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Naděje pro Autismus 

Platforma (rozuměj prostor pro sdílení, objevování, nacházení a vytváření podmínek pro důstojný 

život osob s Autismem v České republice)  

PREAMBULE 

Každý člověk bez rozdílu míry a hloubky postižení má právo na důstojné podmínky pro život ve 

společnosti. Autismus (Poruchy autistického spektra - PAS) se v naší společnosti rok od roku vyskytuje 

stále četněji, odpovědí na tuto skutečnost je vznik různých typů služeb, zařízení, iniciativ 

nejrůznějších aktérů. Napříč kraji a republikou neexistuje prostor, který by byl zrcadlem reálné 

skutečnosti z hlediska všech dotčených oblastí (zdravotnictví, školství, sociálních věcí).  

 

Naděje pro Autismus - virtuální, otevřený, nevládní a nepolitický prostor bez právní subjektivity se 

sídlem na www.nadejeproautismus.cz nabízí lidem s PAS a jejich rodinám zjistit možnosti, najít 

podporu a inspirovat se často přímo v blízkém okolí svého bydliště. Poskytovatelům nejrůznějších 

forem podpory dává prostor pro prezentaci jejich činnosti, zjištění potřeb a inspiraci pro další směr 

svého působení. Všem pak vzájemně umožní sdílet nabídku, poptávku, objevit bílá místa a neztrácet 

přitom příliš času objevováním již objeveného. 

 

POSLÁNÍ  

Posláním Naděje pro Autismus je zvýšení vzájemné informovanosti fyzických a právnických osob, 

kterých se Autismus osobně dotýká, nebo se v problematice tohoto postižení angažují. Provázáním 

roztříštěných osamělých snah a iniciativ umocnit oprávněnost požadavků na zavedení efektivní 

spolupráce na úrovni všech dotčených ministerstev, zejména pak MPSV, MŠMT a MZČR, jejímž 

důsledkem bude nastavení systémových opatření, která povedou k naplnění práv osob s Autismem 

v České republice. 

CÍLE 

1. Virtuální prostor – zdroj čerpání aktuálních informací o reálných možnostech podpory osob 

s Autismem. 

2. Propojení osob s Autismem/zákonných zástupců/pečujících osob se členy platformy 

v jednotlivých sekcích a územních celcích. 

3. Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj vzájemné spolupráce institucí, firem a jednotlivců, 

kteří se podílejí na šíření povědomí o problematice života osob s Autismem a prostřednictvím 

své činnosti aktivně podporují začlenění těchto osob do společnosti.  

4. Zvýšení informovanosti veřejnosti o podstatě Autismu a životě s tímto postižením. 

5. Habilitace handicapu Autismu ve smyslu naplnění všech článků Úmluvy OSN o právech osob 

se zdravotním postižením pro tuto skupinu občanů ČR. 

6. Prevence sociálního vyloučení a izolace osob s Autismem včetně jejich rodin. 

 

PRINCIPY 

      ● Vzájemný respekt ● Informace z ověřených zdrojů ● Dobrovolnost ● Bezplatné členství ● 

http://www.nadejeproautismus.cz/

