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ČTVRTLETNÍK MEZINÁRODNÍ TEMATICKÉ SÍTĚ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI LIDÍ S PAS

Slovo úvodem
Milí členové tematické sítě,
v dubnové Síťovce přinášíme nejen informace o pořádaných akcích, ale také zatím dílčí výsledky naší
práce. Můžete si přečíst novou metodiku podporovaného zaměstnávání i vyhodnocení dotazníků na téma
znalosti lidí s PAS o Úřadu práce.
Duben je v APLA Praha už standardně spojen se Světovým dnem porozumění autismu. Vyhlašujeme
soutěž O nejhezčí fotku v modrém, sbíráme nominace do soutěže Aplaus a pořádáme různé osvětové
akce. Cílem je především rozšířit povědomí veřejnosti o problematice autismu a získat tak jejich
pochopení a pomoc pro lidi s PAS. A proto žádám i Vás, zapojte se. Třeba jen tím, že si 2. 4. 2014 vezmete
na sebe modré tričko. Kdoví, jednou se třeba dočkáme toho, že modrá trička v dubnu budou stejně
známá jako například kytičky na podporu boje proti rakovině.
Denisa Brůhová
projektová manažerka TWCM
APLA Praha, střední Čechy

Stalo se doma …
Autismus a práce. Společně to zvládneme.
Téma březnového kulatého stolu si vzalo na
mušku legislativu.
Autismus, práce a překážky v české legislativě a
administrativních procesech byly hlavním bodem
zájmu při setkání zástupců neziskových
organizací, dospělých lidí s autismem, jejich
rodičů a zástupců veřejné správy, které se
uskutečnilo ve dnech 6. – 7. 3. 2014 v bohnickém
divadle Za plotem. APLA Praha k tomuto kroku
vedlo nezdolné a možná i trochu idealistické přesvědčení, že nestačí pouze sejít se, vyslechnout
prezentace a při diskuzi si postěžovat na složitou situaci, která ale vlastně nemá řešení. Chtít něco

SÍŤOVKA

2

I/2014

změnit znamená alespoň se o změnu pokusit. Pokusit se například, aby se nepříjemných situací, které se
nezřídka dějí lidem s autismem, ale i jinými typy postižení, stávalo co nejméně.
http://www.twcm.cz/tematicka-sit-twcm/udalosti-v-ts/261-autismus-a-prace-spolecne-to-zvladnemetema-breznoveho-kulateho-stolu-si-vzalo-na-musku-legislativu-autismus-a-prace-spolecne-tozvladneme-tema-breznoveho-kulateho-stolu-si-vzalo-na-musku-legislativu
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Svým usnesením č. 24 ze dne 8. ledna 2014 schválila vláda ČR národní rámcový dokument pro oblast
sociálního začleňování a boj s chudobou pod názvem „Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020“
(dále jen „Strategie“), který zastřešuje hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob sociálně
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Text Strategie si můžete stáhnout na odkazu níže.
http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/moznosti-zamestnavani/252-strategie-socialnihozaclenovani-2014-2020-strategie-socialniho-zaclenovani-2014-2020
Není důvod bát se zaměstnat zdravotně postiženého
I když je situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením tíživá, existují i příklady dobré praxe.
MPSV vysvětluje výhody pro zaměstnavatele a jako příklad uvádí spolupráci Krajské pobočky Úřadu
práce a společnosti CENTR GROUP.
http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/moznosti-zamestnavani/248-neni-duvod-bat-sezamestnat-zdravotne-postizeneho-neni-duvod-bat-se-zamestnat-zdravotne-postizeneho
Motivace osob s PAS k práci je provázána a přímo ovlivňuje jejich motivaci k samostatnějšímu až
samostatnému životu s adekvátní podporou
Společnost Vzdělávání s.r.o. pořádala v únoru 2014 Třetí
mezinárodní konferenci o motivaci osob s PAS k práci a
samostatnému životu. Na konferenci mj. vystoupily organizace
THE IRISH SOCIETY FOR AUTISM z Irska a AUTISMO BURGOS ze
Španělska. Kromě příkladů dobré praxe se probíraly i změny
plynoucí z Nového občanského zákoníku.
http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/priklady-dobrepraxe/262-dobra-praxe-v-cr-i-zahranici-mezinarodnikonference-spolecnosti-vzdelavani-s-r-o-unor-2014

… a ve světě
Autismus a práce - tisková zpráva Autism-Europe a APLA Praha ke Světovému dni porozumění
autismu 2014
Autismus a práce. Společně to zvládneme.
V r. 2014 se mezinárodní organizace Autismus-Europe rozhodla v rámci Světového dne porozumění
autismu, který každoročně připadá na 2. duben, zdůraznit přínos společností, které nachází smysl a
oboustranný prospěch v oblasti zaměstnávání lidí s autismem.
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Provedené studie ukazují, že 76[1] – 90%[2] dospělých lidí s autismem nemá práci. To je jedním z
důvodů, proč se Valné shromáždění OSN rozhodlo vyhlašovat každoročně Světový den porozumění
autismu a u této příležitosti upozorňovat veřejnost na nutnost okamžité a stálé podpory lidí s autismem.
http://www.praha.apla.cz/autismus-a-prace-tiskova-zprava-autism-europe-a-apla-praha-ke-svetovemudni-porozumeni-autismu-2014.html

Aspergerův syndrom - žádné překážky v Leighově kariéře ve státní správě
Leigh z Austrálie má Aspergerův syndrom. Chtěl pracovat ve státní správě a svého snu se nehodlal vzdát.
Dokázal, že s odhodláním a trochou tvrdé práce to není nemožné.
http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/priklady-dobre-praxe/260-aspergeruv-syndrom-zadneprekazky-v-leighove-kariere-ve-statni-sprave2-aspergeruv-syndrom-zadne-prekazky-v-leighove-kariereve-statni-sprave2

Chystáme
Světový den porozumění autismu se blíží. Evropským tématem v r.
2014 je "Autismus a práce"
2. 4. se každoročně slaví Světový den porozumění autismu. I letos nás
čeká soutěž O nejlepší fotku v modrém a vyhlášení cen APLAUS, které
letos proběhne 4. 4. na Plese v modrém.
http://www.twcm.cz/o-projektu/pro-media/tiskove-zpravy/253svetovy-den-porozumeni-autismu-se-blizi-evropskym-tematem-v-r2014-je-autismus-a-prace
Pochod z Letné do Stromovky organizovaný sebeobhájci
Sdružení ASPERGEA pořádá 5. 4. pochod z Letné do Stromovky. Pochod
je spojený s vypouštěním modrých balónků a také s piknikem ve
Stromovce. Snad nám počasí bude přát. Budeme rádi, pokud se
připojíte – sraz je ve 14:00 hod. na Strossmayerově náměstí v Praze.
http://www.twcm.cz/o-projektu/pro-media/tiskove-zpravy/126kalendar-akci/265-pochod-z-letne-do-stromovky-organizovany-sebeobhajci
Setkání tematické sítě
12. – 13. 6. 2014 proběhne setkání Tematické sítě, které se tentokrát zaměří na zaměstnavatele. Bližší
informace o chystaném setkání budou průběžně zveřejňovány na webu TWCM.
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Střípky
Mnohem více informací, než v Síťovce, naleznete na internetových stránkách projektu www.twcm.cz.


Dotazníkové šetření mezi osobami s PAS na téma Úřad práce mělo ověřit míru znalostí dané
problematiky mezi uživateli našich služeb
http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/moznosti-zamestnavani/267-dotaznikove-setrenimezi-osobami-s-pas-na-tema-urad-prace-dotaznikove-setreni-mezi-osobami-s-pas-na-temaurad-prace



Národní rada se zdravotním postižením vydala jako jeden z výstupů projektu Stop diskriminaci
osob se zdravotním postižením dokument, který shrnuje oblast zdravotního postižení, legislativy
a trhu práce ve Švédsku.
http://www.twcm.cz/legislativa/zakony-v-zahranici/255-zdravotni-postizeni-prava-a-trh-praceve-svedsku-zdravotni-postizeni-prava-a-trh-prace-ve-svedsku



Společnost P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. uskutečnila telefonické dotazování za účelem
zmapování situace sociálních podniků v ČR, aby byly identifikovány hlavní z problémů, s nimiž se
současní sociální podnikatelé potýkají.
http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/pro-zamestnavatele/263-dotaznikove-setrenimezi-socialnimi-podniky-dotaznikove-setreni-mezi-socialnimi-podniky



Eva Gnanová, metodička sociální rehabilitace v APLA Praha (momentálně na rodičovské
dovolené), sepsala metodiku podporovaného zaměstnávání. Využít jí mohou všichni poradci PZ
nebo organizace, které chtějí službu nabízet.
http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/moznosti-zamestnavani/273-podporovanezamestnavani-pro-lidi-s-aspergerovym-syndromem-a-vysoce-funkcnim-autismem-podporovanezamestnavani-pro-lidi-s-aspergerovym-syndromem-a-vysoce-funkcnim-autismem

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.

