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Bratislava, 9. mája 2014

Milí priatelia, milí odborníci
®

Autistické centrum Andreas n.o. Vás pozýva na odborný seminár „Autizmus – úvod do
problematiky a možnosti intervencie“. Cieľom seminára je oboznámiť pediatrov a ostatných
odborníkov s psychologickými aspektami diagnostiky, terapeutickými prístupmi, ako aj ako
komunikovať s rodinou dieťaťa s podozrením na autizmus.
Seminár sa uskutoční v utorok 27. mája 2014 o 17:00 v priestoroch centra Andreas na Galandovej 7 v
Bratislave.
PROGRAM
17:00 – 19:00 autizmus – definícia, úvod do problematiky; psychologické aspekty diagnostiky
autizmu, diagnostické nástroje, terapie autizmu; pomôcky; sociálne aspekty
starostlivosti o deti s autizmom a ich rodiny; práca a komunikácia lekára/sestry s
rodičmi alebo inými opatrovníkmi detí s autizmom
19:00 – 19:30 diskusia
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár sú 2 eurá na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu nahláste,
prosím, svoju účasť do 21. mája 2014 na e-mail gvozdjakova@andreas.sk alebo na telefónne číslo
0905 746 280. V správe uveďte svoje meno, názov organizácie, v ktorej pôsobíte a e-mailovú adresu.
Kapacita seminára je obmedzená na 20 miest. Občerstvenie je zabezpečené.

LEKTORKY
PhDr. Jiřina Kántorová vyštudovala pedagogiku a pedagogickú psychológiu na FF UK a špeciálnu
pedagogiku na PdF UK v Bratislave, doktorát v odbore psychológia. Absolvovala školenia pre
pracovníkov s deťmi v oblasti autizmu v Budapešti, Prahe a Bratislave. Deťom s autizmom sa venuje
od počiatku riešenia problematiky autizmu na Slovensku (od r. 1995), v Andrease pôsobí ako
špeciálna pedagogička od r. 2007.
Mgr. Oľga Rajecová vyštudovala liečebnú pedagogiku na PdF UK v Bratislave, aktuálne ukončuje
medzinárodný 1 a pol ročný výcvik v ABA terapii ako lektor – terapeut. Práci s deťmi s autizmom sa
venuje od roku 2002, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013.

Workshop podporuje Nadácia pre deti Slovenska a ZP Dôvera v rámci projektu „Aktivity na
posilnenie včasnej starostlivosti pre deti s PAS“.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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