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Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti –
odborné i laické – s osobami s autismem a naopak. Pomůže změnit chování společnosti k lidem
s tímto handicapem.
Tyto materiály vycházejí ze zkušeností lidí s různými typy zdravotního postižení, kteří shodně uvádějí,
že jsou často vystaveni ponižování a snižování lidské důstojnosti v případech, kdy jsou v důsledku
stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi
jedná. Jak uvádí NRZP ČR: „Jedná se o hluboce zakořeněný problém – neschopnosti většinové
veřejnosti komunikovat s osobami se zdravotním postižením.“ Tuto situaci se v roce 2006 snažila
NRZP ČR napravit osvětovým projektem, kdy vytvořila DESATERA KOMUNIKACE pro nejčastější
typy zdravotního postižení, s cílem pomoci veřejnosti s bezproblémovou komunikací s lidmi se
zdravotním postižením. Základní sadu DESATER doplnilo v roce 2008 díky iniciativě APLA-JM
Desatero komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra. Aktualizovaná podoba z roku
2011 je ke stažení zde: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html
Porucha autistického spektra (dále jen „PAS“) je „neviditelným“ handicapem. Lidé s PAS vypadají
na první pohled zdravě. Hlavní deficit osob s PAS je v odlišném vnímání, porozumění a sociální
komunikaci. K tomu se často druží přecitlivělost na různé podněty (zvuky, světla, barvy, pachy,
doteky a další), která může člověku s PAS působit až fyzickou bolest. Proto jsou veřejnosti
nepochopitelné jejich až neadekvátní reakce, afekty, repetitivní a další varianty projevů v situacích,
které z titulu svého postižení nemohou zvládnout vůbec, nebo jen s největším vypětím sil.
Pro tyto projevy jsou odsuzováni, odmítáni, vylučováni ze společnosti až pacifikováni. Stává se
tak nejen v různých vypjatých situacích – při cestování dopravními prostředky, návštěvě
zdravotnického zařízení, jednání na úřadech, ale také při tak na první pohled banálních situacích, jako
je nákup v obchodě nebo procházka.
PAS představují natolik specifické postižení, že jejich problémy v komunikaci s veřejností nelze vyřešit
jen zmíněným Desaterem.
Komunikační soubor je složený z jednotlivých dílčích materiálů:
- Informační leták
- Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi
- Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra
- Průkaz osoby s PAS (v současné době je připravován)
- Komunikační profil držitele průkazu (v současné době je připravován)
Cílem Komunikačního souboru je přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady
komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají.
Odborné veřejnosti, tj. lékařům, zdravotnickému personálu, záchranářům, požárníkům, policii,
úředníkům, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, pedagogickým a dalším
pracovníkům různých rezortů, pomůže tento soubor lépe zvládnout i pro ně zátěžovou a náročnou
situaci, která je často výsledkem nedorozumění, plynoucího z nedostatku informací.

