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ČTVRTLETNÍK MEZINÁRODNÍ TEMATICKÉ SÍTĚ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI LIDÍ S PAS

Slovo úvodem
Milí členové tematické sítě,
s létem přišla doba dovolených a řada z nás se chystá někam za odpočinkem nebo za dobrodružstvím.
Hodně lidí s PAS se nechystá nikam. Nemají práci a nemají tedy ani dovolenou. Možná si myslíte, že
nezaměstnaný člověk má vlastně spoustu a spoustu dovolené. Ale bez práce si dovolenou nevychutnáte. I
když pomineme důležitou finanční stránku celé věci, tak je potřeba únava, aby přišel odpočinek. A je
potřeba pocit existenční jistoty pro dokonalé uvolnění. A tak i když plánujeme dovolené, léto rozhodně
není dobou, kdy bychom se přestali snažit. Naše práce na zlepšování podmínek zaměstnatelnosti lidí s
PAS pokračuje. Jak konkrétně, to se dozvíte v naší Síťovce.
Kateřina Slabá, dosavadní koordinátorka tematické sítě, se rozhodla svůj čas více věnovat přímé péči o
osoby s PAS. Ráda bych Kateřině poděkovala za její dosavadní činnost a popřála jí hodně úspěchů. Roli
koordinátorky tematické sítě přebírá naše nová kolegyně Sabina Obluková (oblukova@apla.cz), které
tímto přeji hodně energie a elánu.
Všem čtenářům přeji hezké léto, příjemné strávenou dovolenou a načerpání hodně sil, které jsou pro naší
práci třeba.
Denisa Brůhová
projektová manažerka TWCM
APLA Praha, střední Čechy

Stalo se doma …
Autismus a práce - zaostřeno na zaměstnavatele.
Setkání, na kterém vedle českých zástupců vystoupili i
kolegové z neziskových organizací z Velké Británie,
Maďarska a Slovenska, pořádala 12. – 13. 6. 2014
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha v
prostorách Raiffeisenbank v City Tower na Praze 4.
Účastníky a současně aktéry jednání tvořili
zaměstnavatelé, zástupci veřejné správy, neziskové
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organizace a lidé s autismem a jejich rodiče. V průběhu dvou dní měly tyto skupiny možnost navzájem si
nahlédnout do karet.
Na odkaze níže si můžete přečíst stručný zápis i stáhnout promítané prezentace.
http://www.twcm.cz/tematicka-sit-twcm/udalosti-v-ts/58-setkani-ts/296-tz-ts-cerven-tz-ts-cerven
Průzkum zaměstnanosti lidí s PAS
V rámci projektu Together We Can Manage (TWCM) jsme slíbili vytvořit analýzu problematiky
zaměstnanosti lidí s PAS. A jelikož se sliby mají plnit (obzvláště ty dané úřadům), tak jsme na ní před
nějakou dobou začali pilně pracovat. Zatím není hotová, ale můžete si přečíst, co (snad) bude obsahovat.
http://www.twcm.cz/298-studie-zamestnanosti-lidi-s-pas-a-ozp
Duben je měsíc porozumění autismu, měsíc osvětových akcí
2. ročník soutěže pro lidi a instituce, pro které není autismus jen slovo, ale životní poslání, je za námi.
Sošky APLAUS 2014 jsou rozdány. Příběhy lidí, kteří si APLAUS zaslouží, však pokračují. Nejde ani tak o
hrdinské činy, ale spíše o každodenní mravenčí práci. Výsledky dostavují v malých krůčcích, pro okolí
mohou být skoro nepostřehnutelné.
http://www.praha.apla.cz/pribehy-2014-ktere-si-aplausrozhodne-zaslouzi.html
Dne 5. 4. 2014 se na Strossmayerově náměstí v Praze setkalo
několik desítek lidí v modrém. Vydali jsme se ke Kyvadlu, kde
jsme vypustili modré balonky na jejich pouť. Kdo chtěl, mohl
k balonku přivázat i lísteček se svým přáním. Poté jsme se
přesunuli na piknik do Stromovky, kde jsme u dobrého jídla a
pití spokojeně vytrvali až do večera. Pražskému půlmaratonu
jsme samozřejmě konkurovat nemohli:-), ale vidět spoustu
modrých balonků na modré obloze nad Vltavou, má také svůj
půvab….
http://www.praha.apla.cz/bezce-prazskeho-pulmaratonudoprovodily-na-jejich-putovani-modre-balonky.html
A nebyl by to duben, kdybychom nevyhlásili oblíbenou
soutěž "O nejlepší fotku v modrém“. Do soutěže dorazilo
téměř 250 fotografií a vybrat ty nejhezčí byl opravdu tvrdý
oříšek. Nakonec jsme vybrali a kandidáty i vítěze si můžete
prohlédnout zde:
http://www.praha.apla.cz/vitezne-modre-fotky-jsou-nasvete-2.html
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… a ve světě
Výstupy březnového setkání
V minulé Síťovce jsme informovali o březnovém setkání, kterého se účastnili také hosté z Lotyšska a
Slovenska. Zpracovali jsme pro Vás jejich prezentace.
Lotyšsko: http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/priklady-dobre-praxe/ze-sveta/284podporovane-zamestnavani-v-lotyssku-aktualni-situace-podporovane-zamestnavani-v-lotyssku-aktualnisituace
Slovensko: http://www.twcm.cz/trh-prace-a-osoby-s-pas/priklady-dobre-praxe/ze-sveta/285-situacelidi-s-autismem-na-slovensku-a-analyza-slovenskeho-pravniho-systemu-situace-lidi-s-autismem-naslovensku-a-analyza-slovenskeho-pravniho-systemu
Deklarace v Evropském parlamentu
V březnu 2014 jsme se připojili k aktivitě skupiny poslanců Evropského parlamentu – deklarace na
podporu zaměstnávání lidí s autismem a boje proti diskriminaci a šikaně. APLA Praha písemně vyzvala
všechny poslance Evropského parlamentu z ČR, aby svým podpisem tuto aktivitu podpořili. Z oslovených
českých poslanců reagovali pouze 3, kteří přislíbili deklarace podepsat. Vzhledem k tomu, že deklarace
nezískaly potřebných 50% hlasů evropských poslanců, byl další postup (předání Radě EU a EK k
rozpracování) bohužel pozastaven.

Chystáme
Autismus - závažný společenský problém nebo módní záležitost?
Je naplněno v České republice právo dětí a jejich rodin na správnou a včasnou diagnózu? Co učíme
studenty o autismu? Jak u nás odborníci diagnostikují autismus? Co říkají odborníci o autismu rodičům?
Komu mají rodiče věřit a jak mají postupovat, když se názory různí? Dojdeme k odbornému konsensu,
který posune péči o děti s autismem a jejich rodiny na vyšší úroveň?
Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat na říjnové konferenci Asociace pomáhající lidem s
autismem - APLA Praha, na kterou Vás tímto srdečně zveme.
http://www.praha.apla.cz/autismus-zavazny-spolecensky-problem-nebo-modni-zalezitost.html
Osvěta
Osvěta bude tématem příštího setkání tematické sítě u kulatého stolu. Setkání ještě není úplně
naplánováno, ale můžete se na něj těšit v říjnu letošního roku. Pozvánky a program se pokusíme poslat
co nejdříve.
Metodika komunikace s osobami se zdravotním postižením
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR končí projekt zaměřený na vzdělávání pracovníků Úřadů
práce v komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Výstupem je mj. metodika a kurzy pro
úředníky. Navázali jsme s NRZP spolupráci a plánujeme metodiku rozšířit o specifika poruch autistického
spektra. O projektu NRZP se dozvíte více na jejich internetových stránkách.
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http://www.nrzp.cz/projekty/aktualni-projekty/907-vzdelavani-pracovniku-uradu-prace-v-komunikaci-sosobami-se-zdravotnim-postizenim.html

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


Výstupy z kulatých stolů a setkání tematické sítě bereme vážně. Proto jsme vytvořili a
distribuovali dotazník, který se zaměřuje na agentury práce, včetně jejich spolupráce s Úřady
práce. Vyhodnocení odpovědí právě probíhá a bude zveřejněno na internetových stránkách
projektu TWCM.



Život není jen o práci. Proto se kromě podporovaného zaměstnávání snažíme poskytnout lidem
s PAS i dostatek volnočasových aktivit. Od začátku roku běží projekt PAS-SPORT, v rámci kterého
se během letošního roku uskutečnilo a ještě uskuteční patnáct různých sportovních aktivit.
Aktivita je realizována za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím programu Mládež
v akci. Informace o chystaných aktivitách, do kterých se můžete zapojit, najdete na webu
TWCM.
http://www.twcm.cz/domu

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.

