Tisková zpráva – zahájení III. ročníku
celorepublikové osvětové kampaně „Česko svítí modře“.
Jak porozumět AUTISMU? Co znamená Komunikační soubor a jak může pomoci VZÁJEMNÉ
KOMUNIKACI a tím i respektu k lidem s PAS? Také těmto otázkám bude věnována kampaň
Naděje pro Autismus u příležitosti Světového dne porozumění autismu – 2. dubna, která
potrvá celý měsíc.
Zlín, 31. 3. 2016; V sobotu 2. dubna 2016 si veřejnost připomene poosmé Světový den zvýšení
povědomí o autismu – World Autism Awarenes Dey.
Kampaň „Česko svítí modře“ je osvětovou aktivitou platformy Naděje pro Autismus, startuje
2. dubna a potrvá do konce měsíce. Záštitu nad třetím ročníkem celorepublikové kampaně převzal
Jiří Dienstbier - ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
Novinkou III. ročníku kampaně je tematické zaměření. Nosné téma - VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE představuje další krok na cestě k porozumění a pochopení lidí s autismem, které je základním
předpokladem respektu a přijetí lidí s PAS společností.
Obsah kampaně tak jde vstříc naplnění jednoho z opatření oblasti Informovanost Podnětu k řešení
situace života osob s PAS a jejich rodin, který na svém jednání 8. 2. 2016 schválila Vláda ČR.
Zmíněným opatřením je zavedení Komunikačního souboru v působnosti rezortů na všechna
pracoviště. V průběhu dubna bude veřejnosti na různých akcích představen Komunikační soubor,
jeho smysl a možnosti využití.
Proč právě modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s
autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s
autismem můžete vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí,
nasvícením objektu na modro. Ke kampani se připojí Úřad vlády, MPSV, MŠMT, MZd, Poslanecká
sněmovna, Senát ČR, krajské úřady, významné budovy měst v republice, řada organizací i
jednotlivců….. „Samotné nasvícení budov situaci osob s autismem nezmění, je však výrazným aktem
vyjádření sympatií s lidmi, kterých se autismus bytostně dotýká.“ uvádí zakládající členka platformy
Milena Němcová. Pozvánky, propagační materiály kampaně, obsah Komunikačního souboru a
informace o jejím průběhu najdete na www.nadejeproautismus.cz a FB – „Česko svítí modře“.
Poruchy autistického spektra (PAS) – postihují dle epidemiologických průzkumů 2% populace- tedy
140 milionů osob světa na 200 000 občanů České republiky.
Představují 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.
Platforma Naděje pro Autismus - prostor pro sdílení, objevování, nacházení a vytváření podmínek
pro důstojný život osob s autismem v České republice - www.nadejeproautismus.com.
Kontakt pro média:
Marta Pečeňová – koordinátorka kampaně „Česko svítí modře“
nadejeproautismus@seznam.cz +420 725 113 867.

