
 

 

Spolek Fotografiemi pro radost pořádá již 6. ročník výstavy fotografií ze života osob s mentálním 

postižením. Fotografie, které máte možnost na výstavě shlédnout vznikaly především v nelehké 

době poznamenané pandemií viru covid-19 a tak bylo …  

 

Fotografie pomáhají lidem vidět. My chceme přiblížit barevný svět lidí s mentálním postižením… To 

je hlavní téma projektu, který je realizován napříč celou republikou. Myšlenka podpory integrace lidí 

s mentálním postižením do běžného života prostřednictvím jejich fotografií, umění nebo dovedností, 

se zrodila v roce 2015. Během šesti let počet organizací zapojených do projektu vzrůstá. V letošním 

roce už je to 22 příspěvkových i neziskových organizací z celé republiky, pečujících o více než 4000 

osob s hendikepem. 

V projektu jsou zapojeni malí autisté z mateřské školy, děti i dospělí lidé s mentálním nebo 

kombinovaným postižením, a to od Tábora přes Prahu, Vysočinu, sever a východ Čech, kolem jižní 

a střední Moravy, až po kraj Moravskoslezský. 

Našimi patrony jsou osobnosti s velkým srdcem a čistou duší - jaderná fyzička Dana Drábová a 

světoznámý fotograf Robert Vano.  

Z uplynulých ročníků se zrodili první fotografové s mentálním postižením, kteří prezentují svůj bohatý 

život cestou fotografických výstav. A tak nám dělá radost, že náš projekt má smysl, protože naši 

parťáci možnost svými fotografiemi spojovat svět osob s postižením se světem svého okolí, zachytit 

život ve svých organizacích a přispět tak k podpoře integrace mezi širokou veřejnost. 

Fotografie, které máte možnost vidět na této výstavě, pocházejí z jednotlivých organizací, jejichž 

klienti, zaměstnanci nebo spolupracovníci zachycují své zážitky během nejrůznějších aktivit lidí 

s mentálním postižením. Rádi se o ně prostřednictvím projektu Fotografiemi pro radost podělíme s 

širokou veřejností, neboť mnozí z nás ani netuší, jak barevný, upřímný a rozmanitý jejich svět může 

být. Navíc je zřejmé, že i nepatrnou podporou – třeba návštěvou této výstavy, můžete přinášet radost 

do života lidí se zdravotním postižením. Mnohdy se od nich máme co učit, což je podle našeho 

názoru podstata našeho společného soužití. 



Roky 2020 a 2021 byly a jsou pro všechny velmi těžké. Také lidé využívající či pracující v sociálních 

službách zažívají nelehké období plné omezení, strachu a bolesti a mnohdy i finančních problémů. 

Sociální pracovníci pracovali a stále pracují a svým způsobem i bojují v první linii s cílem ochránit 

své klienty a přátele před nevyzpytatelným nepřítelem, kterým covid-19 bezesporu je. A proto jim 

chceme věnovat tuto výstavu souboru fotografií. Jsou to naši hrdinové a mnohé z nich máte možnost 

na fotkách jednotlivých organizací vidět, protože jsou nedílnou součástí života osob s hendikepem, 

a to nejen v době, kdy naši parťáci fotili pod rouškou ... 

„Když mě něco osloví, pak jsou to nejčastěji fotografie, protože si 

myslím, že fotce trochu rozumím. Tedy, když můžu pomoci 

někomu s fotkou, tak je to pro mě nejsnadnější cesta. A když se 

fotky propojí se zážitky a otevřením světa lidí se zdravotním 

postižením, pak je to prostě skvělý projekt.“ 

 

- Robert Vano o projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fotografiemiproradost.cz 

https://www.facebook.com/pomahamefotografiemi/ 
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