Zahájení osvětové kampaně k Mezinárodnímu dni Aspergerova syndromu.
Co zažívají lidé s autismem - Aspergerovým syndromem? Odborná skupina VVZPO pro koncepční
řešení problematiky života osob s PAS chce přispět k řešení celospolečenského problému.
Praha, 17. 2. 2015; Ve středu 18. února 2015 si česká společnost poprvé připomene Mezinárodní
den Aspergerova syndromu - jedné z variant poruch autistického spektra. Osobám s Autismem bez
rozdílu věku, míry a typu poruchy (PAS), nastavení funkčního modelu jejich podpory, se bude
věnovat Odborná skupina VVZPO, jejíž úvodní zasedání proběhlo 10. února v prostorách Úřadu
vlády ČR.
Na středu 18. února připadá Mezinárodní den Aspergerova syndromu - jedné z variant poruch
autistického spektra, která zasahuje do všech oblastí života osob s touto poruchou žijících. V
souvislosti s nedávnou tragickou událostí a odkazem - apelem dívky s Aspergerovým syndromem,
která se rozhodla odejít ze světa nepochopení - pořádají sdružení Adventor a Za sklem ve spolupráci s
platformou Naděje pro Autismus osvětovou kampaň. Více na www.adventor.org, www.zasklem.com,
www.nadejeproautismus.cz.
V srpnu 2014 oslovilo občanské sdružení Za sklem jménem předkladatelů (sdružení Adventor, JAN
Olomouc, Modrá Beruška, Mileny Němcové a svým) Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením
s žádostí o projednání dokumentu "Popis situace osob s PAS v České republice", který byl zpracován
jako příloha podkladů k posouzení naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
Českou republikou před Výborem OSN.
Snahou bylo zahájit jednání k nápravě situace dětí i dospělých osob s PAS a jejich rodin, které by vedlo
k posílení jejich kompetencí včetně dodržování legitimních práv a svobod. Text dopisu včetně přílohy
najdete na www.nadejeproautismus.cz.
Na tuto výzvu zareagoval předseda Výboru pro sociální politiku PS PČR pan Jaroslav Zavadil - výbor
zaštítil seminář o Autismu v Poslanecké sněmovně a napomohl spolupráci dotčených výborů PS PČR školského, zdravotního a sociálního, zapojení jejich členů - MUDr. Kasala, Mgr. Berdychové a Mgr.
Pastuchové - jako stálých členů Odborné skupiny.
Zřízení odborné skupiny složené ze zástupců rezortů zdravotnictví, školství, sociální věcí, odborníků praktiků z jednotlivých oblastí, obhájců a sebeobhájců - jako nástroje pro nastavení koncepčního
řešení a účinné pomoci lidem s autismem bylo jedním z navržených opatření iniciátorů dopisu a
výstupem semináře. Ustavení skupiny schválil VVZPO na svém zasedání 28. listopadu 2014 a její
úvodní zasedání se konalo 10. 2. 2015.
„Členové odborné skupiny ve spolupráci s přizvanými odborníky z jednotlivých oblastí budou hledat
efektivní řešení k narovnání podmínek pro život a rozvoj osob s autismem bez rozdílu jejich věku. Je
třeba zohlednit existenci PAS ve společnosti, rozšířit spektrum dostupných služeb, zvýšit
informovanost laické i odborné veřejnosti. Také jako preventivního opatření fatálních a nezvratných
kroků - zmařených životů - vlivem nepochopení jejich okolí." uvádí koordinátorka platformy Naděje
pro Autismus, matka dospělé dcery s tímto postižením, Milena Němcová.
Poruchy autistického spektra (PAS) - lidově autismus - postihují dle epidemiologických průzkumů
každé 80. narozené dítě. Na celém světě žije zhruba 70 milionů osob s autismem, v naší republice je
to na 100 000 občanů.
Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se
jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a
obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa. Jejich vzrůstající počet je
společenskou výzvou.

TISKOVÁ KONFERENCE - ZAHÁJENÍ KAMPANĚ
Čas konání: Úterý 17. 2 2015 od 13:00
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky - Atrium
KLÍČ PRO KOMUNIKACI S OSOBOU S AUTISMEM
-obsahuje body týkající se situací, kdy se lidé s autismem ocitnou v potížích a podlehnou panice potom je obzvláště důležité pamatovat na zdánlivé drobnosti, které mohou rozhodnout mezi
úspěšným zvládnutím či totálním selháním na obou stranách.
VÝSTAVA - SVĚT JINÝMA OČIMA
Výstava obrazů výtvarnic s Aspergerovým syndromem - únor - Slévárna Vaňkovka Brno,duben - Zlín
Kontakt pro média:

Adventor, o.s.
Sdružení lidí s autismem a odborníků, společně poskytujících služby a podporu komunitě osob
dotčených autismem a ostatním, kterých se problematika autismu nějak dotýká.
www.adventor.org
Michal Roškaňuk, +420 603 204 501, adventor@adventor.org

Za sklem, o.s.
Občanské sdružení vzniklo počátkem roku 2011 s posláním poskytovat osobám s PAS takovou
podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Cílovou skupinou jsou prioritně
osoby s poruchou autistického spektra. Cílem sdružení je podílet se na zlepšení kvality života cílové
skupiny a všestranná podpora jejich rodin, větší integrace cílové skupiny do společnosti.
www.zasklem.com
Marta Pečeňová, +420 725 113 867, info@zasklem.com

Naděje pro Autismus
Platforma - prostor pro sdílení, objevování, nacházení a vytváření podmínek pro důstojný život osob
s Autismem v České republice. www.nadejeproautismus.com

