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Milí rodičia,
Autistické centrum Andreas pozýva rodičov detí s autizmom na seminár „Svet očami môjho
dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým
syndrómom“.
Seminár je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Seminár má za cieľ
poskytnúť prvotné a základné informácie o inakosti vnímania, rozmýšľania a správania sa
detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), v snahe o porozumenie ťažkostiam, s ktorými sa
doma rodičia denne stretávajú. Seminár obsahuje teoretickú časť, príklady z praxe a
záverečnú diskusiu.
Seminár sa uskutoční v stredu 14. októbra od 16.00 do 18:30 hodiny v priestoroch
Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

PROGRAM
16:00 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 18:00
18:00 - 18:30

1. blok
PRESTÁVKA
2. blok
diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu,
prosím, nahláste svoju účasť do 11. októbra 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky –
https://forms.gle/aHWm42DLr7cJbGjm8 .
Kapacita semináru je obmedzená na 15 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené.

LEKTORKY
Mgr. Daniela Budinská vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
Dvadsať rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Pezinku, kde
sa venovala výchovnému poradenstvu pre deti a rodičov a skupinovej práci s mládežou
v oblasti prevencie patologických javov. Dlhodobo pôsobí v občianskom združení Prevencia
AD, ktoré pracuje s marginalizovanými skupinami. Od roku 2019 pôsobí ako sociálna
poradkyňa v Autistickom centre Andreas.
Mgr. Ľubica Melocíková vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálne vychovávateľstvo v MC BA. Absolvovala
dvojročný výcvik v arteterapii a tri roky navštevovala výcvik v terapii PCA. Ako pedagogička a
školská psychologička pracovala v Škole pre mimoriadne nadané deti, neskôr aj v SZŠ
CENADA v Bratislave. V rámci práce s intelektovo nadanými deťmi získavala skúsenosti
s deťmi s Aspergerovým syndrómom. Od septembra 2018 pracuje v centre Andreas, kde sa
venuje poradenstvu pre rodiny, terapii a diagnostike detí s PAS.

INÉ INFORMÁCIE
V centre Andreas ponúkame na predaj literatúru o autizme - beletria (písaná aj ľuďmi s
autizmom), odborné knihy zamerané na Aspergerov syndróm alebo detský autizmus, knihy
zamerané pre odborníkov, ako aj rodičov.
Taktiež prevádzkujeme knižnicu odbornej literatúry, kde nájdete mnoho kníh o poruchách
autistického spektra. Knihy si môžete zakúpiť či zapožičať počas školenia. Máme k dispozícii
aj DVD dokumentárneho filmu "Tak ďaleko, tak blízko" v réžii Jara Vojteka, ktoré sme
spoluprodukovali (viac na http://www.takdalekotakblizko.sk/).
COVID-19 a bezpečnostné opatrenia a pokyny pre účastníkov vzdelávania
Povinnosti účastníkov pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení
 Zostať doma, ak sa u vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,
malátnosť alebo zvýšená teplota.
 Pred podujatím priniesť podpísaný COVID dotazník, ktorý zašleme emailom po záväznom prihlásení na školenie - s aktuálnym dátumom a podpisom.
 Dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia uvedené na info grafikách pre návštevníkov centra
o Nosenie rúšok
o Dodržiavanie rozostupov
o Vyhnúť sa podávaniu rúk a fyzickému kontaktu
o Pravidelná dezinfekcia rúk počas celého podujatia
Organizátor zabezpečí všetky potrebné dezinfekčné opatrenia.
Organizátor si vyhradzuje právo uvedené bezpečnostné opatrenia doplniť alebo zmeniť podľa
aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom

Mgr. Oľga Rajecová
riaditeľka pre odbornú činnosť

Lucia Gvozdjáková
projektová manažérka

