Tisková zpráva - Kampaň „Česko svítí modře“ 2021
Zlín, 24. března 2022; V sobotu 2. dubna 2022 si připomeneme Světový den povědomí o autismu.

„V duchu motta IX. ročníku kampaně: "POVĚDOMÍ otevírá bránu POROZUMĚNÍ A
RESPEKTU k lidem na spektru" jsme oslovili Svaz měst a obcí , který se bude aktivně podílet
na šíření základního informačního balíčku - "Komunikačního souboru" a informací o
"Průkazu osoby s PAS", s cílem poskytnout vodítko pro jednání s klienty s autismem a
pomoci porozumět situaci jejich rodin pracovníkům krajských, městských a obecních
úřadů, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším, kteří se dosud
s problematikou autismu nesetkali. Vzhledem ke světově udávané prevalenci výskytu
poruch autistického spektra (PAS) - až 2, 7% populace - se tak dříve či později stane.“ Uvádí
Marta Pečeňová, koordinátorka celorepublikové osvětové kampaně.
Současná doba přináší všem náročné výzvy - Covid - 19 a nyní vlna uprchlíků, převážně
matek s dětmi, před válečným konfliktem v Ukrajině. Nestandardní situace mají negativní
dopad na lidi s PAS bez rozdílu, také mezi uprchlíky jsou děti, dospívající a dospělí lidé s
autismem a jejich rodiny.
Místem prvního kontaktu lidí v nouzi jsou orgány samospráv měst a obcí. Výchozí
informace o autismu pomohou předejít nedorozumění a snížit míru stresu všech
zúčastněných osob ať již při jednání na úřadech, v náročných životních situacích, při
záchranářských akcích, krizových intervencích, na veřejnosti apod.. Více:
https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/
Záštitu nad kampaní převzal arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner se slovy: "Kéž
je pro lidi s autismem úsilí těch, kteří se v této oblasti jakkoliv angažují, novou posilou a
nadějí."
Kampaň "Česko svítí modře" obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN
vyhlásila v roce 2007 jako Světový den povědomí o autismu. "Svítit modře" lze různými
způsoby, nejen nasvícením budovy. Podporu a solidaritu s lidmi na spektru můžete vyjádřit
šířením povědomí o autismu, sdílením informací, modrým prvkem oblečení, společenskou
událostí.
Největším projevem podpory lidem na spektru však bude Váš respektující a tolerantní
přístup k lidem ve Vašem okolí.

Děkujeme za Vaši účast v kampani "Česko svítí modře" 2022, děkujeme za projev
respektu k lidem na spektru a všem, kdo jsou jim nápomocni na cestě životem.

www.nadejeporautismus.cz

FB: Platforma Naděje pro Autismus
Česko svítí modře

Platforma Naděje pro Autismus pořádá celorepublikovou osvětou kampaň "Česko svítí modře"
pravidelně od roku 2014. Kampaň trvá celý měsíc, počínaje 2. dubnem, který OSN v roce 2007
vyhlásila jako Světový den povědomí o autismu (WAAD). Cílem kampaně je zvýšení povědomí
společnosti o podstatě autismu a života s ním.
„Česko svítí modře“ nabízí prostor pořadatelům akcí, se vztahem k WAAD nebo autismu,
realizovaných v uvedeném období, k vzájemnému propojení, seznámení, inspiraci a sdílení. Nabízí
veřejnosti přehled rozmanitých aktivit různých pořadatelů na jedné adrese.
Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro lidi na spektru
autismu problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie a účast můžete
vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu
na modro. Jako již tradičně se letos připojí řada významných míst napříč republikou.
Informace o kampani, aktivitách různých subjektů i platformě najdete na portálu
www.nadejeproautismus.cz a na FB – „Česko svítí modře“ i Platforma Naděje pro Autismus.
Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus - postihují dle světových epidemiologických
průzkumů až 2,7 % populace.
V naší zemi to může být na 300 000 občanů, kteří žijí s některou z forem autismu, kam řadíme
dětský autismus, Rettův syndrom, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační poruchu.
Autismus však zasahuje do života dalším na 500 000 jejich nejbližších.
Poruchy autistického spektra zasahují do oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace.
V 70% je k autismu přidruženo jiné postižení. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít
plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.
Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS viz MZCR: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-proosoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/
Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. na
3. dubna ve svých domovech, zaměstnáních, či významných budovách. V předchozích ročnících byly
nasvíceny: budova Úřadu vlády, budovy ministerstva pro místní rozvoj, financí, práce a sociálních
věcí, zdravotnictví, některých krajských úřadů, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
historických objektů jako Velehrad, Olomoucká radnice, kostely, v Brně Mahenovo divadlo. Do
kampaně se zapojil hned v prvním ročníku ČEZ se sítí elektráren včetně Jaderné elektrárny Dukovany
a řada dalších budov naší vlasti. Rok od roku vzrůstal počet nejrůznějších akcí napříč republikou, a to
v průběhu celého dubna. Byly to výstavy, koncerty, besedy, odborné konference, přednášky,
workshopy, sportovní akce, divadelní představení, benefiční akce, pochody v modrém, projekce.
V minulých letech byla řada z nich v online formě. Akce pořádají spolky, školská zařízení, podniky i
jednotlivci.
Platforma Naděje pro Autismus - prostor pro sdílení, objevování, nacházení a vytváření podmínek
pro důstojný život lidí 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
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