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ČTVRTLETNÍK MEZINÁRODNÍ TEMATICKÉ SÍTĚ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI LIDÍ S PAS

Slovo úvodem
Milí členové tematické sítě,
přichází chladné a deštivé dny, a tak se nám velmi hodí hřejivý pocit z dobře odvedené práce. Ve
spolupráci s NRZP jsme rozšířili metodiku Komunikace s osobami se zdravotním postižením, kterou bude
využívat mj. i Úřad práce. Vyhodnotili jsme dotazníkové šetření na téma agentury práce a ukončili jsme
dotazníkové šetření, které má srovnat podmínky osob s PAS proti celkové populaci. Na konci září se
můžete odreagovat na APLA FESTu, s jehož organizací pomáhají Sebeobhájci i dobrovolníci. A během
říjnových Evropských dní autismu pořádáme kulatý stůl s názvem „Posviťme si na osvětu“ a také
dvoudenní konferenci „Autismus - závažný společenský problém nebo módní záležitost?“.
Dnešní Síťovka i podzimní měsíce jsou zkrátka plné k prasknutí a já doufám, že i Vy budete spolu s námi
plní hřejivého pocitu.
Denisa Brůhová
projektová manažerka TWCM
APLA Praha, střední Čechy

Stalo se
Pojďme do toho společně II: 4. mezinárodní konference
18. a 19. září 2014 se v Brně na půdě Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií MZLU konala konference
zaměřená na možnosti zaměstnávání a bydlení lidí s PAS,
kterou pořádala organizace Vzdělávání s.r.o. Vystoupili zde
zástupci Španělské organizace Autismo Burgos a irské Irish
Society for Autism, ale i zástupci řady domácích organizací.
Vedle APLA Jižní Morava, APLA Vysočina a Pasparta to byly
organizace Agapo o.p.s., OÚ a PŠ Nový Jičín, Práh o.s., Rytmus
o.s. a Konto Bariéry Nadace Charty 77.
http://www.twcm.cz/cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/prikladydobre-praxe/430-pojdme-do-toho-spolecne-ii-4-mezinarodni-konference-pojdme-do-toho-spolecne-ii4-mezinarodni-konference
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Výsledky dotazníkového šetření mezi agenturami práce
Jak jsme už dříve zmiňovali, na březnovém kulatém stole se objevila otázka na fungování agentur práce
(AP). Jak AP hodnotí spolupráci s Úřady práce? A jak se zaměstnavateli? A vyhovuje jim vůbec jejich
forma? Na odkaze níže si můžete nejen přečíst stručný obsah a výsledek dotazníkového šetření, ale také
stáhnout kompletní vyhodnocení včetně grafů.
http://www.twcm.cz/cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/pro-zamestnavatele/428-vysledky-dotaznikovehosetreni-mezi-agenturami-prace-vysledky-dotaznikoveho-setreni-mezi-agenturami-prace

Evropská komise shrnula výsledky projektů 4 zemí v oblasti zaměstnávání lidí s autismem
V roce 2014 vydalo ředitelství Evropské komise pro
legislativu (oddělení pro práva lidí s postižením),
výsledky čtyř pilotních projektů zaměřených na
zaměstnávání lidí s poruchami autistického spektra
(dále jen PAS). Projekty byly realizovány od jara
2011 během jednoho až dvou let.
http://www.twcm.cz/cz/trh-prace-a-osoby-spas/priklady-dobre-praxe/ze-sveta/299-evropskakomise-shrnula-vysledky-projektu-4-zemi-voblasti-zamestnavani-lidi-s-autismem

Byl jsem v ideální situaci. To se však najednou změnilo.
„Nevzdávejte boj o to, co chcete. Jste taky člověk a máte právo na šťastný a bezpečný život.“ Zajímavý
životní příběh člověka s autismem.
http://www.twcm.cz/cz/zivot-s-pas/pribehy-lidi-s-pas/muj-zivot-s-pas/306-byl-jsem-v-idealni-situaci-tose-vsak-najednou-zmenilo-byl-jsem-v-idealni-situaci-to-se-vsak-najednou-zmenilo

Konečně můžu říct, že mám úspěch v zaměstnání
Pod tímto názvem se skrývá příběh 47 leté ženy z USA, která je velmi chytrá, vzdělaná, ale přesto měla
problém si najít a udržet v zaměstnání. Jelikož se o její diagnóze dlouho nevědělo, měla problémy se
svým okolím včetně adoptivních rodičů. Nyní je ale šťastná. Má vlastní rodinu i práci. Kdo by si přál víc?
http://www.twcm.cz/cz/zivot-s-pas/pribehy-lidi-s-pas/muj-zivot-s-pas/305-konecne-muzu-rict-ze-mamuspech-v-zamestnani-konecne-muzu-rict-ze-mam-uspech-v-zamestnani

Dotazníkové šetření jako podklad pro srovnávací studii
Jak jsme Vás informovali v minulé Síťovce, aktivně pracujeme na vytvoření srovnávací studie podmínek
pro zaměstnávání osob s PAS. Jednou z částí tohoto materiálu bude srovnání různých parametrů (např.
dosažené vzdělání, počet a délka zaměstnání) u celkové populace ČR a u osob s PAS. V půlce září jsme
ukončili dotazníkové šetření na toto téma a podařilo se nám získat 83 odpovědí od lidí s autismem nebo
Aspergerovým syndromem z různých částí ČR. Na výsledky analýzy se zatím můžete těšit 
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Chystáme
Autismus - závažný společenský problém nebo módní záležitost?

Titulek je zároveň názvem dvoudenní konference, kterou pořádáme pod záštitou Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR. Konference se koná v Praze ve dnech 9. – 10. 10. 2014.
http://www.vzdelavani.apla.cz/index.php?option=com_redevent&view=details&id=64:konference&xref
=138&Itemid=283

Posviťme si na osvětu
Ve středu 8. 10. 2014 pořádáme v galerii Langhans v Praze
kulatý stůl s názvem „ Posviťme si na osvětu“. A ještě máme
pár volných míst. Pokud máte zájem, přihlaste se prosím
mailem na adrese twcm@apla.cz. Více informací najdete zde:
http://www.twcm.cz/cz/tematicka-sit-twcm/udalosti-vts/379-nenechte-si-ujit-dalsi-setkani-tematicke-site-tentokratsi-posvitime-na-osvetu

Zaměstnávání může pomoci i hudebně dramatický víkend
Ve druhé půlce října proběhne hudebně dramatický víkend pro osoby s PAS. Možná to vypadá, že
přípravě na zaměstnání nemůže být nic vzdálenějšího, ale není to tak. Účastníci se naučí identifikovat
pro ně stresující situace (např. pracovní pohovor, změna nadřízené, konflikt na pracovišti apod.) a
pomocí různých relaxačních technik se s touto situací vyrovnat. Jste osoba s PAS a láká Vás to zkusit? Pak
se přihlaste naší kolegyni Barboře Petružálkové na petruzalkova@apla.cz.

Střípky
Mnohem více informací, než v Síťovce, naleznete na internetových stránkách projektu www.twcm.cz.


APLA FEST! A CO DĚLÁŠ TY?
Kapely poetických názvů jako Kohout plaší smrt, The Háro,
Lady Merlot, Pohlavní nádraží či Svěží zelenina. Také Králičí
hop, Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka, skákací hrad pro děti
a ukázky netradičních sportů i dalších aktivit. Hlavně ale
možnost potkat se a okusit, jakým úhlem pohledu vidí svět
lidé s autismem. To vše slibují organizátoři historicky prvního festivalu Asociace pomáhající
lidem s autismem (APLA Praha) s názvem APLA FEST. Festival proběhne v sobotu 27. 9. 2014 v
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okolí respitního centra APLA Praha, které sídlí v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, poblíž
bohnické farmy.
http://www.praha.apla.cz/apla-fest-a-co-delas-ty.html


Den otevřených dveří Dílen tvořivosti
Jménem Dílen tvořivosti bychom Vás rádi pozvali na den otevřených dveří, který proběhne ve
čtvrtek 9. října od 10 do 15 hodin. Určitě bude stát za návštěvu.
http://www.dilnytvorivosti.cz/novinky/den-otevrenych-dveri-v-dilnach-tvorivosti/



NRZP ČR: zástupci ČR před výborem OSN
Zástupci ČR budou 7. října 2015 v Ženevě odpovídat na otázky Výboru OSN pro práva osob se
zdravotním postižením ohledně dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením.
O této skutečnosti nás informovala NRZP ČR prostřednictvím svého předsedy Mgr. Václava
Krásy. NRZP ČR se rozhodla zaujmout aktivní roli a sama pomohla zpracovat otázky, které budou
zástupcům ČR předkládány.
http://www.twcm.cz/cz/legislativa/umluva-o-pravech-lidi-s-postizenim/426-nrzp-cr-zastupci-crpred-vyborem-osn-nrzp-cr-zastupci-cr-pred-vyborem-osn

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.

