
TISKOVÁ ZPRÁVA

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.

Provedené studie ukazují, že 761 –  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.

Autismus je komplexní porucha,  která negativně ovlivňuje sociální  a komunikační schopnosti  člověka, a
často se projevuje nezvyklými či opakujícími se vzorci chování. V současnosti se s autismem rodí  1 ze 100
-1503 dětí. V EU v současnosti žije přibližně 3,3 mil. lidí s touto diagnózou.

Je zjevné, že diagnóza autismu ovlivňuje i  schopnost člověka spolupracovat a zařadit  se do pracovního
kolektivu. Největší překážkou pro lidi s autismem je však nedostatek vhodné podpory při hledání práce, ve
vlastním pracovním procesu a v neposlední řadě i sociální stigmatizace jejich diagnózy.

V Evropě i ve světě naštěstí začínají působit společnosti, které jsou inovativní, zaměstnávají lidi s autismem
a umí využít jejich silné stránky. 

Např. dánská IT společnost Specialisterne si za svůj cíl vytyčila vytvořit ve světě pracovní pozice pro milion
lidí s touto diagnózou. Společnost, kterou založil v r. 2004 otec mladého muže s autismem, tvoří z většiny
lidé s autismem. Ve firmě např. testují a vytváří software nebo vkládají do informačních systémů data pro
korporátní klientelu. Společnost Specialisterne umí využít silné stránky lidí s autismem, jako jsou smysl pro
detail, záliba v rutinních činnostech, preciznost a loajalita. Působí ve více jak 10 zemích po celém světě a
nalezla  již  zaměstnání  několika  stovkám  lidí.  Spolupracuje  také  s nadnárodními  společnostmi  jako  jsou
Nokia, Deloitte, Cisco, Microsoft a Oracle, aby se tento přístup co nejvíce rozšířil.

Dlouhodobý projekt  na  podporu  zaměstnávání  lidí  s autismem zahájila  také  společnost  L´Oréal  v  Itálii.
Začleňovat lidi s autismem se snaží jak v oblast IT, tak i např. při balení kosmetiky, kontrole kvality výrobků
nebo při ostraze objektů. Pro lidi s autismem, manažery i ostatní zaměstnance vytvořila speciální systém
vzdělávání a současně pověřila konkrétní osoby, aby lidem s autismem operativně poskytovali pomoc přímo
na pracovišti. 

I v České republice se objevují snahy realizovat projekty zaměřené na podporu vytváření pracovních míst
vhodných pro osoby s autismem. Tyto projekty jsou finančně podporovány Evropským sociálním fondem a
realizovány jsou spíše na úrovni menších podniků a nestátních neziskových organizací.  Příkladem může být
sociální firma Nakladatelství PASPARTA, o.p.s., kterou v roce 2012 založila APLA Praha nejen s cílem zlepšit

1 Zdroj: The National Autistic Society  

2 Zdroj: Autism Speaks; Specialisterne; Aspiritech; United Kingdom Office for National Statistics (2001), Census Report

3 Zdroj: Autism-Europe, 2010, Persons with Autism Spectrum Disorders: Identification, Understanding, Intervention.
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informovanost o problematice poruch autistického spektra, ale zejména umožnit lidem s PAS pracovat v
chráněném prostředí a tím jim pomoci uplatnit jejich mnohdy nevšední schopnosti.

Vhodná forma podpory umožňuje jak lidem s autismem, tak firmám stát se úspěšnými. Výzkumy rovněž
ukazují, že společnosti, které zaměstnávají lidi s omezením, mají stabilnější zaměstnaneckou základnu, takže
se jim snižují náklady na obměnu personálu4.

Prezidentka  organizace  Autism  -  Europe,  pí  Zsuzsanna  Szilvàsy,  vyzývá  všechny  další  společnosti,  aby
následovaly  příklad  firem  Specialisterne  a  L´Oréal.  Konstatuje:  “Velkým  úspěchem  bude,  pokud
zaměstnaných osob s autismem bude přibývat. Nejenom proto, že mají právo na práci podle Úmluvy OSN o
právech  lidí  se  zdravotním  postižením,  ale  zejména  proto,  že  budou  přínosem  jak  pro  společnosti
z veřejného, tak soukromého sektoru.“

Pro lidi s autismem je zaměstnání víc, než jenom práce. Umožňuje jim prožít smysluplnější život. Firmy po
celém světě si začínají uvědomovat, že zaměstnávat lidi s autismem je o něco vice, než filantropie a projekty
sociální odpovědnosti. Využívání schopností lidí s autismem a vytváření různorodého pracovního prostřední
jim napomáhá uspět na trhu a využít skutečně všechen existující potenciál pro jejich rozvoj.

V průběhu dubna r. 2014 se lidé z Evropy připojí prostřednictvím osvětových a PR akcí k ostatním lidem po
celém světě, aby pomohli zvýšit povědomost veřejnosti o problematice autismu.  Dne 2.4 2014 se také
v rámci inciativy „Light It Up Blue“ (Rozsviťme se modře) rozsvítí řada významných evropských i světových
budov modrým světlem. 

www.autismeurope.org

http://www.autismeurope.org/campaigns/autism-and-employment/ 

http://www.autismeurope.org/activities/world-autism-awareness-day/ 

http://lightitupblue.org/Markslist/waysToLight.do?pageId=361 

 překlad do češtiny: A. Sojková, APLA Praha

________________________________________________________________________

Další informace: 
pí Aurelie Baranger, ředitelka Autism-Europe, Brusel. tel: +32 (0)2 675 75 05 e-mail: 
aurelie.baranger@autismeurope.org 

Kontakt v ČR: 
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, člen správní rady Autism – Europe

4 Zdroj: Unger, D. D.,  2002,‘Employer’s attitudes toward persons with disabilities in the workforce: myths or realities? Focus on Autism and 
Other Developmental Disabilities’.
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Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA Praha, střední Čechy, o.s.) již 10 let poskytuje podporu lidem 
s autismem a jejich rodinám. Služby začínají u diagnostiky a péče o děti, končí programy podporovaného 
zaměstnávání. APLA Praha provozuje také zájmová a pobytová zařízení pro děti i dospělé s autismem včetně
klientů s problémovým chováním, která jsou v ČR dosud ojedinělá. Je členem Asociace veřejně prospěšných 
organizací a mezinárodní organizace Autism-Europe. 

Aktuálně probíhá v APLA Praha mezinárodní projekt „Společně to zvládneme/Together We Can Manage“,
jehož cílem je zpracovat koncepci pro zaměstnávání lidí s autismem v ČR a zpracovat soubor doporučení na
změny legislativy pro politiky a zástupce veřejné správy. Realizace projektů probíhá v rámci tematické sítě,
která je složena jak z neziskových organizací, tak lidí s autismem. Jednání se účastní zástupci veřejné správy
i soukromého sektoru. Více informací na www.twcm.cz. 

Nakladatelství PASPARTA o.p.s., sociální firma založená APLA Praha v roce 2012.
 Obecně prospěšná společnost založená sdružením APLA Praha fungující na principu sociálního podniku, 
který vytváří pracovní příležitosti pro lidi s PAS. http://www.pasparta.cz/

Kontakt: Alena Sojková, koordinátor osvěty, péče o dárce a fundraisingu, sojkova@apla.cz, tel. 774 681 727

_____________________________________________________________________________________________________

Published with the support  of  the Directorate-General  Justice of the
European Commission, under the  European Community Programme
for Employment  and Social  Solidarity,  PROGRESS. The information
contained in this publication does not necessarily reflect the views or
opinion of the European Commission.
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