Na ceste s autizmom
Online konferencia pre rodičov, odborníkov a širšiu verejnosť

24. marca 2022 / 9:00-17:00
Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Cieľom konferencie je ponúknuť overené postupy a kazuistiky, ktoré sa odborníčkam a odborníkom
v starostlivosti o ľudí s autizmom osvedčili a ktoré môžu byť pre ostatných inšpiráciou.
Ing. Kateřina NAKLÁDALOVÁ
Autistické centrum Andreas® n. o.
výkonná riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
Ako bojujeme za ideálne podmienky v našej neideálnej krajine
27 rokov s autizmom
Pracuje ako riaditeľka a konateľka spoločnosti GEFOS Slovakia so zameraním na geodéziu. Problematike autizmu sa
venuje od roku 1997, odkedy bola členkou orgánov SPOSA Bratislava a pravidelne participovala na jej aktivitách.
V januári 2007 prijala post riaditeľky Autistického centra Andreas. Je zakladajúcou členkou platformy Auti 8
a Dozornej rady DSS Andreas. Má 27-ročného syna Jakuba, ktorý má diagnostikovaný detský autizmus.

Mgr. Filip VAGAČ
Nadácia Rafael a Auti 8
výkonný riaditeľ
Koncepcia pomoci ľuďom s autizmom – ako ďalej?
Na Slovensku sa treba vybrať českou cestou
Pracuje ako senior konzultant v PDCS, predtým pôsobil vo Viedni v grantovej nadácii ako manažér pre strednú
a východnú Európu. V rokoch 2011-2013 bol splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
V rokoch 2000-2003 pôsobil ako prvý tajomník Veľvyslanectva SR vo Washingtone. Vyštudoval Prírodovedeckú
fakultu UK v Bratislave a následne mini MBA program v manažmente neziskových organizácií na Univerzite
St. Thomas, Minneapolis v USA. Má autistického syna Jonáša, aktívne sa zapája do rozličných diskusií na tému
autizmu s cieľom zmeniť súčasnú situáciu v tejto oblasti na Slovensku.

MUDr. Terézia ROSENBERGEROVÁ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
pedopsychiatrická ambulancia
Manažment pacienta s PAS
Pohľad pedopsychiatričky
Od roku 1985 pracuje v detskej psychiatrickej ambulancii Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. Je hlavnou
odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu. Venuje sa konzultačnej a terapeutickej činnosti pre
deti a mladistvých do 19 rokov. Spoločne s rodičmi založila občianske združenie Dominik, prostredníctvom ktorého
realizuje projekty pre deti.

PhDr. Jiřina KÁNTOROVÁ
Autistické centrum Andreas® n. o.
špeciálna pedagogička a psychologička
Diagnostika deti a mladých ľudí s PAS
Špeciálno-pedagogické vyšetrenie ako nástroj diagnostiky pri ADOS-2
Vyštudovala pedagogickú psychológiu na FF UK a špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Vysokú školu
ukončila doktorátom z psychológie. Deťom s autizmom sa venuje od roku 1995. V Autistickom centre Andreas
pôsobí od roku 2007. Venuje sa najmä diagnostike a poradenstvu pre rodiny.

Ing. Eva ČERNÁ, Ph.D.
Rodinné Integrační Centrum z. s.
koordinátorka podpory rodín s deťmi s PAS
Homesharing – pilotný projekt realizovaný v Pardubickom kraji
Súčasná situácia Homesharingu v Českej republike
Ako absolventka Vysokej školy chemicko-technologickej sa venovala vývoju medicínskych aplikácií. Potom,
ako jej do života vstúpilo dieťa s PAS, sa začala zaujímať o možnostiach podpory rodín s deťmi s autizmom.
V súčasnosti pôsobí ako koordinátorka projektu Homesharingu, ktorý realizuje Rodinné Integrační Centrum a ako
odborná mentorka pre ďalšie organizácie, ktoré Homesharing v Českej republike zavádzajú.

Mgr. Oľga RAJECOVÁ
Autistické centrum Andreas® n. o.
liečebná pedagogička
Kľúčové aspekty pri práci s deťmi s detským autizmom
Prečo je dobré vnímať dieťa v jeho bio-psycho-sociálnej jednote
Vyštudovala liečebnú pedagogiku na PdF v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002. V centre
Andreas pôsobí od roku 2013. Od roku 2019 pracuje ako garantka pre odbornú činnosť, ako aj supervízorka
v pomáhajúcich profesiách. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný výcvik v behaviorálnej metodike
a v 2021 akreditovaný výcvik v metóde Podpory pozitívneho správania.

PhDr. Jana JURÁŠKOVÁ, PhD.
Mgr. Martina MÁTYCHOVÁ, PhD.
CENADA, n. o., SZŠ CENADA, SG CENADA, SCPPPaP
zriaďovateľky a vedenie škôl
Skúsenosti so vzdelávaním intelektovo nadaných žiakov
s Aspergerovým syndrómom
Aby dlhá cesta ich vývinu bola citovo a sociálne bezpečná
Vzdelávaniu detí so všeobecným intelektovým nadaním sa venujú od 90 rokov. Sú spoluzakladateľkami
neziskovej organizácie Centrum nadania (CENADA), ktorá zriadila základnú školu a gymnázium pre žiakov
s intelektovým nadaním. Podieľajú sa na vytváraní filozofie bezpečného vzdelávacieho prostredia, ktorého základom
je rešpekt k univerzálnym potrebám všetkých prítomných, vývinovým odlišnostiam a vzdelávacím záujmom žiakov
a študentov. Poskytujú poradenstvo a vzdelávanie odbornej a širokej verejnosti v oblasti vzdelávania nadaných
žiakov, nadaných žiakov s dvojitou jedinečnosťou a v oblasti osvojovania si metódy rešpektujúceho prístupu
„Bezpečná trieda".

Mgr. Katarína GAJDOŠOVÁ
DSS Andreas n. o.
koordinátorka odbornej činnosti
Malá DSS-ka s veľkým srdcom
Z Paľovho sveta štyroch stien ku komunitnému životu
Vyštudovala sociálnu prácu v Bratislave. V Domove sociálnych služieb Andreas pôsobí od roku 2018. Od roku 2021
pracuje ako koordinátorka pre odbornú činnosť. V starostlivosti o mladých dospelých s autizmom našla zmysel
svojej práce.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu „Zapojenie verejnosti do prípravy Koncepcie pomoci ľuďom s autizmom“
podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Usporiadateľom konferencie sú Autistické centrum Andreas® n. o. a platforma autistických organizácií Auti 8.

