
 

 

Vážení přátelé,  

dovolte, abychom Vás krátce seznámili s činností Světla autismu, z.ú. za rok 2020. 

Rok 2020 nás všechny postavil před zcela novou a náročnou situaci.  

Museli jsme a stále musíme nejen čelit koronaviru, ale především nepředstavitelným 
důsledkům jeho řádění v naší zemi i celém světě. 

Pečlivě připravené společné a komunitu podporující aktivity Světla Autismu ve prospěch dětí 
s PAS a jejich rodin v roce 2020 vzaly za své.  

Ozdravné pobyty, společné výlety, rodinná setkávání, to vše se přesouvá – na kdy ?   
Ve chvíli, kdy píši tyto věty – zatím nevíme. 
 
Proto jsme se v roce 2020 společně s naší partnerskou organizací a sponzory soustředili na 
dobudování a zařízení prostor, v nichž dětem s PAS i dalším zájemcům budeme nabízet 
podpůrné a pomáhající terapie a služby metodou Snoezelen a možnost využít regenerační 
pobyt v hyperbarické komoře, kterou v našich prostorech rovněž máme. 

Zkušenosti a výzkumy potvrzují, že obě tyto terapie jsou pro děti s PAS velice vhodné a 
podporují jejich rozvoj a především zdraví. 

Maximum informací i rezervační systém naleznete na našich www. svetloautismu.cz. 

Největší a nejtěžší úkol nás však čeká – a to je vybudování domova pro šest dětí s poruchou 
autistického spektra – pro Klárku, Barunku, Leontýnku, Davida, Maxima a Alexe. 

Také o tomto záměru, který se pomalu posouvá z říše snů do reality, se dočtete na našich 
stránkách. 

Od mnoha lidí jsme slyšeli, že to je nemožné a bláznivé, pouštět se do tak náročného projektu. 
Ovšem z pohledu těchto rodin, které o děti pečují a vědí, že jednou přijde doba, kdy děti 
budou dospělé a jednou i samy, bez rodičů, je nezbytné takto uvažovat a starat se, snažit se, 
hledat cesty, jak dílo uskutečnit a Dům U modré hřívy, budoucí bezpečný domov, postavit. 

Věříme, že na to nejsme sami a děkujeme všem za dosavadní i budoucí podporu. 

V Ostravě dne 21. 2. 2021 

Radmila Harazimová      Vladimíra Cigánková 

ředitelka       členka Správní rady a zakladatelka 

 


