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„Nekráčaj predo mnou, možno neviem nasledovať. Nekráčaj za mnou, možno neviem viesť. Kráčaj vedľa mňa
a buď mojím priateľom. “ Albert Camus

Vážení klienti a ich rodinní príslušníci, priatelia, spolupracovníci, kolegovia,
sympatizanti,
práve máte možnosť nahliadnuť do nasledujúcich stránok. Možno náhodou, alebo z rôznych možných
dôvodov. Prečo vôbec človek siahne po výročnej správe domova sociálnych služieb? Potrebuje získať
informácie o určitom subjekte, porovnáva jeho prezentáciu s ďalšími podobnými zariadeniami, prípadne sa
chce poučiť o ponuke služieb, prístupoch odborného personálu k potrebám hendikepovaných ľudí, alebo ho
vedie len zvedavosť a túžba získať nové informácie, poznanie. Tak či onak, otvárajú sa pred Vami stránky
jedného z mála zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré poskytujú odborné služby výhradne ľuďom
postihnutých PAS (poruchy autistického spektra) a pridružených postihnutí. Oblasť sociálnej starostlivosti
o klientov s autizmom naďalej zostáva nedostatočne pochopenou a rozvinutou službou v rámci spoločnosti.
I v štvrtom roku našej existencie zostáva pre nás prioritou rozširovať povedomie o tomto postihnutí
a prispievať k rozšíreniu informovanosti o personálnej a finančnej náročnosti sociálnej služby pre osoby
s PAS.
Neuspokojuje nás dosiahnuté, máme predstavy ako našu prácu ďalej skvalitňovať a rozvíjať, ako
rozširovať ponuku služieb a vychádzať hendikepovaným ľuďom a ich rodinným príslušníkom v ústrety pri
uspokojovaní ich potrieb. Uvedomujeme si však, že naše zámery sú determinované ekonomickými
možnosťami, ktoré, žiaľ, v súčasnosti majú svoje výrazné limity.
Napriek tomuto nepriaznivému konštatovaniu, každý jeden zamestnanec našej neziskovej organizácie
pristupuje zodpovedne, cieľavedome, a obrazne povedané, so srdcom na dlani k našim klientom. Viem
dobre, že starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov sa nezaobíde bez úcty k nim, bez
neustáleho zdokonaľovania odborných služieb, permanentného vzdelávania personálu a hlavne bez
entuziazmu a vysokej dávke empatie. Môžem vás ubezpečiť, že naším spoločným cieľom zostáva snaha
posúvať hranice možností klientov a viesť ich k čo najvyššej samostatnosti. Dovoľte, aby som poďakovala
touto cestou všetkým pracovníkom DSS Andreas za ich prácu, často nad rámec pracovných povinností.
Rovnaká vďaka patrí aj rodinným príslušníkom, a to za úzku a obojstranne prospešnú spoluprácu.

Mgr. Hana Jajcayová
riaditeľka DSS Andreas n.o.

Ľudia v DSS Andreas n.o.
Správna rada
Správna rada je najvyšším orgánom DSS Andreas n.o. a rozhoduje o jej základných otázkach. Skladá sa
z minimálne troch členov, ktorých volia zriaďovatelia.
Magdaléna Mészárosová – predsedkyňa
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtíšková

Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom DSS Andreas n.o. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Správna
rada.
Ing. Kateřina Nakládalová – predsedkyňa
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Ing. Jana Pšenáková

Tím pracovníkov
Výkonnou riaditeľkou DSS Andreas n.o., ako aj štatutárnou zástupkyňou, je Mgr. Hana Jajcayová, ktorá má
viac ako 20-ročné skúsenosti v riadiacich funkciách v zariadeniach sociálnych služieb. Je členkou
Zhromaždenia zástupcov organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím pri Rade vlády
SR pre osoby so zdravotným postihnutím. Zastupuje DSS Andreas n.o. v APSS v SR (Asociácia
poskytovateľov sociálnych služieb), v sekcii osôb so zdravotným postihnutím.
Marek Gregorovič, Bc. Michal Gurguľ a Bc. Andrea Žiačiková sú zamestnaní v DSS Andreas n.o. na
trvalý pracovný pomer ako vychovávatelia a poskytujú potrebnú starostlivosť klientom s ambulantnou
a pobytovou formou sociálnej služby.
V roku 2011 pracovali v DSS Andreas n.o. na dohodu o vykonaní práce (DVP), dohodu o pracovnej činnosti
( DV)P, alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov ( DBČ aj ďalší odborníci v problematike autizmu, ako
i študenti liečebnej pedagogiky, sociálnej práce a psychológie, ktorí zabezpečovali denný a nočný program
klientov. Prevažná časť študentov pracovala občasne „na výpomoc“.
Mgr. Lucia Gallová – sociálna pracovníčka
Miroslava Gelatová / Gurguľová – nočná vychovávateľka
Mgr. Katarína Glosová – sociálna pracovníčka
Andrea Gregorovičová – nočná vychovávateľka
Michala Jajcayová – administrátorka
Eva Karácsonyová – vychovávateľka
Milan Karvaš – vychovávateľ
Mgr. Eva Mižáková – sociálna pracovníčka
Eva Rozsypalová – rehabilitačná pracovníčka
Mgr. Eva Žideková – sociálna pracovníčka
Peter Báčik – prevádzkový pracovník - údržba PC, DVP
Eliška Kucejová – prevádzková pracovníčka - upratovačka, trvalý pracovný pomer
Petronela Mináriková – prevádzková pracovníčka – výdaj stravy, DVP

Partnerstvo a spolupráca
Našu činnosť v roku 2011 finančne a materiálne podporili:
Autistické centrum Andreas n.o.
Bratislavský samosprávny kraj
F 84
Nadácia SP
individuálni darcovia
rodičia klientov

Pri našej práci sme partnersky spolupracovali s nasledujúcimi organizáciami a
jednotlivcami:
Autistické centrum Andreas n.o.
A-Z Consult, spol. s r. o.
Domov sociálnych služieb Rosa
F 84
OZ Inklúzia
Jedáleň Maškrtníček
Jedáleň Zdravíčko
Súkromná základná škola so špeciálnou materskou škôlkou pre žiakov a deti s autizmom
Školská jedáleň pri MŠ Timravina ul. Bratislava
Virtue Promotion s.r.o.
Mgr. Karen Gašparových – sociálna pedagogička
PaedDr. Andrea Šedibová – špeciálna pedagogička
PhDr. Jiřina Kántorová – psychologička, špeciálny pedagóg
Mgr. Daniela Jánošíková, PhDr. – psychologička
Mgr. Nadežda Okenicová – špeciálna pedagogička
Mgr. Veronika Pospíšilová – psychologička
Mgr. Ing. Katarína Széherová – psychologička
Ing. Lucia Gvozdjáková
Bc. Radoslava Ondrejková – terapie Snoezelen
Bc. Anna Ováryová – terapia Snoezelen
Mgr. Zuzana Peťovská – terapia Snoezelen
Mgr. Monika Kormúthová – rehabilitačné cvičenia
Sefo Raclavský – finančný poradca
Mgr. Marcel Vén – muzikoterapia
Bc. Miriam Halamičková – muzikoterapia
Katarína Ivančíková – arteterapia
Jana Detvajová – arteterapia
Mgr. Katarína Podlucká – arteterapia
Anna Vojteková – arteterapia
Eva Rozsypalová – masáže
- dobrovoľníci z rôznych firiem, stredných a vysokých škôl
- všetci, ktorí si kúpili výrobky našich klientov
- a všetci, ktorí prispeli asignáciou časti svojej dane.

Ďakujeme
všetkým darcom a partnerom za ich podporu a prejavenú dôveru,
a ďakujeme aj tým, ktorí nám pomáhajú naďalej, sympatizujú a počítajú
s nami : )

História
14. júna 2007
podpísaná zakladacia listina o založení DSS Andreas n.o.
4. júla 2007
registrácia DSS Andreas n.o. na Krajskom úrade v Bratislave pod číslom

OVVS-1291/225/2007-NO
január - február 2008
personálne zabezpečovanie organizácie a úprava priestorov budovy pre potreby klientov
1. marca 2008
prijatie prvých klientov
jún 2009
zavedenie nových pracovných terapií do života klientov
2010
zavedenie muzikoterapie, terapie senzorickej integrácie a cvičenie na trampolíne
2011
rozšírenie priestorov, evidencia žiadosti ďalšieho klienta o prijatie

DSS Andreas n.o. v skratke
-

prvý domov sociálnych služieb na území Bratislavy, ktorý zabezpečuje starostlivosť výhradne
klientom s pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom (v súčasnosti sa používa termín PAS, t.j.
porucha autistického spektra) od piatich rokov

-

biodromálny (celoživotný) modelový príklad riešenia potrieb klientov s poruchou autistického
spektra

-

nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov

-

DSS Andreas je zariadenie s ambulantnou a pobytovou formou sociálnej služby založené na
dobu neurčitú. Kapacita je stanovená regionálnym hygienikom na päť klientov, z toho v roku 2011
boli štyria klienti na denný pobyt a jeden klient na týždenný pobyt

-

poskytuje klientom odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Z odborných činností je to základné
sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu a pracovnú terapiu.
Z obslužných činností poskytuje ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu.
Z ďalších činností utvára podmienky na prípravu stravy, vzdelávanie, záujmové činnosti a terapie:
arteterapiu, muzikoterapiu, multisenzorickú terapiu snoezelen, ergoterapiu, hydroterapiu,
kanisterapiu a trampolining.

-

nachádza sa v prenajatých priestoroch objektu Autistického centra Andreas n.o., na Galandovej ul.
č. 7, v Bratislave, v mestskej časti Staré mesto. Budova má vlastný výťah. Všetky priestory pre
klientov majú bezbariérový prístup a sú vybavené účelovým nábytkom, ktorý zohľadňuje špecifické
požiadavky na ich bezproblémový pobyt. K objektu prislúcha rozsiahla záhrada s mobilným
bazénom, s hracími prvkami, trampolínou a záhradnou úpravou.

Vízia
Veríme, že každý človek s poruchou autistického spektra môže dospieť k čo
najväčšej samostatnosti a nezávislosti v medziach daných jeho postihnutím.

Ciele
Základným cieľom všetkých našich aktivít je


zabezpečenie dôstojných podmienok života klientov DSS pri rešpektovaní ich
individuality a



odbremeňovanie rodín odkázaných na opatrovanie svojho autistického člena.

Poslanie
Naším poslaním je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb ľuďom s poruchou
autistického spektra s dôrazom na priateľskú atmosféru, príjemné prostredie a na
rešpektovanie práv každého jedného klienta. Klientov vedieme k čo najväčšej
samostatnosti a nezávislosti. Úzko spolupracujeme s rodinami klientov a
podporujeme ich väzby na domáce prostredie. Svojimi aktivitami informujeme
verejnosť o problematike autizmu a podnecujeme spoluprácu ostatných
záujmových skupín v boji proti predsudkom voči ľuďom s autizmom.

Princípy, ktorými sa riadime







individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie voľby a potreby klienta
ochrana práv klienta
dôraz na vzájomnú spoluprácu a partnerstvo vo vzťahu klient, poskytovateľ a
rodina klienta
integrácia a zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike autizmu
tímový spôsob práce, jednotný prístup zamestnancov ku klientovi a podpora
profesijného rastu zamestnancov
priateľské prostredie i atmosféra ku klientovi a k jeho rodine

Aktivity a celoročná činnosť
Spoločne ide všetko ľahšie
DSS Andreas n.o. (ďalej DSS) využíva možnosti, ktoré poskytuje zdieľanie jednej budovy s Autistickým
®
centrom Andreas n.o. (ďalej Andreas) a so Súkromnou základnou školou so špeciálnou materskou škôlkou
pre žiakov a deti s autizmom (ďalej Škola), ktorej zriaďovateľom je Andreas (od septembra 2011 sa
presťahovala do Devínskej Novej Vsi). Počas roku 2011 sa DSS podieľal na aktivitách Školy i Centra a
spolupracoval na spoločných projektoch.
DSS umožňoval pre svojich klientov prostredníctvom Centra psychologické poradenstvo, odborné, výchovné
a psychologické poradenstvo pre rodiny, spoločné voľnočasové aktivity, šírenie osvety o autizme,
komunikáciu s verejnosťou a médiami, predaj výrobkov klientov na viacerých podujatiach a vzdelávanie
zamestnancov.
Vďaka prítomnosti pedagóga Školy v priestoroch budovy mohol byť jeden náš klient vzdelávaný priamo
v budove a aj po presťahovaní sa Školy, pedagóg naďalej pravidelne dochádzal za klientom do našich
priestorov. Ďalšou pridanou výhodou spoločného zdieľania priestorov je výdatná pomoc odborníkov zo
Školy, uznávaných na celom Slovensku, ktorí metodicky usmerňovali našich zamestnancov. Zároveň pre
nás vykonávali špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Všetky tieto spomínané nenahraditeľné možnosti stále
zefektívňujú a optimalizujú prevádzku nášho zariadenia.

4. rok prevádzky
Celý rok prevádzky DSS Andreas sa niesol, popri poskytovaní vyššie spomínaných služieb, v duchu
implementácie platných paragrafov a zosúlaďovaní chápania právnych vzťahov v zmysle zákona
o sociálnych službách. Prešli sme na prehľadnejšie výkazníctvo dochádzky klientov. Zúčastnili sme sa
pripomienkovania zákona, zbierania podpisových hárkov za zrovnoprávnenie prijímateľov aj poskytovateľov
sociálnych služieb, okrúhlych diskusných stolov, aktívne sme pôsobili v pracovnej skupine na posudzovania
štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb.
V roku 2011 bola kapacita DSS 5 miest totožná so skutočnou naplnenosťou. 4 klienti mali podpísané zmluvy
na ambulantný pobyt a 1 klientovi bola poskytovaná pobytová služba. Podľa pohlavia máme 4 mužov a 1
ženu. Podľa veku máme 3 klientov 17-ročných, 1 klienta 19-ročného a 1 klientku 22-ročnú.
V letných mesiacoch sa odsťahovala Škola s Materskou škôlkou, čo nám umožnilo rozšíriť priestory. Mohli
sme efektívnejšie rozmiestniť izby, rozšíriť kuchyňu a vytvoriť novú relaxačnú miestnosť Miestnosti
zariadenia sme „šili“ na mieru jednotlivých klientov pod odborným dohľadom poradcov. Dozariaďovali sme
izby a priestory pre pracovnú terapiu tiež v súlade s odporúčaniami odborných sociálnych poradcov. Izby
sme doplnili inventárom zvyšujúcim ich estetickú a úžitkovú hodnotu a bezpečnosť klientov. Aktívne sme
využívali zariadenia na pracovné aktivity klientov – lis na PET fľaše, kosačku, vysávač na listy.

Vzdelávanie zamestnancov
Vzhľadom k tomu, že k problematike autizmu je zatiaľ málo podkladov, väčšinu vzdelávacích prezentácií si
pripravujeme zo zahraničných materiálov. V roku 2011 sme absolvovali niekoľko interných seminárov na
rozličné témy. Navštevujeme konferencie, dni otvorených dverí a semináre, ktoré nám môžu rozšíriť
poznatky. Absolvovali sme interné semináre na rozličné témy. Kurzy a semináre od externých organizácií
hľadáme cenovo dostupné, eventuálne hradené z projektov, absolvovali sme: pravidelné podujatia
organizované BSK (autizmus, hipoterapia), Ako bezpečne využívať digitálne technológie, Individuálny
rozvojový plán, školenie BOZP a PO, Senzorická integrácia, Financovanie pomocou DMS, Riadenie

organizácie a iné. Dvaja z našich trvalých zamestnancov ukončili vysokoškolské vzdelanie, ďalší dvaja sa
prihlásili na univerzitné štúdium.

Dvere DSS sú otvorené
DSS Andreas n.o. je otvorený pre prax študentov vysokých škôl, najmä z odboru sociálna práca
a pedagogika mentálne postihnutých. Taktiež pozývame zamestnancov iných zariadení na konzultácie
o prevádzke, metódach a postupoch používaných v našom DSS. Po predchádzajúcom dohovore sú dvere
DSS otvorené pre každého záujemcu z radou novinárov, odborníkov a ostatnej verejnosti. Samozrejmosťou
je každodenný kontakt s rodičmi klientov a poskytovanie pravidelných konzultácií.

Výchova a vzdelávanie
V rámci rozvoja výchovy a vzdelávania sme v roku 2011 predovšetkým realizovali:








individuálne rozvojové plány podľa miery postihnutia autizmom, mentálnych, fyzických a zmyslových
schopností klientov
individuálnu edukáciu zameranú na rozvoj sebaobsluhy, komunikácie, jemnej a hrubej motoriky
a sociálneho správania
hľadanie najvhodnejších terapeutických metód pre priamu prácu s konkrétnymi klientmi
eliminovanie problémového správania
rozvoj sociálnych zručností vychádzkami na hrad, Slavín, Železnú studničku, do okolia zariadenia,
do mestských obchodov, do bazéna v DSS Rosa apod.
zavedenie muzikoterapie s využitím klávesových nástrojov, gitary so spevom a bubnov
rozvoj pracovnej terapie

Diagnostika, poradenské služby
Od prijatia prvých klientov do nášho zariadenia sme začali spolupracovať s psychologičkou Danielou
Jánošíkovou PhD., skúsenou odborníčkou na problematiku autizmu, a so špeciálnou pedagogičkou Mgr.
Nadeždou Okenicovou. Prostredníctvom ich služieb sme mohli rodičom ponúknuť komplexnú psychologickú
diagnostiku, rediagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, ako i poradenské služby, vypracovanie odborných
posudkov priamo v prostredí DSS, t.j. rodičia nemuseli vodiť svoje deti do nového, neznámeho a
stresujúceho prostredia.

Supervízia
V súlade so zákonom o sociálnych službách sme vypracovali program supervízií. Na účely zvýšenia
odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby má každý klient externého supervízora. Tento
sleduje, vyhodnocuje a metodicky usmerňuje našich zamestnancov pri práci s klientom. Každé dva mesiace
máme stretnutia k jednotlivým klientom za účasti rodiča. Výstupom zo stretnutí je zhodnotenie priebehu
starostlivosti, úlohy na nastávajúce obdobie a metodické usmernenie supervízorky. Supervízie odborne
viedli PaedDr. Andrea Šedibová, Mgr. Karen Gašparových a PhDr. Jiřina Kántorová z Autistického centra
Andreas n.o..

Poradňa pre rodičov
DSS úzko spolupracuje s rodinami klientov, rodičia sú prizývaní na pravidelné stretnutia so supervízormi, na
stretnutia so zamestnancami. Rodičia sa poznajú od útleho detstva našich klientov a vytvorili sa medzi nimi

priateľské väzby, ktoré sú základom pre ich pravidelné neformálne stretnutia. Ako dobrovoľníci aktívne
pomáhajú pri zabezpečovaní akcií organizovaných naším zariadením. V prípade potreby mali možnosť
zúčastniť sa stretnutí rodičov detí s poruchou autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm,
atypický autizmus), ktoré sa konali jeden až dvakrát do mesiaca pod odborným vedením psychologičky.
Témy stretnutí sú navrhované podľa želania účastníkov. Vedúca skupiny Mgr. Ing. Katarína Széherová má
viacročné skúsenosti s vedením terapeutických skupín v klinickej praxi a je matkou dospelej dcéry
s vysokofunkčným autizmom, ktorá je v Centre zamestnaná na skrátený úväzok.

Arteterapia
Súčasťou týždenného programu každého klienta bola arteterapia. V rámci nej sa klienti striedavo venovali
rozvíjaniu výtvarných techník a podpore výtvarných zručností, a tvorivým hrám s hlinou. Činnosť vo výtvarnej
dielni bola zameraná najmä na posilňované spontánne sebavyjadrovanie sa, kde sa výtvarné práce
neposudzovali z hľadiska kvality a všetky boli akceptované, a kde výtvarné zobrazovanie bolo chápané ako
súčasť osobného vývinu.
Jednotlivé dielne v roku 2011 viedli externé spolupracovníčky Mgr. Katarína Podlucká (výtvarné techniky
a práca s textilom), Jana Detvajová (keramická dielňa, výtvarné techniky) a Katarína Ivančíková (keramická
dielňa), ktoré pracovali so všetkými 5 klientmi. V rámci projektu, realizovaného Autistickým centrom Andreas
n.o., sme sa zúčastnili workshopov pre odborníkov, ktoré boli zamerané na jednotlivé techniky – práca
s hlinou, maľba na hodváb, kašírovaný papier, plstenie. Zrealizované workshopy umožnili "dôležitým
dospelým" - vychovávateľom, pedagógom, sociálnym pracovníkom - sa hlbšie zoznámiť s výtvarnými
technikami a poskytli priestor pre neformálne zdieľanie skúseností s prácou konkrétneho klienta.
S výslednými produktmi sme sa úspešne zúčastnili na Radničkiných trhoch 2011, na Vianočných
a Veľkonočných trhoch na Hlavnom námestí v Bratislave. K propagácii zručnosti našich klientov prispela aj
prezentácia na Keramických trhoch 2011 v Pezinku.

Snoezelen terapia
Snoezelen terapia je zameraná na poskytnutie neobvyklých zmyslových zážitkov poskytovaných širokou
škálou nízko i vysoko technologických produktov a zariadení, ktoré vyvolávajú zmyslové odpovede a reakcie
u klientov. Ide o jednu z najradostnejších a najpríjemnejších terapií.
Človek s autizmom je pri vnímaní a poznávaní svojho okolia hypersenzitívny, nedokáže množstvo
prichádzajúcich zmyslových podnetov selektovať a vhodne spracovať. Dochádza k jeho „presýteniu“ z
hľadiska zmyslového vnímania. Dôsledkom môže byť, že autista unikne do svojho sveta, „vypne príjem“,
alebo reaguje neželaným správaním – agresiou voči okoliu, autoagresiou, krikom a pod. Obzvlášť kritické je
obdobie puberty, kedy stres a narastajúca frustrácia z neschopnosti komunikovať vyvolávajú závažnejšie
formy problémového správania. Medikamentózna liečba nelieči príčinu, iba tlmí tieto prejavy a prináša so
sebou množstvo nežiaducich vedľajších účinkov. Jednou z mála účinných metód na zvládanie týchto stavov
je Snoezelen (čítaj snjuzelen, z holandského snuffelen – čuchať, prenesene skúmať a doezelen – driemať,
voľne relaxovať). 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. Metóda Snoezelen je zameraná
na stimuláciu jednotlivých zmyslov prostredníctvom svetelných, zvukových, hmatových a čuchových
podnetov a vibrácií. U ľudí s poruchou autistického spektra boli preukázané pozitívne výsledky, a to najmä
v rozvoji zmyslovej integrácie, kognitívnych zručností a eliminácie agresivity.
V roku 2011 bola Snoezelen terapia pravidelnou aktivitou v rámci týždenného programu každého klienta
a zaznamenali sme pozitívne reakcie. Terapia je veľmi dobre prijímaná a klienti sa je zúčastňujú s radosťou.
Pôvodnú terapeutku Mgr. Lištiakovú nahradila Bc. Radoslava Ondrejková. Vďaka absolvovanému školeniu
môžu zamestnanci, poskytovať základnú Snoezelen terapiu počas neprítomnosti terapeutky aj samostatne.

Boli sme partnerskou organizáciou Autistického centra Andreas n.o. v projekte z programu Hodina deťom
pri Nadácii pre deti Slovenska. Cieľom projektu „Každý zmysel má zmysel“ bola podpora
viaczmyslového vnímania a eliminácia problémového správania u klientov s autizmom. Prostredníctvom
cielenej stimulácie, relaxácie a aktivít na zvýšenie fyzickej námahy, terapeuti podporovali u klientov s
autizmom kinestetické podnety s terapeutickým účinkom.

Rehabilitácia
Vďaka odbornému zaškoleniu a odporučeniam rehabilitačnej lekárky (individuálne pre každého klienta) sme
vykonávali rehabilitačné cvičenia na zlepšenie pohybovo postihnutých klientov. Zameriavali sme sa
predovšetkým na strečingové naťahovanie šliach, rozvoj a udržanie motoriky, svalovej sily a správne držanie
tela. Počas celého roka sme využívali telocvičňu s guľôčkovým bazénom v sídle DSS, v letných a teplejších
mesiacoch sme využívali aj záhradu pri budove s preliezačkami a hojdačkami a vonkajším bazénom.
Pravidelná rehabilitácia a využívanie herných prvkov v telocvični pomáhala redukovať dráždivosť
a hyperaktivitu našich klientov. Pokračovali sme v spoluprácu s neďalekou posilňovňou, kde si 2 naši klienti
zvyšujú svoju telesnú kondíciu. Nové prostredie a zaujímavé, špičkové posilňovacie stroje rozširujú klientom
aj sociálny rádius. Do centra dochádzala jedenkrát do týždňa rehabilitačná pracovníčka Eva Rozsypalová
s ponukou masáže pre klientov i zamestnancov.
V exteriéri budovy je upravená záhrada s ihriskom. Jednotlivé zóny ihriska s flexibilnou náplňou sú po
formálnej stránke materiálovo a farebne odlíšiteľné a navzájom prepojené bezbariérovými trasami. Na
pohybové aktivity slúžia balančné prvky a trasy podporujúce rovnováhu (nízke palisády, kladina). Na
relaxáciu klientov je určená hojdačka – vtáčie hniezdo, ktorá ich upokojuje a redukuje dráždivosť a
hyperaktivitu. V záhrade je osadená od roku 2010 aj veľká trampolína o priemere 3,5 metra. Vďaka
pravidelným terapiám cvičenie na trampolíne umožňuje klientom zážitky z pohybu vlastného tela a zároveň
stimuluje telo k prispôsobeniu sa pohybu. Terapie na trampolíne sú založené na cvikoch, ktoré klient zvláda
a ktoré mu spôsobujú radosť. Trampolining vedie Bc. Andrea Žiačiková. Od leta 2011 pribudol do záhrady
nový vonkajší fitnes prvok „Sky Walker“. Na stroji klienti precvičujú dolné končatiny a chrbtové svaly. Prvok
„Sky Walker“ je výbornou pomôckou, ktorý nepotrebuje špecializovaného terapeuta a ktorý klienti môžu
využívať bez rozdielu veku.
Vďaka Nadácii SPP, program Opora 2010/2011 sme realizovali projekt Individuálny plán rozvoja pre
Edina – klienta DSS Andreas, s nasledujúcimi cieľmi: prehlbovanie a upevňovanie správnych sociálnych
kontaktov klienta k okoliu, eliminovanie nežiaducich prejavov, podpora a rozvoj verbálnej komunikácie
a zvyšovanie telesnej kondície. Ciele sme napĺňali prostredníctvom relaxačno-pohybových aktivít – jazda na
kolieskových korčuliach, využívanie fitnes prvkov, prostredníctvom masáže a rehabilitačných cvičení
s externým spolupracovníkom mimo nášho zariadenia.

Výskum
Spoločne s Lekárskou a Farmaceutickou fakultou UK Bratislava a Centrom sme sa zapojili do odbornej
štúdie „Podávanie metylovaného derivátu vitamínu B12, koenzýmu Q10 a probiotík u detí s
autizmom". Jednotlivé štúdie, úzko spojené s podávaním preparátov klientom s autizmom sa čiastočne
realizovali v roku 2011 a v roku 2012 budú pokračovať.

Ergoterapia a ochrana životného prostredia
V roku 2011 sme sa ako partnerská organizácia Autistického centra Andreas n.o. úspešne podieľali na
projekte „Dve muchy jednou ranou“, v ktorom aj klienti DSS rozvíjali nasledujúce pracovné činnosti:
triedenie a vynášanie odpadu; dovážanie a stláčanie PET fliaš, viazanie stlačených fliaš do vriec
a skladovanie v exteriéri. Nosnou aktivitou je stláčanie PET fliaš. Klienti už od roka 2010 stláčajú PET fľaše v

suteréne budovy na mechanickom stroji. Stláčanie fliaš slúži ako pracovná terapia a pôsobí tiež ako
rehabilitácia, pri ktorej klienti posilňujú horné končatiny. Terapia nevyžaduje bezchybnú jemnú motoriku a
preto je pod dohľadom vychovávateľa zvládnuteľná každým klientom.
Cieľom projektu bola podpora ochrany životného prostredia v okolí centra a recyklácie PET fliaš v danej
komunite. Projektom sme sa pokúsili spojiť na prvý pohľad dve nezlučiteľné veci, a to starostlivosť o životné
prostredie a podporu ľudí so znevýhodnením. Klienti v rámci pracovnej terapie stláčali PET fľaše. Aby mali čo
stláčať, bolo nutné osloviť susedov z okolia, aby fľaše nezahadzovali a priniesli do centra Andreas. V komunite
susedov sme urobili osvetu o ochrane životného prostredia a navyše sme im ponúkli čistenie verejných
chodníkov od lístia.
Projekt sme mohli realizovať vďaka podpore z Nadačného fondu TESCO pri Nadácii Pontis. V projekte
plánujeme pokračovať.
Súčasťou záhrady je záhon na pestovanie drobného ovocia a byliniek. Sú tu vysadené ríbezle, egreše, josty,
maliny, rakytník a rôzne druhy byliniek. Tento pestovateľský záhon využívame na uplatňovanie novozískaných
zručností klientov v rámci pracovnej terapie, a plody a bylinky príležitostne používame na spestrenie
jedálnička (čaje, nátierky, pudingy...).

Pre susedov, sponzorov a priateľov sme boli jedným z usporiadateľov malej záhradnej slávnosti, kde sme
prezentovali pracovnú terapiu klientov a vystavovali výrobky z výtvarnej a keramickej dielne. Prítomné deti si
mohli vyskúšať trampolíny, hojdačky a suchý alebo mokrý bazén v našej záhrade a zahrať sa v telocvični.
Toto neformálne posedenie spojené s predajom výrobkov našich klientov bolo milým spestrením komunitného
života.

V roku 2011 sme využili aj dobrovoľnícke aktivity na zlepšenie prevádzky Centra a DSS Andreas. Neziskové
organizácie organizovali dobrovoľnícke dni: NGO Days, Naša Bratislava. Pravidelne upratujeme
a dezinfikujeme priestory, inventár a hračky prostredníctvom dobrovoľníkov. V roku 2011 sa dobrovoľníci
podieľali najmä na: úprave a čistení záhrady, hrabaní, kosení, okopávaní, drvení konárov, natieraní
záhradného nábytku, príprave jám pre osadenie kríkov, upratovaní ARTE dielne a dvoch skladov, maľovaní
kuchynky s jedálňou a nahadzovaní dát do počítača.

Snažíme sa šíriť osvetu o PAS (poruchy autistického spektra) v rôznych úrovniach a smeroch. Naše
príspevky odzneli v Rádiu Devín, v televízii Markíza, v maďarskom rozhlase a uverejnené boli v Slovenke, pod
názvom Nadaní autistickí umelci, zúčastnili sme sa tlačovej konferencie Nadácie pre deti Slovenska. V marci
sme mali deň otvorených dverí, publikovali nám články v novinách SME, časopise EVA a Story.
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