Tisková zpráva
Den autismu v Pardubicích – Odborná konference Směrem z PASti

Odborná konference, která se koná 18. 4., na téma „Směrem z PASti aneb autismus
v praxi“ je především pomocnou rukou pro ty, kteří pracují s lidmi s poruchami
autistického spektra (PAS). Účastníci se na ní dovědí, jak s lidmi s PAS ideálně jednat,
jaké bariéry a rizika PAS přináší a proč je důležité najít správný komunikační tón
s těmito lidmi.
Konference je odbornou částí programu, který pořádají organizátoři při Dni autismu
v Pardubickém kraji. Účast je vhodná pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco o problematice
autismu a lidech, kteří jimi trpí, pro odbornou veřejnost, tedy pedagogy, asistenty, lékaře,
sociální pracovníky a i pro rodinné příslušníky lidí s PAS.
Konference proběhne 18. 4. od 8:30 ve Společenském sále pardubické radnice. Vstup na
konferenci je pro odbornou i laickou veřejnost zdarma a účastníci se na ní naučí mimo jiné i
to, jak s lidmi s PAS komunikovat, jak je vůbec poznat a jak k nim být co nejvstřícnější.
„Toto téma je teď velmi aktuální, vznikl koncept tzv. Komunikačního souboru, který by měl
lidem s PAS usnadnit komunikaci při jednání s úřady a při různých životních situacích a
opačným směrem i pomoci například záchranářům, policistům, lékařům i všem lidem
komunikovat s lidmi s PAS. Každý z nich má specifický soubor poruch a na jejich základě se
musí s lidmi s PAS jednat,“ vysvětluje spoluorganizátorka akce a ředitelka rehabilitačního
centra a školky LENTILKA Gabriela Bělková.
„Na konferenci vystoupí přední odborníci z celé České republiky a budou se věnovat
nejaktuálnějším problémům v oblasti zdravotnictví (raný screening), školství (inkluze dětí
s PAS) a sociální oblasti (Komunikační soubor, průkaz pro osoby s PAS), na ukázku mohu
uvést např. poslance MUDr. Davida Kasala (Česká odborná společnost pro ABA terapii),
Mgr. Romanu Straussovou (nová metoda OTI pro děti s PAS), Michala Roškaňuka –
zakladatele Adventoru, který veřejnost seznámí s vlastními zkušenosti osoby s Aspergerovým
syndromem“ přiblížila Hana Janiková, ředitelka RIC.
Komunikační soubor obsahuje:
•

Informační leták – informuje o tom, co je to Komunikační soubor a k čemu je užitečný.

•

Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi – ten definuje pro odbornou i laickou veřejnost zásady
komunikace s lidmi s PAS a radí, jak zvládnout pro tyto lidi zátěžové situace.

•

Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra – popisuje konkrétní aspekty
komunikace a způsob projevu k lidem s PAS.

•

Průkaz osoby s PAS (v současné době je připravován) – ten by měl zajistit snadné prokázání PAS a docílit
tak rychlé zpěňme komunikace i přístupu laické i odborné veřejnosti.

•

Komunikační profil držitele průkazu (v současné době je připravován) – bude obsahovat specifika
držitele průkazu PAS, jeho potřeby a návrhy možností, jak s daným člověkem komunikovat.

Odborná konference Směrem z PASti je součástí akce Den autismu v Pardubickém kraji,
který má za cíl šířit osvětu o PAS, podporovat lidi, kteří poruchami trpí a otevřít cesty k jejich
porozumění a správné komunikaci s nimi. Organizátoři spolu s partnerskými organizacemi
připravili na celý duben přednášky, konference i dny otevřených dveří v organizacích,
školách a centrech, které lidi s PAS podporují. Hlavní událostí akce je Den autismu, který
se koná v pátek 1. 4. a během něj proběhne Modrý průvod, otevření výstav „Co nám dělá
radost“ i zahájení akce Rozsviťme se modře, která má celosvětové měřítko.
Spoluorganizátory akce jsou LENTILKA - Dětské rehabilitační centrum, Rodinné Integrační
centrum, partnerské organizace z celého Pardubického kraje, ale i Naděje pro autismus.
Vše ke dni autismu i celý program je k nalezení na http://drc-lentilka.webnode.cz/denautismu-2016/ či http://www.ric.cz/aktivity-ke-dni-autismu-2016.html.
Kontakt: Gabriela Bělková – Dětské rehabilitační centrum a školka LENTILKA,
belkova@drclentilka.cz, +420 733 724 538
Hana Janiková – Rodinné Integrační Centrum, hana.janikova@ric.cz, +420 739 025 071.

