
PŘÍLOHY

Příloha číslo1: Listina práv lidí s autismem

Tato legislativa by měla brát v potaz deklarace Práva osob s mentálním postižením (1971) a Práva 
osob s hendikepem (1975) při OSN. Konkrétně pro lidi s autismem by měla obsahovat následující 
práva.

1.Právo lidí s autismem žít v mezích svého potenciálu co nejsamostatnější a nejplnohodnotnější 
život.
2.Právo lidí s autismem na dostupnou, nestrannou a přesnou klinickou diagnózu a lékařský 
posudek.
3.Právo lidí s autismem na dostupné a přiměřené vzdělání.
4.Právo lidí s autismem (a jejich zástupců) na účast v každém rozhodování, které ovlivní jejich 
budoucnost. Přání jednotlivce je vždy nutné v co největší možné míře zjišťovat a respektovat.
5.Právo lidí s autismem na dostupné a vhodné bydlení.
6.Právo lidí s autismem na pomůcky, asistenci a podpůrné služby nutné k tomu, aby mohli 
vést plně produktivní, důstojný a nezávislý život.
7.Právo lidí s autismem na příjem či výplatu, které dostačují k opatření oblečení, dostatku jídla, 
přiměřeného ubytování a dalších životních nutností.
8.Právo lidí s autismem se v co největší možné míře účastnit rozvoje a řízení služeb poskytovaných 
pro jejich pocit pohody.
9.Právo lidí s autismem na vhodnou péči o jejich fyzické, mentální a duchovní zdraví, a na vhodné 
poradenství. To zahrnuje poskytnutí vhodné léčby a medikace, podávané v zájmu jednotlivce a při 
všech ochranných opatřeních.
10.Právo lidí s autismem na smysluplné zaměstnání a pracovní nácvik.
11. Právo lidí s autismem na dostupnou dopravu a svobodu pohybu.
12.Právo lidí s autismem těšit se z kultury, zábavy, rekreace a sportu, a aktivně na nich 
participovat.
13.Právo lidí s autismem na využití všech zařízení, služeb a aktivit komunity rovným dílem.
14. Právo lidí s autismem na sexuální a jiné vztahy včetně manželství, vztahy bez vykořisťování a 
nátlaku.
15.Právo lidí s autismem (a jejich zástupců) na právní zastoupení a asistenci a na plnou ochranu 
svých zákonných práv.
16. Právo lidí s autismem na bezpečí před strachem z neoprávněné internace na psychiatrických 
klinikách či v jiných restriktivních institucích, či před vyhrožováním touto internací.
17.Právo lidí s autismem na bezpečí před hrubým fyzickým zacházením nebo opomíjením.
18.Právo lidí s autismem na bezpečí před zneužíváním léků nebo jejich nesprávném použití.
19.Právo lidí s autismem (a jejich zástupců) na přístup ke všem informacím nacházejících se 
v jejich osobních, lékařských, psychologických, psychiatrických a školních záznamech.

(http://www.apla.cz/prava-osob-s-autismem/obsah/stanoviska-apla/prava-osob-s-autismem/listina-
prav-lidi-s-autismem, staženo 18.4.2013)



Příloha číslo 2: Projevy, které mohou zaznamenat rodiče u svých dětí při podezření na 
autismus
 
Postřehy v komunikaci
Nereaguje na své jméno
Neříká, co chce
Opožděný vývoj jazyka
Nereaguje na pokyny
Někdy působí dojmem, že je neslyšící
Zdá se, že slyší, ale nikoli ostatní osoby
Neukazuje a nemává na rozloučenou
Říkal/a několik slov, ale nyní přestal/a
 
Postřehy v sociálním chování
Chybí sociální úsměv
Raději si hraje o samotě
Dává přednost sebeobsluze
Je velmi samotářský
Některé dělá velmi brzy (př. hyperlexie)
Špatný oční kontakt, chybí komunikační význam
Působí, že žije ve vlastním světě
Nezajímá se o ostatní děti nebo je kontaktuje, ale ne adekvátním způsobem
-          Ostatní lidi dokáže ignorovat
 
Postřehy v chování
-          Záchvaty vzteku, afekty
-          Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus
-          Neví, jak si hrát s hračkami
-          Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka
-          Chodí po špičkách
-          Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
-          Řadí věci do řad
-          Reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky, na změny (hypersenzitivita)
-          Zvláštní pohyby
 
Absolutní indikace pro další vyšetření
-          do 12 měsíců nežvatlá
-          do 12 měsíců negestikuluje (neukazuje, nemává na rozloučenou)
-          do 16 měsíců neužívá slova
-          do 24 měsíců spontánně neužívá věty
-         ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku
( http://www.apla-jm.cz/index.php?ID=16, staženo 18.4.2013,   M.  Bartoňová, B. Bazalová, J.   
Pipeková, Psychopedie, Brno: Paido 2007 )

http://www.apla-jm.cz/index.php?ID=16
http://www.apla-jm.cz/index.php?ID=16
http://www.apla-jm.cz/index.php?ID=16


Příloha číslo 3: Organizace pomáhající lidem s autismem v České republice

APLA ČR – Asociace pomáhající lidem s autismem. „Sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné 
organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra 
uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního terapeutického proudu 
a nikoliv alternativních metod. Cílem projektu APLA ČR je propagace uplatňování takových 
postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů 
odsouhlasených správní radou a členskou základnou a garantují vědecký přístup k autismu.“ 
Internetové stránky- www.apla.cz
APLA Praha
APLA Severní Čechy
APLA Hradec Králové
APLA Jižní Čechy
APLA Jižní Morava
APLA Vysočina
Máme otevřeno - občanské sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením a autismem do 
společnosti, cílem organizace je zapojení těchto lidí do volnočasových a pracovních aktivit. 
Zprostředkování kontaktu se zdravými lidmi. Internetové stránky- www.mameotevreno.cz
AUTISTIK - občanské sdružení na pomoc lidem s autismem. Hlavní cíle sružení jsou: ochrana 
práv občanů s autismem a jejich rodin, napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto 
postižených, vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti. Internetové 
stránky- www.autistik.cz
Rytmus - občanské sdružení, které chce umožnit lidem se znevýhodněním se aktivně začlenit do 
jejich běžného prostředí. Internetové stránky- www.rytmus.org
RAIN-MAN - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem. Internetové stránky- www.rain-man.cz


