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Milí partneri a priatelia,
opätovne mi prináleží zhodnotiť po ďalšom roku fungovanie našej neziskovej organizácie Autistické centrum Andreas® n.o. Musím povedať, že keď sa za každým rokom
ohliadnem, poviem si, že naša práca nie je márna, má stále veľký zmysel a napĺňa nás.
Už siedmym rokom pokračujeme v duchu nášho štatútu v poskytovaní starostlivosti ľudí s poruchou autistického spektra. Naďalej vykonávame sociálnu prevenciu
a sociálne poradenstvo, predovšetkým pre klientov z Bratislavy a okolia, na čo nám finančne prispieva Bratislavský samosprávny kraj. Okrem toho poskytujeme diagnostiku pre
deti z celého Slovenska. Záujem o naše služby je značný a často nevieme uspokojiť potrebu rodín v prijateľných flexibilných termínoch, poradovník je mesiace vopred zaplnený.
Popri tejto činnosti sme ako zriaďovateľ na jeseň v roku 2007 spustili prevádzku Súkromnej základnej školy so špeciálnou materskou škôlkou pre žiakov a deti s autizmom,
ktorú navštevuje päť detí v predškolskom veku a kde sa vzdeláva päť žiakov. Pod našou strechou sa úspešne začal už druhý školský rok. V marci 2008 vznikol partnerský
subjekt DSS Andreas n.o., ktorý poskytuje komplexnú starostlivosť dospievajúcim klientom. Spoločné priestory nám umožňujú úzku a tvorivú spoluprácu - spolupracujeme
na spoločných projektoch a náš odborný personál poskytuje rady novým zamestnancom DSS. Táto vzájomná a obojstranne prospešná spolupráca zefektívňuje a optimalizuje
prevádzku oboch zariadení.
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Počas celého roka sme zrealizovali celý rad projektov, ktorých hlavné ciele a výsledky nájdete na ďalších stranách správy – rekonštrukcia záhrady, projekt „Vymeňte si
dresy“, letné tábory, Snoezelen, In&Aut – módna fotografia a odevný design inšpirovaný svetom autistov, Fin&Aut... a stále pracujeme na dokončení filmu režiséra
Jara Vojteka „Jeden rok autistu“.
Do budúcnosti potrebujeme profesionálne posilniť náš odborný tím, pretože dopyt po našich službách rastie. Pribúda detí s diagnózou autizmus a s nimi rodín, ktoré sa
ocitajú v zložitých fázach vývinu svojho dieťaťa a hľadajú pomoc a odborné poradenstvo. Je nám nesmierne ľúto, že nie je v našich silách pomôcť všetkým, pretože na to
nemáme potrebné personálne, priestorové ani finančné kapacity. Jediným riešením je vytváranie nových obdobných zariadení po celom území SR. Bude nám cťou, ak
naša činnosť a naše skúsenosti budú inšpiráciou pri ich vzniku.
Počas siedmych rokov sa nám spoločnými silami podarilo vybudovať silnú a rešpektovanú organizáciu, ktorá vzbudzuje dôveru u partnerov, odborníkov, ako i rodičov.
Sme veľmi vďační všetkým našim podporovateľom a ľuďom s dobrým srdcom, ktorým nie je ľahostajný osud detí s autizmom!
Za týmto všetkým je veľmi veľa poctivej roboty našich zamestnancov, rodičov detí, priateľov, dobrovoľníkov a brigádnikov. Im všetkým patrí moja veľká vďaka!

Ing. Kateřina Nakládalová
riaditeľka Autistického centra Andreas® n.o.

Čo je autizmus

Ľudia v Andrease

Desiata revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb (1992, s. 20) definuje autizmus ako „poruchu psychického
vývinu, charakterizovanú kvalitatívnym zhoršením vzájomných spoločenských interakcií, spôsobov komunikácie,
obmedzeným, stereotypne opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít“.

Správna rada

Autizmus je pervazívna vývinová porucha (ďalej len „autizmus“, pričom máme na mysli niektorú z porúch autistického spektra), to znamená, že je postihnutá celá štruktúra osobnosti. Pojem pervazívna znamená prenikavá,
t.j. práve táto vlastnosť predurčuje vysvetlenie celého pojmu „pervazívne vývinové poruchy” ako poruchy, ktoré
prenikajú celou štruktúrou osobnosti predovšetkým z kvalitatívneho hľadiska (oproti kvantitatívnym zmenám
charakteristickým pre mentálnu retardáciu). Tým sa vysvetľuje, prečo nie je možné autizmus jednoducho porovnať
s mentálnym postihnutím. Starostlivosť o ľudí s niektorou z porúch autistického spektra vyžaduje iné špecifiká ako
u ľudí s mentálnym postihnutím alebo inou poruchou.
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Špecifiká starostlivosti o ľudí s autizmom:
■
■
■

■

■

■

celoživotná potreba špecializovaných edukačno-výchovných prístupov,
v edukácii ľudí s autizmom sú metódy založené na skupinovej práci málo účinné,
zhoršujúci sa stav v adolescencii a puberte sa prejavuje navonok ako ťažké poruchy správania
(komunikačný deficit),
pretrvávajúci problém zaradenia osôb s autizmom do bežného života znamená, že praktické sociálne
zručnosti musia byť trénované pred každou nastávajúcou novou situáciou (sociálny deficit),
aplikovaná medikamentózna podporná liečba a najrozšírenejšie diéty sú opakovane skúšané, ale obvykle
majú iba čiastočný efekt u niektorých jednotlivých osôb s autizmom,
poruchy porozumenia reči u detí s autizmom zostávajú vzhľadom k nedostatku špecifických diagnostických
nástrojov často nediagnostikované a môžu byť aj príčinou ďalších pridružených porúch v správaní dieťaťa –
čo sťažuje a izoluje existenciu a kvalitu jeho ďalšieho života.

Iba niektoré deti s autizmom pri intenzívnej terapii dosiahnu v dospelosti samostatný život. Miera samostatnosti
je priamo závislá od miery autizmu a prípadného výskytu pridružených porúch, ako aj intenzívnosti a včasnosti
terapie. Väčšinou však zostáva prognóza zlá aj v dospelosti - v zmysle potreby celoživotnej pomoci a špecifickej
starostlivosti.
Hoci starostlivosť o ľudí s autizmom sa začala na Slovensku v r. 1995, medzirezortná spolupráca je veľmi ojedinelá,
vo väčšine regiónov celkom absentujú kvalifikovaní odborní pracovníci.
V rámci Bratislavského regiónu existuje niekoľko pracovísk, ktoré poskytujú kvalifikované služby osobám s autizmom
a ich rodinám. Tie však pôsobia v rámci jedného rezortu. O prepojenie starostlivosti viacerých rezortov sa reálne
snaží len Autistické centrum Andreas® n.o.

Ing. Jana Pšenáková - predsedkyňa správnej rady
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
PaeDr. Andrea Šedibová
Pavol Klučka
Ing. Roman Mészáros

Dozorná rada
Vanesa Vojtišková
Eva Trnačevičová
Františka Ďurkovská

Členovia Správnej rady a Dozornej rady vykonávajú svoju funkciu
bez nároku na odmenu.

Medzinárodné partnerské organizácie
Autism – Europe
ASEPAC – Španielsko
Irish Society for Autism – Írsko
Autism Research Group – Maďarsko
Autistik – Česko
Krakowsky Oddzial Krajowego Towarysztva Autyzmu – Poľsko

Pracovníci

Riaditeľka
Ing. Kateřina Nakládalová* – výkonná riaditeľka a štatutárny zástupca
Riaditeľka pre odbornú činnosť
PaedDr. Andrea Šedibová – špeciálna pedagogička
Sociálni poradcovia
Mgr. Karen Gašparových – sociálna pedagogička
Mgr. Nadežda Okenicová – špeciálna pedagogička
Mgr. Katarína Schwarzová – sociálna pracovníčka
Mgr. Vladimíra Vargová – špeciálna pedagogička
Psychologičky
Mgr. Daniela Jánošíková PhD. – psychologička
Mgr. Katarína Széherová – psychologička
Arteterapeutky
Mgr. Katarína Ivančíková – keramická dielňa
Mgr. Adela Štrpková – výtvarná dielňa
Prevádzkoví zamestnanci
Eliška Kucejová – upratovačka
Peter Vágner – správca

Kto sme a komu pomáhame
Autistické centrum Andreas® n.o. bolo založené v novembri 2001 ako nezisková organizácia určená na zvyšovanie
kvality života a vzdelávania osôb s autizmom a ich rodín. Jeho vznik podnietila akútna potreba vyplniť priestor
a poskytnúť alternatívy k existujúcim formám starostlivosti o autistickú populáciu na Slovensku. Ako prvé svojho
druhu sa začalo špecializovať na poskytovanie nasledujúcich komplexných služieb rodinám a inštitúciám:
■
■
■

Rehabilitačný pracovník
Eva Roszypalová – rehabilitačná pracovníčka

■
■
■

V priebehu roku 2008 mal Andreas n.o. sedem zamestnancov na trvalý pracovný
pomer, z toho štyroch sociálnych poradcov. Ostatní sociálni poradcovia boli zamestnaní
na dohodu o vykonaní práce a na dohodu o brigádnickej práci študentov.

■
■

■

Odborní spolupracovníci
Doc. MUDr. Mária Šustrová – odborníčka na oblasť hematológie, biochémie a imunológie
Mgr. Daniela Jánošíková PhD. – odborná diagnostika
Bc. Martina Šimorová – komunikácia a PR

komplexná diagnostika,
včasná intervencia formou individuálnej terapie s dieťaťom,
voľnočasové aktivity a denné prázdninové tábory,
poradenstvo (špeciálno-pedagogické, psychologické, zdravotné, sociálne),
podporné rodičovské skupiny (skupinová psychoterapia),
odborná pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov,
vzdelávanie odborníkov, rodinných príslušníkov formou školení, seminárov a prednášok,
predškolské vzdelávanie a špeciálne vzdelávanie v rámci povinnej školskej dochádzky pre deti a žiakov
s autizmom,
sprostredkovanie odbornej literatúry.

Služby poskytujeme v zrekonštruovaných priestoroch Autistického centra Andreas® n.o. v budove so záhradou
na Galandovej ul. č. 7 v Bratislave, ktorá je vo vlastníctve našej neziskovej organizácie.

* Ing. Kateřina Nakládalová je rodáčka z Čiech, narodila sa v roku 1965 v Ostrove na Ohří. Vyštudovala České vysoké učení technické, Stavebnú fakultu. V rokoch 1988 – 1990 participovala na projekte základného komunikačného systému Prahy. Neskôr, po roku 1990, už pôsobila v oblasti geodézie na Slovensku. Od roku 2004 je konateľkou a riaditeľkou spoločnosti GEFOS Slovakia, s.r.o., ktorá sa zameriava na široké spektrum činností v
oblasti geodézie.
Problematike autizmu sa intenzívne venuje od roku 1997, kedy pôsobila ako členka SPOSA Bratislava (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) a pravidelne participovala na všetkých aktivitách SPOSA. Jej zainteresovanosť v tejto problematike bola taktiež vyvolaná potrebou aj ako matky, ktorá má diagnostikovaného syna – autistu. Počas rokov 2001 – 2005 vykonávala funkciu členky Správnej rady SPOSA. Kateřina Nakládalová je iniciátorkou vyšetrení a výskumu metabolickej poruchy u autistických detí v rámci celého Slovenska. Od r. 2005 ako členka Správnej rady Autistického centra Andreas® n.o. odborne riadila komplexnú rekonštrukciu budovy centra.
Kateřina Nakládalová prijala post riaditeľky Autistického centra Andreas® n.o. a túto funkciu začala aktívne vykonávať od januára 2007.
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Ciele
Cieľom Andreasu je postupné rozširovanie a skvalitňovanie poskytovaného spektra služieb, aby sa vyhovelo
novým, doteraz nevyriešeným požiadavkám a potrebám ľudí s autizmom. Vytvorenie takého modelu zariadenia,
ktoré dokáže vytvoriť dôstojné podmienky pre ich osobnostný rast a v maximálnej miere podporovať samostatnosť
klientov, pri rešpektovaní ich individuality.
Splnenie tohto cieľa predpokladá realizáciu nasledujúcich aktivít:
■
■
■

■
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■

Zachovanie kontinuity v poskytovaní ambulantných služieb v čo najvyššej kvalite.
Zachovanie kontinuity v predškolskej príprave a vo vzdelávaní detí a žiakov s autizmom.
Zavádzanie nových služieb, predovšetkým krátkodobých pobytov klientov pre regeneráciu síl rodinných
príslušníkov i pre prípad krízovej situácie, aplikácia nových terapeutických postupov – metóda Snoezelen,
kanisterapia atď.
Vytváranie optimálnych podmienok pre zabezpečenie celoživotného bývania a celoživotného poskytovania
sociálnych služieb pre klientov s autizmom.
Vytvorenie podmienok pre nácvik pracovných zručností a pre prácu s podporou, zavádzanie pracovnej terapie.

Pre napĺňanie cieľov je nevyhnutná tesná spolupráca a koordinácia aktivít s partnerskou organizáciou DSS
Andreas n.o. a Súkromnou základnou školou so špeciálnou materskou škôlkou pre žiakov a deti s autizmom.

DSS Andreas n.o.
Novovzniknutý partnerský subjekt DSS Andreas n.o. bol z dôvodov minimalizácie prevádzkových nákladov
založený „pod jednou strechou“ s Autistickým centrom Andreas® n.o. Od februára 2008 sa Domov sociálnych
služieb venuje výhradne klientom s poruchou autistického spektra (PAS). Podobné služby v Bratislavskom regióne
absentovali a čoraz naliehavejšie sme pociťovali potrebu začať ich poskytovať. Momentálne sú poskytované sociálne
služby ako zaopatrenie, bývanie a stravovanie štyrom klientom na dennom pobyte a jednému na týždennom pobyte
(terminológia podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z.). Všetci 5 klienti majú pridružené mentálne
postihnutie, z toho jeden má aj motorický hendikep, je na vozíčku. Perspektívou je postupné zvyšovanie počtu
klientov.
Prvé skúsenosti však prinášajú aj nové zistenia, ktoré sa týkajú dispozičného riešenia priestorov pre dlhodobé
bývanie klientov. Pôvodná predstava, v ktorej sme predpokladali desiatich klientov (pre ktorých bolo v podkroví
v novo zrekonštruovaných priestoroch naprojektované bývanie, pozostávajúce z jednej bezbariérovej izby a piatich
štandardných izieb) nie je reálna. Každý zo súčasných klientov si vyžaduje samostatnú miestnosť. Nie všetci zvládajú spoločný priestor chodby pred izbami, niektorí sú hypersenzitívni na všetky zvuky, a to nás privádza k úvahám
o potrebe vybudovania ďalšieho objektu pre takýchto klientov v budúcnosti, kde by sme pri projektovaní zúročili
všetky doterajšie poznatky z praxe.

Súkromná základná škola so špeciálnou materskou škôlkou
pre žiakov a deti s autizmom
V septembri 2008 začal druhý školský rok prevádzky Súkromnej základnej školy so špeciálnou materskou škôlkou
pre žiakov a deti s autizmom, ktorá funguje od septembra 2007. Zriaďovateľom je Autistické centrum Andreas® n.o.
Vekom ide o veľmi mladú školu, ale jej odborníci pracujú v oblasti vzdelávania s autizmom viac ako 10 rokov.
Riaditeľka školy, PaedDr. Andrea Šedibová, stála pri vytváraní legislatívnych podmienok vzdelávania detí s autizmom na Slovensku, ako aj pri špecializácii prvých pracovísk v tejto problematike. Založenie školy bolo prirodzeným krokom tímu odborníkov, ktorí vedeli o potrebách týchto detí a ich rodín, a mali aj jasné predstavy, akými
cestami ich napĺňať. Školu navštevuje 5 žiakov vo veku 6 až 14 rokov, materskú školu navštevuje 5 detí
v predškolskom veku 3 až 5 rokov. V šk. roku 2008/2009 je na škole celkom 9 pedagógov, keďže sa tu uplatňuje
pomer 1 žiak / 1 pedagóg, ktorý je základným predpokladom úspechu pri vzdelávaní žiakov s PAS.
Každé dieťa je individuálne vývinovo hodnotené a na základe tohto vývinového hodnotenia sa vytvára program
jeho rozvíjania – šitý na mieru každého jedného dieťaťa. K nemu je nevyhnutné navrhnúť špeciálnu sadu pomôcok
na rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností, a samotné úlohy, s ktorými dieťa denno-denne manipuluje.
Každý žiak musí mať na základe individuálnych potrieb upravené prostredie, v ktorom v škole žije. Tento proces
je zložitý a je nevyhnutné ho niekoľkokrát za rok opakovať, inak vzdelávanie nemá zmysel.

Úspešne funguje aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, v rámci ktorého sa naši
odborníci vyjadrujú k návrhom na zaradenie a preradenie detí s autizmom do základných škôl, ako aj vypracovávajú návrhy na integráciu a individuálne výchovno-vzdelávacie plány.
Ministerstvo školstva vyhovelo aj našej žiadosti o zriadenie Súkromnej praktickej školy pre žiakov s autizmom
s mentálnym postihnutím, ktorí absolvovali povinnú školskú dochádzku a u ktorých treba ďalej rozvíjať vypestované
návyky a pripravovať ich na prácu v chránenej dielni. Praktickú školu sa nám zatiaľ nepodarilo sprevádzkovať pre
nedostatok financií na zabezpečenie odborného personálu.
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Obnova záhrady

Projekty a aktivity

Poskytovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva
Autistické centrum Andreas® n.o. poskytuje sociálne služby na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4. novembra 2002.
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Na základe zmluvy č. 60/2008 (o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby,
vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva v zmysle § 85 ods. Zákona NR SR č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a Smernice č. 12/ 2002 Bratislavského samosprávneho kraja a ďalších právnych predpisov) bola na účet Autistického centra Andreas® n.o. poukázaná v roku
2008 celková suma 800 tis Sk – 400 tisíc Sk z celkovej pridelenej dotácie za 1. polrok 2008 a 400 tisíc Sk
v druhom polroku 2008. Z uvedeného finančného príspevku sme čiastočne finančne pokryli náklady nášho
centra na realizáciu cieľov, vyplývajúcich z projektu vykonávania sociálnej prevencie a poskytovania sociálneho
poradenstva.
Počas celého roka prebiehalo poskytovanie zaregistrovaných služieb, a to včasná diagnostika, psychologické
poradenstvo pre rodiny, odborné poradenstvo (výchovné) pre rodiny, vzdelávacie aktivity pre odborníkov a voľnočasové aktivity detí v predškolskom a školskom veku.
V priebehu roka pokračovala úspešná spolupráca s psychologičkou Mgr. Jánošíkovou PhD. z Trnavy, ktorá má už
dlhoročnú prax v oblasti autizmu a patrí jednoznačne k najskúsenejším odborníkom na Slovensku. Vďaka tejto
spolupráci vieme po rokoch ponúknuť rodičom „pod jednou strechou“ komplexnú psychologickú diagnostiku,
diferenciálnu diagnostiku, psychodiagnostiku a špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Vďaka uvedenej spolupráci
môžeme vystavovať správy k posudkom pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Momentálne hľadáme ďalšieho
psychológa na plný úväzok, ktorý bude pracovať pod supervíziou Dr. Jánošíkovej, dopyt po službách a nárast
počtu klientov už nestíha Dr. Jánošíková kapacitne pokryť.
Tradične sme pokračovali v poskytovaní skupinových terapií pre rodičov, príp. rodinných príslušníkov klientov
s autizmom. Stretnutia prebiehajú v Autistickom centre Andreas® n.o. v dvojtýždňových intervaloch a vedie ich
psychologička Mgr. Ing. Katarína Széherová, matka dospelej autistickej dcéry.
Odborníci z Autistického centra Andreas® n.o. počas roka vykonali viacero odborných školení pre personál DSS
Andreas n.o. a Školy, prednášali na univerzitnej pôde, publikovali články, prijímali a sprevádzali návštevy z partnerských organizácií s podobným zameraním z celého Slovenska s cieľom oboznámiť ich so systémom práce
s klientmi v našom zariadení.

Vďaka spolupráci s fakultou architektúry sa nám podarilo nadviazať kontakty s Ing. arch. Polereckou, ktorá je
autorkou projektu rozsiahlej rekonštrukcie záhrady autistického centra, ktorá prebieha od jesene roka 2008
a zakončená bude v prvej polovici roku 2009.
Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pod vedením odborníkov z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA vypracovali v rámci predmetu Univerzálny dizajn
„štúdiu rekonštrukcie ihriska” v areáli Autistického centra Andreas® n.o.
Architektonická štúdia, vybratá Ing. arch. Polereckou, je založená na vytvorení zón pomocou jednoznačne identifikovateľných plôch umožňujúcich ľahkú orientáciu deťom s autizmom. Jednotlivé zóny ihriska sú tvorené formou
materiálovo a farebne odlišných „buniek“ s flexibilnou náplňou, ktoré sú navzájom prepojené bezbariérovými
trasami. Súčasťou areálu budú záhony na pestovateľského práce prístupné aj pre klientov na vozíku, ďalej rôzne
interaktívne panely a povrchovou úpravou zaujímavé prvky určené na hmatové a vizuálne skúmanie a pozorovanie.
Na pohybové aktivity budú slúžiť balančné prvky a trasy podporujúce rovnováhu a orientáciu detí v priestore. Na
relaxáciu klientov budú určené hojdačky vo forme hojdacích sietí, ktoré ich upokojujú a redukujú dráždivosť
nervového systému, pričom pravidelné používanie týchto sietí pomáha redukovať hyperaktivitu. V areáli ihriska sú
navrhnuté aj herné prvky určené na lezenie, šplhanie, skrývanie a šmýkanie, aby pre deti boli zabezpečené
aktivity rozličných foriem. Financovať rekonštrukciu sa nám darí vďaka darom dvoch veľkých firiem – Hirocem
a Nadácie Doprastav.
Naďalej hľadáme finančné zdroje na sadové úpravy a rekonštrukciu už existujúcej výsadby, ktorú tvoria aj tri
pamiatkovo chránené dreviny.

Dokumentárny film „Jeden rok autistu”
Andreas má rozpracovaných viacero projektov na podporu osvety v oblasti autizmu. Jedným z nich je nakrúcanie
dokumentárneho filmu v spolupráci s režisérom Jarom Vojtekom „JEDEN ROK AUTISTU“. na ktorý sme na
jeseň 2007 dostali dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z grantového programu Audiovízia 2007.
Pôjde o spoločensko-vzdelávací dokument, prostredníctvom ktorého chceme odtabuizovať tému autizmu,
podporiť objektívne vnímanie ľudí s autizmom verejnosťou a pochopiť vnímanie a videnie sveta očami autistov.
Film je časozberný, bude pozostávať z príbehov 4 rodín s autistickým členom a premiéru plánujeme na jeseň roku
2009. Cieľom projektu je vzdelávať a šíriť informovanosť o problematike autizmu, ukázať realitu dôsledkov
autistického postihnutia v bežnom živote jednotlivca i jeho rodiny.
Ambície projektu sú predstaviť a prezentovať dokument na prestížnych domácich a medzinárodných tematicky
zameraných filmových festivaloch dokumentárnej tvorby (2009/2010) a dostať film do distribúcie slovenských
kín a klubov. Prezentácia filmu bude pre nás prostriedkom na komunikáciu s verejnosťou a médiami, na posilnenie
vzťahov s kľúčovými partnermi a partnerskými organizáciami a príležitosťou ponúknuť participáciu na našich
aktivitách novým partnerom. Tento dokument bude použiteľný a využívaný tiež ako edukatívny materiál na
Slovensku, ako aj v zahraničí.

In&Aut – módna fotografia a odevný design inšpirovaný svetom autistov
Ďalším z projektov, na ktorom sme začali spolupracovať už v roku 2007 a pokračovali sme po celý rok 2008, bol
projekt „Svet módy a svet autizmu – Nekonečné množstvo svetov “. Spolupracovali sme na ňom s občianskym
združením Creo Help, ktoré vníma umenie aj ako prostriedok pomoci. Projekt je postavený na profesionálne vytvorených fotografiách, ktoré odrážajú vnútorné pocity ľudí s autizmom pri chápaní „nášho sveta“. Forma a prevedenie tejto štúdie obsahuje prvky módnej fotografie s cieľom zatraktívniť finálny efekt. Nosnou myšlienkou projektu bola putovná výstava cyklu fotografií a odevných modelov umelecky inšpirovaných podstatou sveta ľudí s
autizmom (nie zachytávajúce autistov) v čo najvšeobecnejšej a prijateľnej podobe pre širokú verejnosť. Úlohou
fotografií, doplnených slovom, bolo vzbudiť vo širokej verejnosti záujem o túto problematiku a inšpirovať ju k
pomoci.
Prezentácia začala v januári 2008 výstavou kolekcie modelov, inšpirovaných svetom autizmu v Prahe v ateliéri
Liběny Rochovej a v Bratislave sa predstavila vo februári 2008 v aukčnej sieni Soga na Panskej ulici. Zámerom
Andreas bolo zapojiť do projektu organizácie, poskytujúce starostlivosť o autistov z celého Slovenska a vytvoriť
tak priestor na vzájomnú spoluprácu, komunikáciu, diskusiu. Počas roka cestovala putovná výstava
fotografií po Slovensku, navštívila Trnavu, Nitru, Trenčín, Rožňavu a Košice.

AUT&finance
V novembri 2008 uzrel svetlo sveta nový projekt. Autistické centrum Andreas® n.o. nadviazalo spoluprácu
v oblasti poskytovania špecifických finančných produktov s občianskym združením BusinessClub. Prínosom
tohto partnerstva je poskytovanie poradenstva v oblasti optimalizácie finančných nákladov rodín, štátnych podpôr
a príspevkov, a pomoc rodičom s dieťaťom s autizmom uplatniť sa na trhu práce. Poradenstvo je špecificky orientované na rodiny s autistickým členom. V rámci odborného poradenského seminára, ktorý sa uskutočnil dňa
8. novembra 2008 v budove Park One v Bratislave, predstavilo občianske združenie BusinessClub a Autistické
centrum Andreas® n.o. svoju filozofiu a portfólio poradenských služieb. Projekt je časovo neohraničený a záujem
zo strany rodín nás teší.

SNOEZELEN - multisenzorické miestnosti s terapeutickým, relaxačným a voľnočasovým využitím
Ďalším úspešným projektom je zriadenie relaxačných miestností SNOEZELEN. Cieľom projektu bolo vytvoriť
v Autistickom centre Andreas® n.o. dve špeciálne zariadené miestnosti, určené na terapeutické, relaxačné
a voľnočasové využitie, tzv. bielu miestnosť a hravú miestnosť, ktoré poskytujú možnosť využívať metódu
Snoezelen. Ide o multistimulačnú metódu, ktorá produkuje pocit pohody, spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii,
ale na strane druhej aktivuje, prebúdza záujem, riadi a usmerňuje podnety, odbúrava strach, neistou, podporuje
nadväzovanie sociálnych vzťahov a komunikáciu.
Biela miestnosť je súčasne najpopulárnejšou Snoezelen izbou v praxi. Zariadenie v nej je zamerané na rozvoj
hmatu, čuchu, sluchu, zraku, je využívaná na voľné a pohodové aktivity, relaxáciu, aromaterapiu a masáže. Naopak
mäkká hravá miestnosť motivuje a stimuluje dieťa klienta k aktivite. Miestnosť slúži na rozvoj pohybových
zručností, zraku, hmatu, sluchu, vestibulárneho a proprioreceptívneho systému.
Odborný garant projektu Mgr. Daniela Štráneková, ktorá pôsobila ako terapeutka na Malte, pripravila prezentáciu
metódy Snoezelen pre personál Andreasu a partnerských organizácií a pre rodičov klientov. V miestnostiach začneme prevádzku v prvých mesiacoch roka 2009 a budeme priebežne dopĺňať špeciálne zariadenie do oboch
miestností.
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Uviesť projekt do života sa nám podarilo vďaka finančnej podpore zo strany Konta Orange vo výške 150 000,- Sk
a Istrobanky, a.s. vo výške 80 000,- Sk.

Verejná zbierka
Ďalším projektom, ktorý presahuje rámec roka 2008 je verejná zbierka, vyhlásená v termíne od 15. augusta
2008 do 30. apríla 2009 za účelom zabezpečiť víkendové pobyty klientom s autistickým syndrómom
v Autistickom centre Andreas® n.o., ktoré by slúžili na regeneráciu síl rodinných príslušníkov. V rámci spolupráce
s Fórom donorov sme vydali boomerang karty a v termíne od 1.12.2008 do 28.2.2009 prebiehala zbierka aj
formou darcovských SMS. Získané prostriedky budú slúžiť na úhradu prevádzkových nákladov, spojených
s pobytmi klientov a doplnenie zariadenia miestností pre klientov a personál.

Prednáška Dr. Anatolija G. Smolianinova o delfinoterapii
K záveru roka sa na pôde Andreasu uskutočnila prednáška Dr. Anatolija G. Smolianinova - rehabilitológa,
psychológa, špecialistu na rehabilitáciu a terapiu detí s detskou mozgovou obrnou, mentálnym postihnutím
a ťažkým viacnásobným postihnutím, ako aj detí s autizmom. Počas svojej 25-ročnej praxe v danej oblasti
Dr. Smolianinov pôsobil v Inštitúte rehabilitológie a traumatológie Ukrajiny v Kyjeve. Je spolupracovníkom
Národnej pedagogickej univerzity N. P. Dragomanova v Kyjeve, spoluautorom rehabilitačnej metodiky kineziterapie
a autorom metodiky neurokineziterapie pre osoby s pohybovými, telesnými a komunikačnými postihnutiami. Je
autorom metodiky hipoterapie a delfinoterapie pre deti s uvedenými postihnutiami. Publikoval viacero kníh
a odborných štúdií v danej oblasti, ktoré boli publikované doma i v zahraničí (Ukrajina, Rusko, Poľsko, Slovensko,
Česko, Nemecko, USA).

Tvorivé dielne – „Vymeňte si dresy“
Od augusta do novembra 2008 sme realizovali projekt Tvorivé dielne – „Vymeňte si dresy“. Cieľom projektu bola
realizácia tvorivých dielní pre ľudí s autizmom a v ich rámci sprostredkovanie priameho kontaktu a aktívnej
spolupráce mladých ľudí s hendikepom a ich zdravých rovesníkov pri spoločnej tvorbe výtvarných diel.
Podujatie bolo pre intaktnú mládež príležitosťou na odbúranie predsudkov voči ľuďom s postihnutím. Zvolili sme
si univerzálnu formu komunikácie vhodnú ako pre našich klientov, tak i pre intaktné deti a mládež – spoločné
výtvarné tvorivé dielne. Podujatia sa zúčastnili dve skupiny detí vo veku 10 až 14 rokov z dvoch základných škôl
– zo ZŠ s MŠ v Jarovciach a z Cirkevnej školy Narnia na Beňadickej ul. v Bratislave. Účastníci dielní spoločne
vytvorili veľkoplošné obrazy s témou ročných období a potom spoločne pracovali s hlinou. Na záver si vymenili
sadu tričiek s motívmi, ktoré ručne maľovali. Na základe reakcií intaktných detí podujatie hodnotíme ako veľmi
vydarené a rady by sme z neho vytvorili tradíciu.
Klienti s autizmom sa v rámci projektu zúčastňovali aj individuálnych tvorivých dielní, kde pracovali s hlinou,
získavali skúsenosti s prácou s textilom, s maľbou na sklo a na hodváb. Sprostredkovanie nových techník im
umožnilo prejaviť ich zručností, schopností a umelecké nadanie. Umelecké práce využívame ako podklady pre
grafické spracovanie propagačných a informačných materiálov.
Projekt bol podporený Kontom Orange v rámci programu Vykročme si v ústrety finančným darom v hodnote
50 000,- Sk.

Pri delfinotarapii nejde iba o hranie sa, či plávanie s delfínom. Napriek tomu, že je delfinoterapia ešte „v štádiu
vývinu“ a výskumu, tak ako každá metóda aj táto terapia má svoju metodiku, ktorú Dr. Smolianinov na podklade
dlhoročných skúseností sám vypracoval a vedecky i prakticky overil v delfináriu v Partenite a v Sevastopole.
V súčasnosti delfinoterapiu realizuje v Levadijskom delfináriu v Jalte a v delfináriu Nemo v Odesse.
Dr. Smolianinov ponúkol možnosť zúčastniť sa delfinoterapie aj rodičom s deťmi zo Slovenska.

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež s autizmom počas školského roka
Počas celého roka prebiehali voľnočasové aktivity pre deti a mládež v poobedňajších hodinách. Ide o mimoškolské
aktivity s uplatnením individuálneho prístupu, prispôsobeného potrebám a požiadavkám jednotlivých klientov.
Taktiež pokračuje arteterapia pre našich klientov. V roku 2007 sa nám podarilo obstarať pec na výrobu keramiky
a nastala vynikajúca spolupráca s arteterapeutkou Mgr. Ivančíkovou ako aj s Mgr. Štrpkovou. Pravidelne, dvakrát
týždenne, prebieha arteterapia pre našich klientov. Výrobkami z našich dielní sa prezentujeme v rámci tradičných
bratislavských vianočných a veľkonočných trhov. Vďaka svojej originalite sú tieto výrobky i vhodnými suvenírmi pre
našich sponzorov a sympatizantov.
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Prázdninové denné pobytové tábory
V mesiacoch júl a august sme už tradične organizovali denné tábory pre rodiny s autistickým členom v školskom
veku. Hlavným cieľom je vytvorenie možností na zmysluplné využitie voľného času našich klientov počas prázdnin
a samozrejme pomoc rodinným príslušníkom. Potreba týchto táborov je už rokmi odskúšaná a dopyt po tejto
službe sa len zvyšuje. Pre niektoré rodiny, kde pracujú obaja rodičia, je to v období prázdnin jediná možnosť
riešenia starostlivosti o ich autistické dieťa počas pracovných dní. Tábory fungovali celkovo 7 týždňov. O deti sa
starali kmeňoví zamestnanci Andreas a zaškolení dobrovoľníci – študenti vysokých škôl adekvátneho smeru
vzdelávania, učitelia zo špeciálnych škôl a asistenti.
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Iné aktivity
Počas celého roka prebiehalo zariaďovanie centra. Upravovali a zariaďovali sa jednotlivé poschodia a miestnosti
paralelne a flexibilne s prebiehajúcim procesom poskytovania sociálnych služieb pre klientov s autizmom. Okrem
zariadenia tried a izieb, poradní a telocvične, sme vďaka financiám z rôznych projektov vybavili aj novovybudovanú
kuchyňu, kde zatiaľ len dovážame stravu, no v budúcnosti ju hodláme využiť aj pre pracovnú terapiu v rámci praktickej školy a domova sociálnych služieb. S rovnakým úmyslom sme vybavili aj práčovňu práčkou a sušičkou, kde
už prebieha nácvik pracovných zručností – triedenie bielizne, správny postup pri praní, sušenie a odkladanie
bielizne. Za poskytnutie práčky vďačíme firme Samsung a sušičku nám venovala firma Whirpool.

Finančná správa 2008
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P r e h ľ a d o n á k l a d o c h a v ý n o s o c h (k 31. 12. 2008)
Náklady
Kancelárske potreby
Odborná literatúra
Drobný majetok neodpisovaný evidovaný
Didaktické pomôcky
Drobný nákup ostatný
Spotreba vody
Spotreba plynu
Spotreba energie
Spotrebované nákupy
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suma v Sk

98,660.60
3,635.08
51,363.00
10,690.00
400,189.56
23,808.60
80,268.00
92,562.00
761,176.84

Opravy a udržiavanie kancelárskej techniky
Opravy a udržiavanie zariadení
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Telefón
Nájomné
Ekonomické služby
Poplatky za školenia a semináre
Internet a web služby
Odvoz odpadu
Poštovné
Kopírovanie, tlač
Overovanie podpisov
Ostatné služby
Ostatné služby - psychológia a soc. poradenstvo
Ostatné služby - výťahy
Ostatné služby - kotolňa
Ostatné služby - výroba filmu
Nedaňové výdavky
Služby

1,059.10
16,155.00
3,865.00
7,142.30
88,899.50
2.00
180,920.24
2,500.00
9,551.20
8,480.00
3,957.00
896.50
5,587.00
336,976.88
74,350.00
15,708.00
29,646.50
265,408.00
2,062.00
1,053,166.22

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Stravné lístky
Stravné lístky - nedaňové
Sociálny fond
Osobné náklady

1,260,826.82
278,608.40
42,097.00
43.00
4,262.00
1,585,837.22

suma v Sk

Daň z nehnuteľností
Kolky priamo do spotreby
Koncesionárske poplatky
Ostatné poplatky
Dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Debetné úroky
Kurzové straty
Poistenie majetku a zodpovednosti
Poistenie priemyslu a podnikateľov - dlhodobé
Poistenie zodp. za škodu zdrav. zariadenia
Halierové vyrovnanie
Iné ostatné náklady - preplatky
Ostatné náklady
Daňové odpisy
Účtovné odpisy
Odpisy, predaný majetok a opravné položky
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám - dary
Poskytnuté príspevky - dary Škola
Poskytnuté príspevky - dary DSS
Poskytnuté príspevky - dary Poradňa
Poskytnuté príspevky
Daň z príjmov
Daň z príjmov
Náklady celkom

38,795.00
880.00
960.00
300.00
40,935.00
8,000.00
720,633.90
26,700.86
19,713.83
17,900.30
3,860.70
-1.00
13.00
796,821.59
1,091,678.00
26.00
1,091,704.00
251,000.00
323,865.10
100,000.00
87,909.00
762,774.10
166.86
166.86
6,092,581.83

Výnosy
Tržby z predaja služieb z činnosti zo sociálnej prevencie
Tržby z predaja služieb - diagnostika
Tržby z predaja služieb - nájomné
Tržby za predaný tovar - knihy
Tržby za predaný tovar - keramika
Tržby za vlastné výkony a tovar
Kreditné úroky
Halierové vyrovnanie
Iné ostatné výnosy - preplatky
Ostatné výnosy

suma v Sk

222,175.00
800.00
428,613.60
870.00
7,090.00
659,548.60
68,570.56
0.62
1.00
68,572.18
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Prijaté príspevky od iných organizácií - dary
Prijaté príspevky - dary Poradňa
Prijaté príspevky - dary Škola
Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky z 2% a dary

882,739.76
150,000.00
61,914.30
593,084.50
1,500,000.00
3,187,738.56

Dotácia VÚC
Dotácie mesta Bratislavy
Dotácia ESF
Dotácia Ministerstvo kultúry
Dotácie

800,000.00
15,000.00
733,089.50
290,000.00
1,838,089.50

Výnosy celkom

5,753,948.84

Hospodársky výsledok za rok 2008

-338,632.99

S ú va h a - P r e h ľa d o s t a ve a p o hy b e m a j e t k u a z á vä z ko c h

Aktíva
Stavby-budova-predk.pravo
Stavby-ploty+vonk.up.+trv.por
Budova-techn.zhodnot.Galandova
Inventár - technické zhodnotenie Galandova
Úverové úroky - technické zhodnotenie Galandova
Stroje, prístroje a zariadenia
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
Pozemky-LV/Galandova-predk.pravo
Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
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Obstaranie dlhodob.hm.-tech.zhodn.budovy
Obstaranie dlhodob.hm.- úverové úroky
Obstaranie dlhodobého majetku
Oprávky k stavbám/budovám
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam
a k súborom hnuteľných vecí
Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Tovar na sklade
Tovar

Pokladnica Skk
Pokladnica Skk ESF
Pokladnica CZK
Pokladnica EUR
Pokladnica HUF
Stravné lístky
Peniaze

(k 31. 12. 2008)

suma v Sk

1,079,634.00
101,700.00
17,488,765.60
94,016.00
2,403,173.11
411,660.00
21,578,948.71
3,326,400.00
3,326,400.00
0.00
0.00
0.00
-2,142,840.00
-1,030,941.00
-307,047.00
-3,480,828.00

219,691.80
219,691.80

175,179.50
2,703.50
443.35
3,639.22
880.38
14,240.00
197,085.95

BU-ESF-2620845-559/1100
BU - 10006-130515010/4900
BU - 1006-130216010/4900
BU - 79118-9512010/4900
BU - 810003-11911010/4900
BU - 10006-141417010/4900
BU - 77104-3451010/4900
BU - 74106-43315010/4900

Účty v bankách
Peniaze na ceste
Prevody medzi finančnými účtami
Odberatelia 2008
Poskytnuté prevádzkové preddavky 2007
Poskytnuté prevádzkové preddavky 2008
Pohľadávky
Pohľadávky za stravné lístky
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami
Iné pohľadávky 2008
Iné pohľadávky a záväzky
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Aktíva celkom

0.00
1,165,600.64
202.40
0.00
225,089.12
293,703.70
0.00
0.00
1,684,595.86
332,542.00
332,542.00
0.00
0.00
1,055.00
1,055.00
0.00
0.00
1,171,945.00
1,171,945.00
23,158.90
0.00
23,158.90

25,054,595.22

Pasíva
Krátkodobá finančná výpomoc
Iné krátkodobé finančné výpomoci
Dodávatelia tuzemskí 2007
Dodávatelia tuzemskí 2008
Krátkodobé rezervy
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Záväzky
Zamestnanci
Sociálna poisťovňa
Spoločná zdravotná poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Apollo zdravotná poisťovňa
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami
Daň z kreditných úrokov
Daň zo závislej činnosti a funk. požitkov
Zrážková daň
Zúčtovanie s VÚC
Zúčtovanie dotácií s mestom Bratislava
Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie
Iné záväzky 2007
Iné záväzky 2008
Iné záväzky - škola, poradňa, DSS
Iné pohľadávky a záväzky

suma v Sk

0.00
0.00
0.00
58,951.30
61,183.69
102,200.50
20,188.40
0.00
242,523.89
162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00

Výnosy budúcich období
Výnosy budúcich období - MK SR
Výnosy budúcich období - 2%
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

1,137,945.00
0.00
1,315,982.00
2,453,927.00

Základné imanie - Vklad Šedibová
Základné imanie - Vklad Pšenáková
Základné imanie - Vklad Soth
Základné imanie - zdroj krytia-dlhodob.majetok
Imanie a peňažné fondy

1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,455,724.10
5,458,724.10

Ostatné fondy
Sociálny fond
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Neuhradená strata 2007
Fondy tvorené zo zisku
a prevedené výsledky hospodárenia

2,737,448.51
24,919.00
0.00
-387,552.40
2,374,815.11

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Výsledok hospodárenia

0.00
0.00

Dlhodobé bankové úvery - rok 2006
Dlhodobé bankové úvery - rok 2008
Dlhodobé bankové úvery

13,846,000.00
997,814.11
14,843,814.11

Záväzky zo sociálneho fondu
Dlhodobé záväzky
Pasíva celkom
Hospodársky výsledok za rok 2008

4,262.00
4,262.00
25,393,228.21
-338,632.99
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Ďakujeme
■

organizáciám a firmám za pomoc a spoluprácu,

■

médiám za mediálnu podporu pri realizácií našich projektov a aktivít,
- 19 -

■

všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami z dane,

■

a všetkým odborníkom, dobrovoľníkom, rodičom a rodinám, bez ktorých by sme nemohli zrealizovať naše plány a ciele.
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