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Modře svítil i Hučák. ČEZ pomáhá lidem s autismem. Své budovy nasvítil
modře a přispěl regionálním neziskovkám
Hradec Králové, 2. dubna 2016 – Skupina ČEZ se opět připojila k celorepublikové kampani
„Česko svítí modře“ s cílem více porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna
proto modré světlo ozářilo elektrárenské budovy v sedmi krajích České republiky. V Hradci
Králové vyjádřila podporu a solidaritu modrým nasvícením, jehož barva symbolizuje
komunikaci – nezbytnou, avšak problematickou oblast pro osoby s autismem, modře
nasvícená budova malé vodní elektrárny Hučák v centru města.
Třetí ročník iniciativy „Česko svítí modře“ byl zahájen v sobotu 2. dubna, což je Světový den zvýšení
povědomí o autismu, a potrvá až do konce měsíce. Jedná se o projekt platformy Naděje pro
autismus, jejímž cílem je zvyšování povědomí veřejnosti o problematice tohoto stále četnějšího
neurovývojového postižení. Dle nejnovějších průzkumů postihuje autismus každé 68. narozené dítě,
v případě chlapců je to dokonce každý 42. „Za letošní téma jsme zvolili vzájemnou komunikaci,
neboť hlavním deficitem osob s autismem je odlišné vnímání, porozumění a sociální komunikace.
Nedílnou součástí kampaně je proto Komunikační soubor, jehož cílem 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,“ uvedla Marta Pečeňová, zakladatelka platformy Naděje pro
autismus.
Kampaň „Česko svítí modře“ se nasvícením budov po celé České republice snaží poukázat na
důležitost komunikace ve všech aspektech vývojové poruchy a vzbudit zájem okolí o toto závažné
téma. Stejně jako v loňském roce, i letos se připojila také Skupina ČEZ, jež rozsvítila své
elektrárenské budovy v sedmi krajích České republiky. Stejně jako v loňském roce modře svítila
budova historické vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové. „Osvítili jsme tuto impozantní
budovu, aby bylo naše zapojení do této iniciativy vidět na dálku,“ sdělila Michaela Chaloupková, lídr
CSR aktivit Skupiny ČEZ.
V letošním roce navíc podpoří Nadace ČEZ v každém ze sedmi krajů, kde nasvítila své provozy,
vybranou organizaci, která se věnuje podpoře autismu. Na východě Čech tak přispěje organizaci
Křesadlo HK – centru pomoci lidem s PAS. Křesadlo poskytuje sociální rehabilitaci, nacvičuje
sociální dovednosti, zvládání stresových situací, předcházení agresivity. Poskytuje i navazující
služby, podporu rodičů, partnerů, sourozenců. Pořádá školení, přednášky a besedy pro odborníky i
laickou veřejnost. „Darovanou částku 50 tisíc Kč využijeme na pořádání školení a vzdělávání, na
osvětovou činnost a přednášky. Chceme veřejnost upozornit na problém autismu a jsme Skupině
ČEZ vděčni za její podporu,“ vysvětlila Irena Spiššáková, ředitelka Centra Křesadlo HK
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