
 

26.4.2016 

V lednu 2016 byla v souladu s Občanským zákoníkem dokončena transformace naší neziskové 

organizace z občanského sdružení na zapsaný ústav. S touto změnou jsme se rozhodli i pro novější 

kabát, který by lépe vystihoval naše poslání a vizi. 

 Jak jsme vás již dříve informovali, naše organizace nyní nese název APLA Jižní Čechy, z.ú..  V souladu 

s dalším směrováním organizace se naším hlavním motem stala podpora. Z tohoto pojetí pak vychází 

i nová interpretace našeho názvu APLA, tedy „Aktivní Podpora Lidí s Autismem“. Lidi s autismem a 

jejich rodiny chceme podporovat v tom, aby dokázali „Umět žít život s autismem.“, se všemi 

strastmi, problémy, ale i radostmi, které jejich diagnóza přináší. A to se stalo i naší vizí. Můžeme ji 

zkusit naplnit mnoha různými prostředky, dojít k tomuto cíli však musí každý sám. Proto se díky 

tomu, co umíme, a chceme lidem s autismem předat prostřednictvím našich služeb, stalo naším 

posláním „Aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném 

prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce“.  

Zrod nového loga byl pro nás dosti namáhavý a zdlouhavý, přinesl s sebou mnoho emocí, vášnivých 

debat a nevídaných pohledů na věc. Nakonec jsme se všichni v týmu shodli na tom, že chceme, aby 

naše logo bylo pro okolí čitelné, s jasnou a nám blízkou symbolikou. Jak se nám to povedlo, posuďte 

sami: 

Velké „A“, které zastřešuje celý název organizace, vnímáme jako počátek  - A jako APLA, A jako 

autismus, zároveň v logu tvoří střechu – útočiště, místo bezpečí a sdružování se, místo setkání, místo, 

kde se mají dobře cítit lidé s autismem, ale i všichni, kteří s nimi pracují. 

 Uprostřed velkého písmene A je výřez ve tvaru puzzle, jednoho ze symbolů autismu. Puzzle je 

rovněž ve tvaru člověka, tedy člověka s autismem, který k nám přichází. Tento „člověk“ je centrem 

naší střechy, je centrem naší pozornosti, je symbolem našeho přístupu k lidem s autismem, kdy se 

v organizaci ztotožňujeme s „přístupem zaměřeným na člověka“ jako středobod všeho našeho dění.  

A modrá? Modrá je dobrá. Modrá je symbolem komunikace, porozumění, a to je to, oč nám všem 

jde. Porozumět si navzájem a pomoci porozumět světu kolem nás.   


