
 

 

Výroční zpráva o činnosti zapsaného ústavu Světlo autismu 

 

„Svět dětí s autismem je jiný než ten, který známe. To, co je pro nás běžné, se může pro dítě 
s autismem stát nepřekonatelným problémem. To, co nám přináší radost, může dítě 
s autismem chápat jako zbytečné a raději se ponoří do svého vlastního světa. Děti s autismem 
křičí, aby byly slyšet, mlčí, aby byly slyšet, nerozumí svému okolí, jsou jiné. Jiné, a přece stejné 
– chtějí a umí milovat a být šťastné. A to je přece to jediné, na čem doopravdy záleží.“ 

                                                                                        Xenie Kaduchová, ředitelka 

 

Rok 2021 byl pro Světlo autismu svým způsobem rokem přelomovým. Doznívající pandemie 
onemocnění COVID 19 a přijatá opatření ještě stále ovlivňovaly aktivity ústavu, omezovaly 
jeho provoz a bránily v konání naplánovaných akcí. V průběhu roku se však situace postupně 
uklidnila a ústav se mohl začít naplno rozvíjet. 

V červenci 2021 došlo k výměně na pozici ředitelky ústavu, kdy dosavadní ředitelku Radmilu 
Harazimovou vystřídala Xenie Kaduchová. S nástupem nového vedení došlo z přehodnocení 
dosavadní strategie fungování ústavu, především v oblasti dlouhodobé činnosti, PR  
a fundraisingu. 

Dlouhodobým cílem ústavu je vybudování bezpečného bydlení pro 6 dětí s autismem.  

 

 



 

                                                                                     Bezpečné bydlení - vizualizace 

 

Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, bylo nutné vytvořit strategii střednědobých cílů, které 
povedou k naplnění hlavního záměru ústavu. Jedná se především o vybudování pevné pozice 
v prostředí neziskových organizací a sociálních služeb, které se věnují problematice autismu. 
Této pozice je možno dosáhnout intenzivní a pravidelnou činností, která povede k rozšíření 
povědomí o ústavu a jeho aktivitách mezi širokou laickou a odbornou veřejností. 

Zapsaný ústav se stal pozorovatelem Komunitního plánování Statutárního města Ostrava, což 
je jeden z významných kroků, neboť umožňuje být v přímém kontaktu s aktivitami sociálních 
služeb, které působí ve městě Ostrava.  

Ústav rovněž započal jednání s městem Bohumín ve věci výběru a případného získání 
vhodných pozemků pro stavbu bezpečného bydlení. 

Současně s těmito aktivitami začal ústav pravidelně propagovat své ideje a záměry na 
sociálních sítích a svých webových stránkách. Obsáhlý článek zveřejnil odborný časopis 
Rezidenční péče. 

V roce 2021 začalo vedení ústavu připravovat projekt Senzorických a terapeutických her, který 
hodlal uskutečnit v roce 2022. Jedná se o poměrně náročný projekt, pro který bylo třeba získat 
odborného terapeuta a jeho příprava, včetně fundraisingových aktivit, trvala téměř 3 měsíce. 

 

 

 

 

 



Výhled na rok 2022: 

- Realizace projektu Senzorických a terapeutických her 
- Orientace ústavu na širokou veřejnost 
- Rozšíření aktivit ústavu na cílovou skupinu dětí s ohroženým vývojem 
- Příprava a realizace individuálních a skupinových terapeutických aktivit 
- Provázání aktivit ústavu se společností Světlo autismu – Modrá hříva, s.r.o. v oblasti 

pronájmu hyperbarických komor a relaxační místnosti Snoezelen 
- Vybudování e-shopu, který bude nabízet výrobky vycházející z činnosti dětí 

s ohroženým vývojem 

 

Veškeré tyto střednědobé cíle mají vést ke zvýšení hospodářské, odborné a propagační 
soběstačnosti ústavu tak, aby byl schopen dostát svému dlouhodobému cíli. 

 

 

 


