Autistické centrum Andreas v Bratislave oslávilo
15. výročie pôsobenia
Bratislava, 24. októbra 2016 - Autistické centrum Andreas® n.o. na jeseň
tohto roku oslavuje 15. výročie založenia organizácie. V čase založenia bolo
prvým centrom svojho druhu na Slovensku, na základe ktorého začali
vznikať podobné centrá aj v ďalších regiónoch, ako napríklad v Žiline,
Prešove a Košiciach.
Centrum Andreas sa od začiatku venuje starostlivosti o ľudí s poruchou
autistického spektra bez rozdielu veku - počínajúc diagnostikou detí
a včasnou intervenciou v ranom veku, cez špeciálne terapie (metodika
Aplikovanej behaviorálnej analýzy), voľnočasové aktivity školopovinných
detí (muzikoterapia, kanisterapia, arteterapia, Snoezelen terapia...) až
po starostlivosť o dospelých v zariadení Domova sociálnych služieb.
Centrum Andreas taktiež poskytuje osvetu verejnosti a vzdelávanie širokej
základni od rodičov, pedagógov až po lekárov.
Vo štvrtok 20. októbra 2016 pozvalo Autistické centrum Andreas svojich
podporovateľov a priateľov na oslavu tohto svojho jubilea do divadla Malá scéna
v Bratislave. Večerom sprevádzali Karin Olasová a Přemysl Boublík alias „autista
Riško“ z televízneho seriálu ZOO. Otváracie tóny zazneli v podaní klienta Lukáša
a jeho muzikoterapeuta Marcela Véna. Na úvod vystúpili významní partneri centra.
Pani profesorka Daniela Ostatníková z Fyziologického ústavu Univerzity Komenského
v Bratislave prezentovala vývoj prevalencie porúch autistického spektra v spoločnosti
a novinky vo výskume autizmu. Andreas prišla pozdraviť aj pani Andrea Cocherová,
ktorá je správkyňou Nadácie Orange, nášho významného podporovateľa. S ďalším
príhovorom vystúpil pán Mgr. Juraj Marendiak zo sociálneho odboru Bratislavského
samosprávneho kraja, kde je centrum Andreas od svojho vzniku registrované ako
poskytovateľ sociálnych služieb. Pán Marendiak vyzdvihol význam a ocenil prínos
fungovania Autistického centra Andreas v bratislavskom kraji. Hosťom sa ďalej
prihovorila riaditeľka centra Ing. Kateřina Nakládalová, ktorá prítomných v krátkosti
oboznámila so súčasným stavom starostlivosti o ľudí s autizmom na Slovensku
a všetkým poďakovala za doterajšiu podporu a spoluprácu. V závere úvodnej časti
večera bol premietnutý dvadsať minútový film o činnostiach a aktivitách centra
Andreas z dielne mladého filmára Denisa Németha.
Druhú časť večera otvoril Přemysl Boublík, ktorý spolu so svojou autistickou
kamarátkou Soničkou zahral scénku na motív zo životopisného filmu „Temple
Grandin“. Večer prišli svojimi pesničkami podporiť aj slovenskí populárni speváci
Sima Martausová, Martin Harich a Martin Geišberg. Ich pesničky krásne doladili
komorný ráz podujatia a podtrhli sviatočnú atmosféru večera.
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Autistické centrum Andreas® n.o. bolo založené v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb
v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie s autistickým syndrómom. Centrum Andreas poskytuje
všeobecne prospešné služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva a doplnkovým
vzdelávaním vrátane rozvoja telesnej kultúry.
Hlavné ciele centra Andreas:
- zabezpečiť celoživotnú starostlivosť a služby,
- vytvoriť taký model zariadenia, ktorý bude primeraný potrebám klientov s autizmom a ktorý dokáže vytvoriť dôstojné
podmienky pre ich osobnostný rast,
- skĺbiť doteraz neexistujúcu súčinnosť troch rezortov zdravotníctva - diagnostika, včasná intervencia a rehabilitačné
centrum, školstvo - predškolské rozvíjanie, vzdelávanie, mimoškolské a voľnočasové aktivity - a sociálne poradenstvo
a prevencia následkov postihnutia,
- otvoriť chránené dielne a chránené bývanie pre klientov centra.
Bližšie informácie o centre a o problematike autizmu nájdete na www.andreas.sk a www.autizmus.info.
Autizmus
je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Je to stav, ktorý je
charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Porucha má
mnoho podôb, stupnov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí (od uzavretia jedinca v "jeho vlastnom svete",
s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, na prvý pohľad
prehliadnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie). Jedinci s týmto
postihnutím boli na Slovensku dlho označovaní za nevzdelávateľných. Niekoľko rokov tieto triedy dokazujú vo vyspelom
zahraničí už dávno známy fakt o zmysle ako aj perspektíve ich vzdelávania. Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ
starostlivosti, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa v určitej miere "nášmu svetu", s cieľom
plnohodnotnejšieho života.

Podrobnejšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
Autistické centrum Andreas® n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava
tel: +421 2 5441 0907; mobil: +421 918 591 624; e-mail: andreas@andreas.sk
web: www.andreas.sk
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