SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA
O AUTIZME
na Slovensku
už 6 krát pod záštitou
manželky prezidenta
Slovenskej republiky
pani Silvie Gašparovičovej

SPOSA—Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom je dobrovoľné občianske združenie
občanov (rodičov), ktorí sa
združili za účelom zastupovania záujmov detí, mládeže
a
dospelých
postihnutých
autistickým syndrómom.
Poslanie SPOSA : presadzovanie a podpora všetkých
opatrení, ktorých cieľom je
zlepšenie
kvality
života
ľudí s autizmom.
SPOSA združuje 22 organizačných jednotiek na území
Slovenska.

Kontakty:
Spoločnosť na pomoc osobám s au-

(SPOSA)
Námestie 1. mája č. 1
811 06 Bratislava
www.sposa.sk
sposa@changenet.sk
č.účtu: 4 000 645 018/3100
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Čo je iniciatíva "Rozsvieťme

Ako sa môžete ROZSVIETIŤ

to na modro"?

NA MODRO

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia
o autizme - 2. apríl a Mesiaca povedomia o autizme - celý apríl, žiada americká organizácia Autism Speaks, aby boli
budovy a pamätihodnosti sveta rozsvietené na modro.
V roku 2012 bolo takmer 3000 budov
a pamätihodností vo viac ako 50 krajinách sveta na 6 kontinentoch nasvietených na modro pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme.
Medzi nimi aj Bratislavský hrad a Primaciálny palác:

Jednotlivci a rodiny
- oblečte si modré oblečenie a požiadajte aj
svojich priateľov, spolupracovníkov a spolužiakov, aby sa obliekli do modrého. Urobte si kolektívnu fotku a pošlite ju na web stránku
www.sposa.sk mailom na sposa@changenet.sk
- zmeňte si svoju profilovú fotku na Facebooku
dňa 2. apríla na logo iniciatívy Light It Up Blue
- rozsvieťte si svoje domovy na modro modrými
žiarovkami
Budovy a pamätihodnosti
- požiadajte manažéra budovy, v ktorej pracujete, správcu vášho kostola, či významnej budovy
vašej komunity o možnosť nasvietiť tieto budovy
na modro
Podniky a obchody
- vytvorte vizuálny panel, prezentáciu
"Rozsvieťme to na modro" vo vašej
prevádzke a vzdelávajte takto zákazníkov a vašich zamestnancov o autizme
Školy
- nasvieťte vašu školu na modro
- zorganizujte v škole podujatie ku Svetovému
dňu povedomia o autizme
- vyzývajte študentov aj pedagógov, aby sa obliekli na modro
Reštaurácie
- vytlačte denné menu na modrom papieri
- na viditeľnom mieste umiestnite panel s tematikou autizmu
- ponúkajte modré menu, koláčiky, prestrite hosťom na modro

Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom
sa stotožňuje a podporuje
iniciatívu AUTISM EUROPE
v obhajovaní pomoci pre osoby
s autizmom, aby tieto mohli získať
lepší prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu pod spoločným sloganom

„Autizmus a práca.
Spolu to dokážeme.“
Medzinárodná organizácia Autism Europe
obhajuje práva osôb s autizmom v inštitúciach
Európskej únie v spolupráci so svojimi členmi
a s partnerskými organizáciami, a to so Sociálnou platformou a s Európskym fórom
zdravotného postihnutia s cieľom pokračovania v úsilí o implementáciu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v celej
Európe.

