárců, kterým taktéž děkujeme. (i-Pady Purpura
získala sponzorským darem v roce 2012.)
Zvláštní poděkování patří Ing. Lence Burešové, která veškerou činnost s i-Pady dělá ve svém volném čase včetně
údržby i-Padů a výběru aplikací pro děti.

Ing. Lenka Burešová
i-Pad poradenství (na objednávku)
Mob. +420 737 382 382
buresova@purpura21.cz

Foto: Lenka Burešová. Fotografie uveřejňujeme s laskavým svolením rodičů.

Purpura zajistila v roce 2013 tyto dobrovolné služby s využitím i-Padů:

Purpura
Centrum volného času

V roce 2013 Purpura rozšířila svou činnost o volnočasové
aktivity (kroužky) pro děti a mládež se zdravotním postižením za ﬁnanční podpory Moravskoslezského kraje. (Dotace
byla využita na nájem nebytového bezbariérového prostoru
v Kopřivnici k realizaci kroužků a na nájem Skautského
centra Vanaivan v Kopřivnici k pořádání doplňkových akcí
pro celou rodinu.)

3. Volnočasové aktivity v rámci Klubu pro rodiče a děti:
Čaj o páté“ (pravidelná činnost probíhající každý pátek
pro děti a mládež v doprovodu rodičů či blízkých osob)
Volnočasové aktivity:
• skupinové výtvarné tvoření
• iPady dětem
• sociálně aktivizační činnosti

V rámci projektu jsme se věnovali dětem a mládeži
s poruchami autistického spektra, s mentálním postižením
a s kombinovaným postižením.

Celkový počet podpořených osob cílové skupiny: 6 dívek
a 16 chlapců.

REALIZOVALI JSME TŘI FORMY VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT:

Mezi podpořené patřila i jedna uživatelka sociální služby
„KARMEL Tichá, Domov pro osoby se zdravotním postižením“, které Purpura zajišťovala i přepravu do Kopřivnice na
tanečně pohybový a dramatický kroužek.

1. Terapeutické kroužky (pravidelná činnost probíhající
během týdne s odbornými lektory bez doprovodu rodičů
a blízkých osob)
Terapeutické kroužky podle zaměření:
• tanečně pohybový a dramatický
• individuální výtvarné tvoření
• iPad kroužek (nové formy hry, učení a komunikace)

Zvláštní poděkování patří tanečnímu terapeutovi Lukášovi Olejákovi a mladému tanečníkovi Danielovi Jarošovi,
kteří společně vystoupili na „Motýlkovi — XVII. ročníku
přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí“ v Kopřivnici s tanečním vystoupením.

2. Volnočasové jednodenní akce (pro cílovou skupinu
v doprovodu rodičů a blízkých osob)
Volnočasové akce:
• Medvídkový karneval
• Kočičkový den
• Podzimníček

Nadace Vodafone
Česká republika: Soutěž
„Dobrá aplikace“ (2013)
Active Picture Language:
„I‘m sorry, I don‘t understand you!“
3. místo

Nositelka nápadu: Mgr. Magdaléna Holubová
(Purpura, o.s.)
Tým spolupracovníků: Ing. Lenka Burešová,
Bc. Lenka Palacká, Bc. Marek Jež (Purpura, o.s.)
Purpura přišla s nápadem na vývoj aplikace pro iOS a Android. Umístila se na 3. místě. A to už je závazek!
Řešili jsme problém modernizace tzv. alternativní a augmentativní komunikace (AKK) a vycházeli jsme z potřeb rodin
dětí s autismem. Během soutěže jsme používali pracovní
slogan: „Mluvená řeč není pro každého!“
Věříme, že se k vývoji aplikace vrátíme v pravý čas. To
znamená v době, kdy budeme mít vyvinutý ucelený soubor
uniﬁkovaných obrázků (1000 a více obrázků zastupujících
mluvené slovo). Na vývoj obrázků potřebujeme nejprve
získat ﬁnanční prostředky. Aplikace bez zásobníku obrázků
fungovat nebude. (Je to stejné jako telefonování bez telefonních čísel.) Na internetu je k dispozici celá řada systémů
obrázků, které bohužel zcela neodpovídají potřebám
uživatelů, kteří mají problémy s běžnými způsoby komunikace a mají omezenou schopnost dorozumívat se mluvenou
řečí. Skutečností je, že existují soubory obrázků ve světě
i u nás, ale k těmto souborům nemáme přístup (autorská
práva). Dostupné obrázky z internetu zase plně nesplňují
kritéria pro AAK. Rodičům dětí s autismem nejčastěji chybí
dostatečný zásobník obrázků jednotného rukopisu a jejich
získávání bez závazků (tedy bez omezujících podmínek).
Významné je, že někteří rodiče mluví o různé kvalitě
vizuální podoby obrázků, ke kterým nemají oni ani jejich

děti vztah a nejsou proto motivováni je používat. Piktogramy či některé soubory obrázků mohou působit chladně až
neosobně. Máme na mysli kvalitu těchto kompenzačních
pomůcek. (Možná, že to lze přirovnat k tomu, jako by člověk
s tělesným postižením měl vozík, na kterém se mu nesedí
pohodlně a navíc mu občas nejede.) Klíčovou vlastností aplikace proto má být rychlost a snadnost vyhledávání obrázků.
Pro ochranu duševního vlastnictví chceme řešit vývoj
aplikace pouze s partnery a sponzory projektu, které stále
hledáme a aplikaci ověřovat právě u cílové skupiny.

Jde nám o jediné. Nechceme dělat
„business“. Přejeme si vyvinout prospěšný
a plnohodnotný produkt, který bude
užitečný nejen pro děti s autismem
a jejich rodiče.
Zvláštní poděkování patří Janu Veselému za provázení
soutěží „Dobrá aplikace“ Nadace Vodafone Česká republika. Poděkování dále patří vývojářům Petrovi Zelenkovi
a Martinovi Váňovi, se kterými jsme se potkali 11. 5. 2013
na hackathonu v Impact Hub Praha. A v neposlední řadě
si vážíme ocenění 3. místem od Nadace Vodafone Česká
republika.

Mgr. Magdaléna Holubová
Mob. +420 774 956 824
holubova@purpura21.cz

Nadace partnerství:
Blokový grant pro
nestátní neziskové
organizace (BG NNO)
„Základy pro komunitní centrum
Purpura“
Zpracovatelka sub-projektu: Mgr. Magdaléna Holubová
(Purpura, o.s.)
Architektonická studie: Ing. Lenka Burešová
(Purpura, o.s.)
Zpracování položkového rozpočtu: Lukáš Borski
(GMP MIX a.s.)
Spolupráce: Kamil Mrva architects

výtahu. Za úspěch považuje Purpura už to, že projekt prošel
věcným hodnocením.
Nevzdáváme se a hledáme další cesty, jak zajistit vhodné
prostorové podmínky pro činnost Purpury.
STATISTICKÉ INFORMACE O VÝZVĚ
Poskytování
sociálních služeb

Problematika
životního prostředí

Počet přijatých žádostí

53

27

Počet žádostí, které nesplnily formální
požadavky a kritéria oprávněnosti

11

7

Počet hodnocených žádostí

42

20

Prioritní oblast

Sub-projekt „Základy pro komunitní centrum Purpura“
nebyl podpořen.
Touto cestou chceme poděkovat členům Rady města
Kopřivnice, kteří nám pro potřeby sub-projektu poskytli
smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu nebytových prostorů
na ul. Sokolovská 393/3 v Kopřivnici v případě úspěšnosti
sub-projektu. Z 42 hodnocených žádostí (mezi které patřil
i sub-projekt Purpury) bylo podpořeno 5 žádostí v celkové
výši 5 409 000 Kč. Zpracování projektu bylo časově velmi
náročné (více než sto hodin dobrovolné práce). Stávající
nebytové prostory bez rekonstrukce nelze využívat, proto
nebylo možné bez podpory grantu jít do nájemní smlouvy.
Na základní rekonstrukci a jednoduché vybavení tohoto
prostoru jsme potřebovali získat cca 1 000 000 Kč a v další
etapě jsme chtěli řešit ﬁnanční zdroje na vybudování

Počet schválených žádostí
Celkem schváleno

5

5

5 409 000 Kč

5 827 000 Kč

Zvláštní poděkování patří Ing. Lence Burešové, která
ve svém volném čase zpracovala architektonickou studii
rekonstrukce nebytových prostorů na ul. Sokolská 393/3
v Kopřivnici. Další poděkování patří Lukáši Borskému
z ﬁrmy GMP MIX a.s. za zpracování položkového rozpočtu
nákladů na rekonstrukci. Poděkování také patří paní Jitce
Norkové z Nadace Partnerství za užitečné rady a konzultace. A v neposlední řadě si vážíme laskavosti a vstřícného
jednání paní Jany Pustějovské z MÚ Kopřivnice.

happening
„Lucie (světlo)“
osvětová akce v roce 2013
nultý ročník
pátek 13. prosince 2013
městský park Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

Lucie je od roku 2009 součástí kreativního týmu Purpury
a její kresby a ilustrace zdobí propagační materiály tohoto
sdružení. Jsme přesvědčeni o tom, že Lucie je talentovaná
a její výtvarná tvorba si zasluhuje pozornost. (Purpura
připravuje podmínky k založení výtvarného ateliéru, kde by
nejen Lucie našla pracovní uplatnění po ukončení studia.)
Je takřka nemožné dostatečně poděkovat všem lidem, kteří
se podíleli na realizaci osvětové akce a všem hostům, kteří
přišli podpořit výtvarnou tvorbu Lucinky. Byl to mimořádný
zážitek pro všechny zúčastněné. Děkujeme.
„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem
člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlek,
kterému se zdá, že je člověkem.“ (Allen Ginsberg)

Hlavní koordinátorka: Mgr. Magdaléna Holubová
Kresby a ilustrace: Lucie Šešulková
Fotografie: Jakub Koťátko
Grafický design propagace: MgA. Jana Macurová
Instalace happeningu: Pavel Podžorný a tým dobrovolníků
Instalace svíček: Dominika Václavíková a tým dobrovolníků
(i náhodných!)
Trumpetisté: Jiří Raška, Jiří Černoch
Výroba buttonů: Bc. Ondřej Galia
Fotodokumentace: Ing. Lenka Burešová
Prezentace pohlednic: Eliška Sekáčová, Bc. Lenka Palacká,
Bc. Dagmar Plandorová, Marie Koblihová, PhDr. Stanislava Podžorná, MgA. Michaela Hrnečková
Tisk propagace: Tiskárna v Dubí s.r.o., 703 00 Ostrava-Vítkovice, Štramberská 1218/41
Spolupracující organizace: Cukrárna Harlekýn, Kopřivnice
a Mandala [art té kafé], Kopřivnice

Limitovaná kolekce vánočních pohlednic a buttonů (2013)
Kresby a ilustrace: Lucie Šešulková

Informace
o výnosech
a nákladech
PŘÍJMY
Sponzorské dary
Ing. Ivana Némethová

3.000,– Kč

MUDr. Vlasta Nováková

1.000,– Kč

Další sponzorské dary

60.000,– Kč

Dobrovolné příspěvky
Happening „Lucie (světlo)

8.700,– Kč

Centrum volného času (od rodičů)

8.000,– Kč

Dotace
Moravskoslezský kraj

100.000,– Kč

Příjmy celkem

180.700,– Kč

VÝDAJE
Nájem

94.000,– Kč

Další výdaje

86.204,– Kč

Výdaje celkem

180.204,– Kč

Purpura, o.s
Předsedkyně sdružení
Mgr. Magdaléna Holubová
Mob. 774 956 824
holubova@purpura21.cz
Výkonný výbor
Ing. Lenka Burešová
Mgr. Magdaléna Holubová
Bc. Lenka Palacká

Purpura, o.s.
Měrkovice 782
739 47 Kozlovice
Česká republika
IČ: 26566842
Číslo účtu: 233143192/0300
+420 774 956 824
info@purpura21.cz
www.purpura21.cz

