
 

 
 

 
Terapia ABA pre ľudí s autizmom sa dostáva vďaka 

projektu ACE na Slovensko! 
 
 
Bratislava, 11. decembra 2012 - Autistické centrum Andreas® n.o. 
nadviazalo významné partnerstvo s  organizáciou Dachverband 
Österreichische Autistenhilfe vo Viedni a vytvorili spoločný projekt Autism 
Competence Exchange (ACE). Tento projekt sa podarilo zrealizovať vďaka 
čerpaniu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 
prostredníctvom Operačného programu Program cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013, prioritná os: 1. – Znalostný 
región a ekonomická konkurencieschopnosť, Oblasť podpory: 1.4 Sociálny 
rozmer integrácie.  
Ciele projektu sú nastavené vo viacerých rovinách. Je to transfer know-how 
v oblasti poskytovania starostlivosti o populáciu postihnutú autizmom 
z Rakúska na Slovensko, vytvorenie trvalej odbornej kompetencie 
u pracovníkov v oblasti autizmu a zvýšenie kvality v dostupných terapiách 
pre deti s autizmom. 
 
Tento unikátny cezhraničný projekt umožní vzdelávanie v oblasti autizmu 
odborníkom z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a taktiež 
odborníkom z rakúskych regiónov Wien, Niederostereich a Burgenland. Zámerom je  
spoločne zjednotiť úrovne poskytovaných služieb v oboch krajinách, pričom 
v Rakúsku sa začalo s poskytovaním adekvátnej starostlivosti autizmom postihnutej 
populácii rádovo o dve desaťročia skorej a vďaka tomu má táto krajina oproti našej 
v niektorých oblastiach činnosti náskok. Slovenská strana navrhla niekoľko oblastí, 
ktoré rakúsky partner prostredníctvom svojich, resp. zahraničných lektorov 
zabezpečí. Celkovo bude počas roka 2013 zrealizovaných 5 workshopov. 
 
Druhým veľkým prínosom projektu je spoločné vzdelávanie našich a rakúskych 
odborníkov v metodike ABA (aplikovaná behaviorálna analýza), ktorá je v súčasnosti 
empiricky najlepšie preskúmaná metóda v starostlivosti o ľudí s autizmom. ABA 
terapia predstavuje intenzívny tréning, ktorý sa zameriava na učenie komunikácie, 
poznávacích a sociálnych zručností, hry a samoobslužných zručností, a ktorý je 
rozdelený do malých a postupných krokov. 
 
Rakúsky partner, ako hlavný partner projektu, oslovil v tejto súvislosti ku spolupráci 
kolegov z Poznane a z Inštitútu pre podporu rozvoja (IWRD) v Gdansku/Poľsko, ktorí 
pracujú podľa modelu Princeton Child Development Institute, USA. Vďaka ich ochote 
sa bude môcť skupina 18 odborníkov z obidvoch krajín zúčastniť dvoch teoretických 
seminárov a intenzívnej praktickej výučby priamo v autistickom centre v Gdansku. 
Systémom supervízií bude potom aplikácia získaných poznatkov overovaná priamo 
v našich zariadeniach v Bratislave a vo Viedni. 
 
Dlhodobým zámerom projektu je využívanie novej formy v starostlivosti o deti 
s poruchou autistického spektra, ktorá prostredníctvom osvojovania si zručností 
a poznatkov vedie deti s autizmom k vyššej kvalite života a uľahčuje im každodenný 
život v rodinách. Pre odborný personál centra Andreas znamená tento projekt 
jedinečnú možnosť získať kvalitné poznatky v poskytovaní služieb a starostlivosti 
o ľudí s autizmom a taktiež cenné partnerstvá so zahraničnými odborníkmi aj pre 
budúce obdobia. 
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„Dôvodom realizácie projektu je predovšetkým dlhodobý nedostatok vzdelávania 
v problematike autizmu na Slovensku. Projekt realizujeme s cieľom zvýšiť kvalitu 
poskytovania pomoci ľuďom s autizmom s dôrazom na rozšírenie a skvalitňovanie 
poskytovaných sociálnych služieb“, uvádza Ing. Kateřina Nakládalová, riaditeľka 
Autistického centra Andreas® n.o. „Sme veľmi vďační za tento podstatný prínos do 
riešenia celospoločenského problému, akým sa autizmus už v dnešnej dobe stal. 
S ohľadom na mnohoročné zahraničné skúsenosti tento vzdelávací projekt vnímame 
ako ďalší významný krok v rámci náročnej edukácie ľudí s autizmom na Slovensku.“  

 
Projekt ACE realizujeme počas obdobia od 1.júla 2012 do konca roka 2014.  
 

- koniec - 
 
 
 
 
 
 
 
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 autizmom. 
Centrum Andreas poskytuje svoje  služby vykonávaním špecializovaného a základného sociálneho 
poradenstva, sociálnej rehabilitácie, podporných terapií a poskytovaním doplnkového vzdelávania priamo 
ľuďom s autizmom, ako i ostatným odborníkom. 
 
Hlavné ciele Andreasu sú: 
- zabezpečenie celoživotnej starostlivosti a služieb 
- vytvorenie takého modelu 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, školstva - 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 od detstva a ktorá ovplyvňuje komunikáciu, sociálne správanie 
a mnohé bežné každodenné zručnosti na celý život. Čím skúr sa dieťaťu poskytne cielená terapia, tým lepšia 
je jeho dlhodobá prognóza. Autiszmus je 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. Už deviaty rok triedy pre deti s autizmom dokazujú vo 
vyspelom zahraničí mnoho desaťročí známy fakt o perspektíve a zmysle ich vzdelávania. Ľudia s autizmom 
potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do 
určitej miery "nášmu svetu", s možnosťou plnohodnotnejšieho života.  
Poruchou autistického spektra je postihnuté približne 1% obyvateľstva, čo predstavuje v Bratislave, Viedni 
a okolí celkovo 28 tisíc osôb. 
 
 
 
 
Podrobnejšie informácie získate na uvedených kontaktoch: 
 
Autistické centrum Andreas® n.o., Galandova 7,  811 06 Bratislava  
Tel/Fax: +421 2 544 10 907; GSM: +421 905 746 280 
e-mail: andreas@andreas.sk  
web: www.andreas.sk   
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