I/2015

ČTVRTLETNÍK MEZINÁRODNÍ TEMATICKÉ SÍTĚ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI LIDÍ S PAS

Slovo úvodem

Milí členové tematické sítě,
závěr roku nás láká k bilancování, co se nám v uplynulém období povedlo a co ještě stojí před námi. O
tom, co se dělo v projektu Společně to zvládneme/ Together We Can Manage jsme se Vás snažili
průběžně informovat právě prostřednictvím našeho čtvrtletníku Síťovka.
A co se nám podařilo zvládnout v posledním čtvrtletí r. 2014? Bylo toho docela dost.
Zorganizovali jsme hned dvě setkání na téma osvěta, dokončili tři studie – dvě týkající se zaměstnávání
lidí s autismem a jednu mapující činnost agentur práce v ČR. Podnikli jsme také několik cest na zkušenou
k našim kolegům ze zahraničí a jednu zahraniční návštěvu přijali u nás. Do APLA Praha se také „pozvala“
kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou zajímalo, jak se nám daří projekt TWCM realizovat
v praxi. Kontroly asi nikdo nevítá s otevřenou náručí. Ta naše však proběhla nad očekávání dobře. Velkou
zásluhu na tomto výsledku má nejenom manažerka projektu, ale i ostatní členové týmu. Byli jsme také
rádi, že kontrole se projekt líbí a měla o něm dokonce načtenou spoustu informací předem z
našeho projektového webu.
V tomto vydání Síťovky se vedle témat týkajících se podporovaného zaměstnávání můžete společně
s námi vrátit i do slunečných zářijových dnů, ve kterých proběhl historicky první festival APLA FEST
pořádaný lidmi s autismem pro lidi, kteří si zvolili podporu lidí s autismem jako svou osobní i profesní
výzvu. Přinášíme také upoutávku na zajímavé aktivity našich kolegů z organizací Rytmus a Asistence
o.p.s. V neposlední řadě Vám již standardně nabízíme tipy na zajímavé články na webu www.twcm.cz,
který od letošního podzimu nabízíme i v anglické mutaci.
Za tým APLA Praha přeje vše dobré v novém roce
projekční tým projektu Společně to zvládneme/Together We Can Manage
pod vedením Denisy Brůhové
APLA Praha, střední Čechy
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Stalo se
APLA FEST – první festival organizovaný lidmi s autismem
pro ty, kteří pomáhají
Poslední zářijovou sobotu rozezvučely areál PN Bohnice zvuky
kytar, bicích a dalších hudebních nástrojů. K vidění byly ale
také netradiční sporty, vystoupení seniorů s tradičními
českými tanci nebo divadelní představení plné urostlých můžů
v lachtaních převlecích. Festival APLA FEST, kteří zorganizovali
lidé s autismem a jehož výtěžek byl venován na podporu
osobních asistentů APLA Praha, se podle jeho návštěvníků moc podařil. O tom, jaké mělo setkání
atmosféru se můžete dočíst na nebo podívat se na webu APLA Praha.
http://www.twcm.cz/cz/tematicka-sit-twcm/udalosti-v-ts/443-mene-je-nekdy-vice-v-osvete-to-plati-na100
http://www.praha.apla.cz/apla-fest-2014-je-za-nami-at-zije-apla-fest-2015.html
http://aplaapla.galerie.cz/6376118-aplafest#
Konference APLA se zvláštním blokem o zaměstnávání lidí s autismem

Dvoudenní konference APLA konaná v kulturním centru Na Marjánce na Praze 6 přilákala zájem více jak
dvou set účastníků z řad odborné i širší veřejnosti. Zvláštní programový blok patřil i problematice
zaměstnávání lidí s autismem. Nesl příznačný název „Jak se žije zaměstnavatelům lidí s autismem“.
Vystoupili v něm jak kolegové ze Slovenska, tak zástupci firem z ČR, kteří lidi s autismem zaměstnávají
(např. p. J. Baxa z Českého rozhlasu a M. Mařík ze sociální firmy APLA – Nakladatelství PASPARTA). O svůj
životní příběh se podělili také samotní lidé s autismem, kteří se již úspěšně zařadili na trh práce. Hezkou
vsuvkou do programu bylo také vyprávění maminky muže s autismem Luboše, která prezentovala jeho
příběh. Luboš nepatří mezi lidi s PAS s nadprůměrným intelektem, ale přesto se mu svou vůlí a za
podpory jeho blízkých podařilo najít si práci, ve které je spokojený.
http://www.praha.apla.cz/konference-apla-potvrdila-autismus-je-zavazny-spolecensky-problem.html
Jak jsme svítili na osvětu, a to rovnou dvakrát
Ve středu 8. 10. 2014 jsme v galerii Langhans – centru Člověka v tísni uspořádali kulatý stůl zaměřený na
osvětu v oblasti zaměstnávání lidí s autismem i jinými typy zdravotního postižení. Získali jsme řadu
užitečný tipů pro komunikační aktivity od profesionála z reklamní agentury, p. Mareše a p. Urbana
z neziskové organizace Člověk v tísni. Také jsme si vyzkoušeli, jak bychom zvládli zadat realizaci
kampaně pro oblast zaměstnávání lidí znevýhodněných na trh práce my.
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Jelikož nás při říjnovém setkání osvítilo poznání, že velkou
kampaň v televizi a dalších médiích na téma zaměstnávání lidí
znevýhodněných na trhu práce zvládne financovat jedině stát,
sešli jsme se na téma osvěta v r. 2014 ještě jednou. Setkání se
konalo v polovině prosince v ERA Svět. Výstupem tohoto
workshopu bude dopis na MPSV obsahující doporučení
neziskovek pro veřejnou správu, co by kampaň zaměřená na
zvýšení zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením měla obsahovat.
http://www.twcm.cz/cz/tematicka-sit-twcm/udalosti-v-ts/443-mene-je-nekdy-vice-v-osvete-to-plati-na100
http://www.twcm.cz/cz/tematicka-sit-twcm/udalosti-v-ts/482-workshop-o-tom-jaka-by-mela-bytkampan-statu-na-podporu-lidi-znevyhodnenych-na-trhu-prace
Čerpání zkušeností ze zahraničí
V podzimních měsících jsme navštívili hned několik organizací v zahraničí, které se zabývají
podporovaným zaměstnáním lidí s poruchou autistického spektra a poskytováním dalších služeb pro lidi
s autismem. Postřehy účastníků zahraničních stáží naleznete na stránkách projektu. Zaujal nás například
přístup k zaměstnávání lidí s autismem v Dánsku, kdy se výše jejich podpory od státu odvíjí podle toho,
zda mají zájem pracovat či nikoliv. Mzdu těmto zaměstnancům totiž místo zaměstnavatelů vyplácí stát.
http://www.twcm.cz/cz/tematicka-sit-twcm/udalosti-v-ts/481-studijni-cesta-do-danska
Sebeobhájci poskytovali technickou pomoc kolegům z Kosova
Sebeobhájci z APLA Praha připravili na počátku prosince program pro
zahraniční návštěvu u Kosova včetně besedy na téma „Jak jsme se cítili, když
jsme byli dětmi“. Jednalo se o emotivní zážitek, který na naše kolegy, kteří
teprve s poskytováním služeb pro lidi s autismem začínají, hluboce zapůsobil.

Dvě studie – jedna napříč EU, druhá o lidech s autismem a jejich
uplatnění na trhu práce v ČR
První z dokončených studií se týká zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v Evropě. Ta druhá
mapuje situaci lidí s autismem v ČR na trhu práce. Zpracoval je náš kolega František, který vzal průzkumy
od podlahy a využil při jejich zpracování sofistikované metody, které nás donutily rozhýbat naše
mozkové závity. Do třetice všeho dobrého náš kolega zpracoval dokument mapující fungování agentur
práce v naší ekonomice.
 http://www.twcm.cz/cz/tematicka-sit-twcm/vystupy/483-zamestnanost-osob-se-zdravotnimpostizenim-a-ekonomicke-ukazatele-studie-napric-eu
 http://www.twcm.cz/cz/o-projektu/mezinarodni-projekt-twcm/55-vystupy/484-postaveni-lidi-spas-na-trhu-prace-v-ceske-republice-postaveni-lidi-s-pas-na-trhu-prace-v-ceske-republice
 http://www.twcm.cz/cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/pro-zamestnavatele

Nové články na webu TWCM a projektový web v angličtině
Na webu TWCM průběžně zveřejňujeme zajímavé i autorské články od lidí s autismem. Nenechte si ujít
zejména
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přepis velmi zajímavého vystoupení ženy s Aspergerovým syndromem o jejích zkušenostech při
hledání práce a v zaměstnání z říjnového kulatého stolu konaného v rámci projektu. Příběh Báry
Vás nejenom poučí, ale svou formou a vypravěčským stylem Vás jistě i pobaví. Článek nese
název Vhodné zaměstnání a tipy, jak zaměstnání získat a udržet.
http://www.twcm.cz/cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/priklady-dobre-praxe/z-domova/476-vhodnezamestnani-a-tipy-jak-zamestnani-ziskat-a-udrzet
Pokud Vás zajímá, jak si lidé s autismem stojí v partnerských vztazích a s jakými úskalími se
potýkají, přečtěte si článek Lidé s autismem a jejich partneři.
http://www.twcm.cz/cz/zivot-s-pas/pribehy-lidi-s-pas/muj-zivot-s-pas/468-lide-s-autismem-ajejich-partneri
Všem milovníkům anglosaské kultury nabízíme příjemné počtení na anglické verzi webu
www.twcm.cz/en. S překlady českých článků do angličtiny nám významným způsobem pomohli
naši kolegové – lidé s PAS. Děkujeme.

Chystáme
Akce u příležitosti Světového dne porozumění autismu (duben 2015)
Na počátku dubna proběhne již třetí ročník vyhlášení cen APLA APLAUS pro lidi, kteří se zasloužili o
zvýšení povědomí společnosti o problematice autismu. Stejně jako v loňském roce vyhlásíme i vítěze
soutěže v kategorii „Lidé s autismem“. Nominovat jednotlivce nebo organizace do soutěže můžete i Vy.
Probíhat bude i celá řada dalších akcí. Jedna z nich bude věnována osvětě, podporovanému
zaměstnávání, ale i umělecké tvorbě (nejen) lidí s autismem. Informace již brzy na www.twcm.cz.
Doporučení pro veřejnou zprávu a dopracování metodických materiálů
Vedle již zmíněného doporučení pro veřejnou správu v oblasti osvěty budeme v zimě pracovat na
finalizaci pro veřejnou správu v oblasti legislativy, administrativy atd. Budeme rádi, pokud nám
pomůžete i Vy.
Blíží se závěr projektu a s ním i poslední jednání tematické sítě
V květnu 2015 uspořádáme závěrečné 2-3 denní setkání tematické sítě projektu a kulatý stůl. Budeme
prezentovat výsledky naší činnosti, chceme také pozvat zajímavé zahraniční hosty.
Mnohem více informací, než v Síťovce, naleznete na internetových stránkách projektu www.twcm.cz.

Zaujalo nás u kolegů


Plánování zaměřené na člověka – nová metodika našich kolegů z Asistence o.p.s.
V metodice se její tvůrci snaží ukázat, jak metoda Plánování zaměřené na člověka pomáhá vést člověka,
aby si své sny ujasňoval, konkretizoval je, a vymýšlel cesty, jak jich dosáhnout.

http://www.tranzitniprogram.cz/sites/default/files/metodika_tp_asistence.pdf
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Workshop organizace Rytmus o.p.s. na téma výstupy tranzitních programů (14.11. 2014)
Workshop shrnul dosavadní fungování projektu a jeho přínosy pro klienty. Součástí programu
bylo i setkání se zaměstnavateli, kteří se do programu zapojili a zajímavou formou vedený
skupinový brainstorming na téma „Kam dál s tranzitním programem“.
http://www.rytmus.org/tranzitni_program

Tematická sít vznikla v rámci projektu SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME/TOGETHER WE CAN MANAGE. Tento
projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Partnerem projektu je mezinárodní asociace Autism-Europe.

