
 Za sklem o. s. 
Sídlo organizace 

House 64 
Sedmdesátá 7055  

Zlín, 760 01 
 

 

POMÁHÁME LIDEM NA SPEKTRU AUTISMU A JEJICH RODINÁM 
E-mail: info@zasklem.com, Tel: +420 737 729 282, DS: ycmcssai, www.zasklem.com 

Bankovní účet: 5784191329/0800 
IČO: 22901531 

 
 

Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni Aspergerova syndromu   
  

Za sklem o.s., Zlín , 16. 2. 2023   
  
 
V sobotu 18. února 2023 si česká veřejnost již po deváté připomene Mezinárodní den 
Aspergerova syndromu - jedné z forem poruch autistického spektra (PAS), které 
celoživotně ovlivňují všechny oblasti života lidí na spektru autismu. Také letos je 
spojen s připomínkou a odkazem Viky - dívky s Aspergerovým syndromem (AS),  
která začátkem roku 2015 nemohla dál a zvolila odchod ze světa nepochopení.    
  
Za sklem, o.s. u této příležitoti pořádá řadu akcí s cílem upozornit na specifika 
Aspergerova syndromu i jedinečný potenciál lidí  s AS, který z důvodu neznalosti často 
společnosti uniká. Stěžejním prvkem letošní kampaně je „MEZINÁRODNÍ DEN 
ASPERGEROVA SYNDROMU V KNIHOVNÁCH”. Významné osobnosti kulturního  
a společenského života budou předčítat ukázky z knihy české autorky na spektru 
autismu Natálie Ficencové "Neříkej autista, to se nehodí: Z deníku Zrzavé 
holky".   
  
Veřejné čtení v knihovnách se v sobotu uskuteční ve spolupráci brněnské pobočky Za 
sklem o. s. a Moravské zemské knihovny, pobočky Za sklem o. s. - OLOMOUC  
s knihovnou Zbrojnice Univerzity Palackého, zlínské pobočky Za sklem o. s. s Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše, pobočky Za sklem o. s. - PRAHA s Městskou knihovnou 
v Praze a Knihovnou Ústeckého kraje.  
  
„Knihovny jsou odedávna nositelkami kultury, vzdělanosti a rovného přístupu  
k informacím pro všechny. Jsou magickým světem, který svou rozmanitostí  
a možnostmi může obsáhnout snad cokoliv. Je to svět plný dveří, za které stačí 
nahlédnout a objevit.. „nečekané, neznámé, očekáváné, překvapivé... stačí jen přijít  
a odhalit báječný prostor, který je vstřícný i bezpečný, empatický i inspirující. A stejně 
tak lidé v něm. Pro knihovny je tedy velkou poctou se připojit k osvětové kampani  
u příležitosti Mezinárodního dne Aspergerova syndromu a kampaň podpořit. A když 
se někdo zeptá proč, tak na to najdeme lehkou odpověď. Protože to má smysl” uvádí 
Jana Linhartová - ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.    
  
S poruchou autistického spektra (dále jen PAS) se podle průzkumů narodí každé 68. 
dítě. Častěji je diagnostikována chlapcům než dívkám,  a to v poměru 4:1. Autismus 
není onemocnění, ale pervazivní - všepronikající vývojová porucha. Nedá se vyléčit, 
je celoživotní JINAKOSTÍ. „Našim posláním je těmto výjimečným lidem poskytovat 
odpovídající pomoc.  Cílovou skupinou nejsou jen děti a dospělí lidé s PAS, ale celé 
jejich rodiny a sociální okolí. Pobočky Za sklem o. s. v Brně, Olomouci, Praze a Zlíně 
provozují také Centra denních služeb  pro děti i dospělé na spektru autismu s cílem 
nabídnout takové aktivity a tvůrčí činnosti, aby podporovaly klienty v seberealizaci,  
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ale také ve zvládání nároků běžného života" uvádí předsedkyně Za sklem o. s.,  
Marta Pečeňová.   
  
 Aspergerův syndrom je řazen mezi poruchy autistického spektra. Charakteristický 
je  potížemi v komunikaci, představivosti a ve vytváření sociálních vazeb. Příčiny 
vzniku nejsou dosud známy. Děti a mladiství zpravidla nemají touhu navazovat vztahy 
s vrstevníky, jejich vzhled většinou nedává tušit přítomnost postižení, mají problém 
navázat a udržet oční kontakt, těžce se vciťují do nálad   
a pocitů druhých, je pro ně těžké vyjádřit pocity vlastní, špatně čtou signály 
upozorňující na blížící se nebezpečí. Obtíže v oblasti neverbální komunikace se týkají 
porozumění neverbálním poselstvím druhých a vlastní schopnosti vysílání těchto 
signálů. Jejich život je často určován propracovaným systémem rutinního chování.   
  
Autismus postihuje více než 2 % populace, v České republice žije s některou  
z forem poruch autistického spektra na 200 000 obyvatel. Prevalence výskytu 
Aspergerova syndromu v rámci PAS není známa.   
  
Nestátní nezisková organizace  Za sklem, o.s. zahájila činnost v roce 2011 s cílem 
poskytovat lidem na spektru a jejich rodinám takovou podporu, aby mohli žít, pracovat 
a vzdělávat se v běžném prostředí. Vyvíjí iniciativy prozlepšení podmínek života lidí  
na spektru v České republice tak, aby nežily na okraji společnosti. www.zasklem.com   
  
 
Kontakt pro média:  
Marta Pečeňová +420 725 113 867, martapecenova@zasklem.com  
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