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SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME
TOGETHER WE CAN MANAGE

Projekt realizovaný APLA Praha, střední Čechy, o.s., je zaměřen na vytvoření efektivně fungující tematické sítě (TS)
evropských organizací, které podporují lidi s poruchami autistického spektra (PAS) nebo pracují s podobnou cílovou
skupinou. Činnost TS by měla pozitivně ovlivnit tvorbu legislativního rámce v ČR tak, aby byly adekvátně reﬂektovány
potřeby osob s PAS i s jiným znevýhodněním. Nedílnou
součástí projektu je také analýza a vyhodnocení úspěšně
využívaných nástrojů v oblasti podporovaného zaměstnání
v ČR i ve světě a zpracování koncepce podporovaného zaměstnání a dalšího pracovního uplatnění lidí s PAS. Koncepce
vznikne na základě vzájemné výměny informací, zkušeností
a know-how mezi členy TS. Jedinečným prvkem v práci TS je
zapojení cílové skupiny – osob s PAS – do tvorby koncepce.
PARTNER PROJEKTU AUTISM-EUROPE
Autism-Europe (AE), partner APLA Praha v projektu TWCM,
je mezinárodní asociací, která sdružuje více než 80 organizací
z 30 evropských zemí. Hlavním cílem AE je napomáhat ke
zkvalitnění života lidí s PAS a jejich rodin.
AE aktivně ovlivňuje směřování evropské politiky v sociální
a zdravotní oblasti. Zástupce AE je místopředsedou
Evropského fóra zdravotně postižených (EDF), členem
Evropské koalice pro komunitní život (ECCL) a řady dalších
evropských nevládních uskupení. AE také aktivně spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Svými
osvětovými aktivitami AE významně přispívá k zvýšení povědomosti odborné i laické veřejnosti o problematice PAS
v Evropě i ve světě.

CÍLE PROJEKTU
● vytvoření tematické sítě (TS) evropských
organizací, které podporují osoby s PAS
● tvorba koncepce rozvoje podporovaného
zaměstnávání a dalších možností pracovního uplatnění osob s PAS, která bude
předložena tvůrcům politik
a legislativního rámce
● porovnávání a vyhodnocení stávajících
metod a postupů zaměstnávání osob s PAS
● přenos „know-how“ a dobré praxe
ze zahraničí
● propagace a osvěta v oblasti zaměstnávání
lidí se zdravotním postižením, zejména
s PAS, šíření příkladů dobré praxe
● zapojení lidí s PAS do procesu posuzování
a tvorby nové koncepce

www.twcm.cz www.praha.apla.cz
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DO PROJEKTU SE MOHOU ZAPOJIT:
● organizace, pracující s osobami s PAS,
popř. s osobami s jiným handicapem
● představitelé veřejné správy
● rodiče osob s PAS
● odborníci (psychologové, psychiatři,
pedagogové aj.)
● osoby s poruchou autistického spektra,
zejména s Aspergerovým syndromem
nebo vysokofunkčním autismem, které:
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V RÁMCI PROJEKTU ORGANIZUJEME:
● 6 setkání se zástupci asociace AutismEurope a dalšími zahraničními partnery
● 3 mezinárodní semináře (kulaté stoly) za
účelem vytváření příznivých podmínek
legislativního rámce
● 36 mezinárodních workshopů a seminářů
● 3 setkání lidí s PAS u kulatého stolu
Foto: Jindřich Mynařík

❉ dokončily vzdělání a poprvé vstupují
na otevřený trh práce
❉ již pracovaly, ale v současné době hledají
zaměstnání
❉ studují nebo se připravují na vstup
na trh práce

JAK SE PŘIHLÁSIT DO TS:
Přihlášku i další informace o projektu a tematické síti naleznete na www.twcm.cz.
Vyplněnou přihlášku zašlete emailem na kontaktní adresu slaba@apla.cz.
KONTAKTY:
APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S.
Denisa Brůhová – projektová manažerka, bruhova@apla.cz
Sabina Obluková – koordinátorka mezinárodní spolupráce, oblukova@apla.cz
Alena Sojková – koordinátor osvěty, sojkova@apla.cz
www.twcm.cz, www.praha.apla.cz
AUTISM-EUROPE:
Aurélie Baranger – ředitelka, Aurelie.Baranger@autismeurope.org
www.autismeurope.org
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