
Jaderka namodro
Neděle, 05 Duben 2020 16:38 - 

  

Obě jaderné elektrárny Dukovany i Temelín se společně s dalšími regiony ČEZ
opakovaně připojili k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“ s cílem více
porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna modré světlo, symbolizující
komunikaci, ozářilo vstup do elektrárny Dukovany. Vyjádřili tak podporu a solidaritu
osobám s PAS (poruchou autistického spektra), u nichž je problematickou oblastí právě
komunikace. Aktuální neočekávané změny v souvislosti s opatřeními kvůli COVID 19
jsou právě pro ně velkým problémem.

  

S poruchou autistického spektra žije v České republice na 200 tisíc občanů, do života více či
méně zasahuje dalším 400 tisícům jejich nejbližších. Počty nově diagnostikovaných případů
narůstají a s nimi také iniciativy jednotlivců i odborníků napříč republikou. Světový den zvýšení
povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti
o poruchách autistického spektra. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové
kampaně s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus.      V
aktuální situaci neočekávaných změn vycházejících z opatření vlády ČR k omezení šíření
pandemie jsou právě osoby s PAS vystaveny velkým problémům. Izolace v domácím prostředí,
změny režimu dne, obavy z nemoci, absence obvyklých aktivit či nošení roušky. Tyto a další
podněty mohou vést ke vniku náročného chování.

  

„Může se stát, že v době platnosti opatření souvisejícími s řešením pandemie, se na veřejnosti
setkáte s dítětem nebo dospělým člověkem, který nebude zrovna reagovat podle vašeho
očekávání nebo obecně platných nařízení. Může se jednat o člověka s autismem. Nemusí se
jednat o zlý úmysl nebo schválnost,“ říká Marta Pečeňová, koordinátorka osvětové kampaně
„Česko svítí modře“.

  

„I když nás všechny trápí současná epidemie koronaviru, nesmíme proto zapomínat na ostatní.
Proto se ČEZ již pošesté zapojuje do kampaně „Česko svítí modře.“ Nasvícením našich objektů
po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost komunikace o autismu a
bourání bariér a mýtů, které autismus provázejí. Je nám ctí zároveň letos podpořit první
autistickou konferenci v Česku, na jejíž přípravě se aktivně podílejí sami lidé s poruchou
autistického spektra a mnozí z nich na ní budou i přednášet,“ říká Michaela Chaloupková,
leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ.

 1 / 3



Jaderka namodro
Neděle, 05 Duben 2020 16:38 - 

  

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se ke kampani připojila Jaderná elektrárna Dukovany,
která se rozsvítila modrou barvou. „Osvítili jsme budovu hlavního vstupu elektrárny, aby bylo
naše zapojení do této iniciativy vidět na dálku. Bohužel již tradiční návštěvu dětí s PAS z
nedaleké partnerské školy a domova v Ivančicích v našem infocentru jsme museli odložit,“ sdělil
tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

  

S organizacemi věnujícím se autismu spolupracují zaměstnanci Skupiny ČEZ, kteří chodí do
těchto organizací pomáhat v rámci firemního dobrovolnictví, přispívají finančně v rámci sbírek,
nakupují výrobky chráněných dílen na trzích. Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany si
oblíbili dobrovolnické dny v Mateřské, Základní škole v Ivančicích.

  

„Počet dětí s autismem neustále roste, naši školu určenou pouze dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami v současnosti navštěvuje 120 dětí a žáků. Malí autisté představují už
asi polovinu. Víme, jak těžké je tyto děti pochopit, respektovat a současně vést. Vážíme si rodin
malých autistů, které se často potýkají s kritikou okolí. Osvětová činnost je v této oblasti velmi
potřebná. Děkujeme Jaderné elektrárně Dukovany za dlouhodobou spolupráci a na odloženou
návštěvu se těšíme,“ říká ředitelka Mateřské školy a Základní školy Ivančice Marta Špalková.

  

Do pomoci konkrétní organizaci, která se o klienty s autismem stará, se mohla aktivně zapojit i
veřejnost s použitím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Nadace ČEZ právě ve čtvrtek 2. dubna
nasadila do aplikace projekt, který finančně zajistí léčebné a vzdělávací pobyty právě pro děti s
autismem.

  

Organizující platforma Naděje pro autismus děkuje všem, kteří vyjadřují pozornost a pochopení
lidem na spektru autismu.

  

O platformě Naděje pro autismus

  

Na poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji AUTISMUS - je stále nahlíženo jako na nové,
svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou,
počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců,
odborníků, uskupení napříč republikou. Platforma vznikla proto, aby propojila všechny, komu
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není život a osud lidí s autismem lhostejný. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako
diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa
staletí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz .

  

Jana Štefánková
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