Náš
příběh…

Od APLA Praha k NAUTISU.

Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů)
s rodinami dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku lidí
s autismem komplexně, podat pomocnou ruku
nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují
nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

2003

Národní ústav
pro autismus, z.ú.

V listopadu 2015 došlo ke změně právní formy
a názvu našeho spolku Asociace pomáhající
lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s. na Národní ústav pro autismus, z.ú.
K transformaci našeho spolku na novou právní
formu – ústav, došlo v souladu s platnou legislativou dle nového občanského zákoníku.
Hledali jsme novou právní formu i nový název,
které by lépe vystihovaly naší činnost a pozici
největšího poskytovatele služeb pro lidi s autismem v České republice.

2015

Po transformaci zůstáváme i nadále nestatní neziskovou veřejně prospěšnou organizací,
s cílem zkvalitnit život lidí s autismem a jejich rodin. Poskytujeme služby psychologické,
psychiatrické, sociální, vzdělávací a osvětové.
Naše pražské poradenské středisko má celorepublikovou působnost a poskytuje největší
nabídku služeb pro lidi s PAS v České republice. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým
pracovníků rané péče. Naši speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se
poradensky na zařazování dětí do předškolních
a školních zařízení, poskytují školám a školkám
odborné poradenství. Kolegové z terapeutického střediska vedou individuální i skupinové
nácviky sociálních dovedností nebo analyzují
a řeší problémové chování. Někteří kolegové
poskytují odborné poradenství pobytovým
zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. Jsme registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb

Kým nadále
zůstáváme?

a realizujeme programy podporovaného zaměstnávání. Provozujeme ojedinělé celoroční
pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním.
Model systémové péče o osoby s autismem,
který realizujeme, předáváme prostřednictvím osvěty, vzdělávacích programů a partnerské spolupráce do dalších regionů ČR
a do zahraničí. Jsme zřizovatelem mateřské
školy – školky Zajíc a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi
s autismem. Nakladatelství PASPARTA je uváděno jako příklad dobré praxe v oblasti sociálního podnikání pro lidi s autismem dokonce
i na půdě OSN v New Yorku.
Od června 2010 jsme stálým členem mezinárodní asociace neziskových organizací
Autism-Europe se sídlem v Bruselu. Od té
doby se aktivně podílíme na prosazování zájmů
a práv lidí s autismem a jejich rodin v Evropě.

NAUTIS je nejen zkratka složená z písmen
Národního ústavu pro autismus, ale je to i námořní simulátor – pomůcka, která má pomoci
lodím na moři najít správný směr na své cestě. Stejně jako si klademe my ve svém poslání
nasměrovat lidi s autismem a všechny, kdo jim
poskytují péči, správným směrem a podpořit
je v bezpečné a klidné cestě směrem k spokojenému životu.

Zkrátka si
říkáme NAUTIS.

Jsme
NAUTIS

Po dlouhých diskuzích a názorových výměnách máme konečně nové logo. Museli jsme
posunout termín vyhlášení vítězného návrhu.
Chtěli jsme si být jisti, že vybrané logo bude
splňovat vše, co jsme od něho očekávali. Každý, kdo šel okolo dveří s vystavenými prezentacemi, byl uloven a vystaven dotazu: „Které
logo se vám líbí? Nápis NAUTIS nebo raději
piktogram?“ Zajímal nás názor kolegů, rodičů,
odborníků, lidí z oboru, ale i lidí, kteří s námi
nemají vůbec nic společného a autismus je pro
ně jen mlhavý pojem.
Návrh loga jsme ponechali fantazii a kreativitě
soutěžících, ale chtěli jsme, aby bylo jednoduché, srozumitelné, graficky čisté bez zbytečných příkras, symbolizující dovednost vnímání
detailů, vnímání v obrazech, smysl pro preciznost a přesnost, která je řadě lidí s autismem
vlastní. Představovali jsme si nezaměnitelnost
loga, nápad, jedinečnost a nadčasovost. A samozřejmě kvalitní grafickou práci a jasnou provázanost vizuálního řešení se zaměřením naší
organizace.

Máme konečně
nové logo!

Tady je…

Rozhodli jsme se pro práci Radomíra Veselého.
Logo NAUTIS s obráceným A v textu - je jednoduché, srozumitelné a výstižné. Obrácené
A a obrácená písmena v textu jako symbolika
odlišného vnímání světa, nápaditá aplikace
loga v rámci vizuálního stylu. Logo působí seriózně a přitom hravě.

Proč jsme se nakonec
rozhodli tak, jak jsme
se rozhodli?

Autistický svět se může zdát pro mnohé z nás
nepochopitelný. Stejně tak i opačně, lidé s poruchou autistického spektra mohou vnímat
okolní svět zcela jinak. Jsme tu proto, abychom se pokusili tyto dva odlišné pohledy
a světy spojit, a aby díky tomu mohlo docházet
ke vzájemnému porozumění. Ve vizuální identitě si hrajeme s obrácenými a jinak zbarvenými
literami písmen, které jsou rozesety v textech.
Tyto znaky symbolizují jednotlivé autistické
světy vnořené mezi ten, jenž je obklopuje. Ačkoli forma znaků je totožná, otočením o 180°
a změnou barvy se z nich stávají solitérní prvky, které vyčnívají. Přestože se trochu liší, nesou obsahovou informaci, kterou jsme neustále schopni v celém kontextu dekódovat.

A jak vnímá
samotné logo autor?

Děkujeme,
že jste s námi…
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