
 

 

 

Informace o projektu 

Název projektu Passion for Details 

Název organizace ANECON 

Rok založení 2016 

Krátký popis Společnost ANECON se ve spolupráci s organizací 

Specialisterne podporuje osoby s Aspergerovým 

syndromem. Pomáhá jim v integraci na pracovní trh, 

a to pomocí školení, která jsou zaměřená na 

testování softwaru.  

Web http://www.anecon.com/angebot/kooperation-

specialisterne/  

Kontakt  

 

Logo a fotografie 

Logo projektu 
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Fotografie k projektu 

 

 

Sociální problém, který projekt řeší 

V čem spočívá? Jaké jsou příčiny problému?  

Osoby s poruchou autistického spektra (PAS) tvoří celosvětově 1% populace. Překážky v 
zaměstnanosti těchto osob jsou spojené s neznalostí a obecně s nedostatkem podpůrných služeb. 
Z těchto důvodů zůstává až 80% osob s PAS nezaměstnaných, i přes jejich schopnost koncentrace, 
přesnost a smysl pro detail. Projekt pomáhá svým řešením také firmám, které mají nedostatek 
zaměstnanců v IT.  

 

 

Je problém něčím unikátní pro daný region / zemi nebo se dá předpokládat, že obdobný se řeší i v 

ČR? 

Problém je celosvětový. Potenciál a talent, který v sobě lidé s tímto postižením mají, zůstává často 
nevyužitý.  

 



 

Popis cílové skupiny 

Popis cílové skupiny, jak je velká, je něčím unikátní pro danou zemi/ region? 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s Aspergerovým syndromem v mírné formě. Osoby s 
poruchou autistického spektra tvoří 1% populace.  

 

Jaký je váš aktuální zásah při stávajícím rozsahu poskytovaných služeb/produktu (jak velkou část 

cílové skupiny aktuálně obsluhujete)? 

Podle dostupných informací organizace měla v programu 7 účastníků, z nichž 3 absolventi se ihned 
začlenili do projektů ve firmách. Účastníci celkem získali 321 tréninkových hodin a certifikát.  

 

Na jakém území problém řešíte? 

Rakousko 

 

 

Popis řešení 

V čem spočíva řešení (key features)? 

V evropském prostředí se jedná se o unikátní typ spolupráce ziskového sektoru a sociálního 
podnikání, přičemž oba subjekty sledují stejný cíl: napomoci snížení vysoké nezaměstnanosti osob 
s autismem. To vše za podpory úřadu práce (Arbeitsmarktservice AMS), který navíc nabízí kurz, ve 
které je lidem s PAS poskytováno další profesionální vedení.  

 

 

V čem vidíte hlavní benefity, které řešení přináší cílové skupině? 

Společnost Anecon rozpoznala vysoký potenciál u osob s Aspergerovým syndromem právě pro 
oblast testování softwaru. Kvalifikace osob probíhá pomocí tréninku, který zahrnuje také 
praktickou integraci do projektu. Účastníkům program umožňuje získat zaměstnání, ve kterém 
budou oceněny jejich schopnosti a nebude na ně pohlíženo, jako na znevýhodněné.  
 
 

 

 



 

Krátká historie projektu 

Popis historie projektu v letech 

2016 vznik projektu 
2017 ocenění SozialMarie 
2017 druhé kolo projektu 
 
 

 

Tato studie byla vypracována na základě veřejně dostupných informací.  

 


