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Milí partneri a priatelia
Prešiel ďalší rok a doba našej činnosti sa pomaly posúva k magickej číslici nášho pôsobenia. V roku 2011 oslávime
prvú desaťročnicu svojej existencie.
Ale ohliadnime sa za vlaňajším rokom 2010. S poľutovaním musím skonštatovať: „Je nás veľa“. Je nás každým
rokom viacej a viacej. Keby išlo o komerčnú sféru, tak by som mohla byť na takýto výrok patrične hrdá. Nie však,
ak ide o rodičov autistických detí. Vo svete sa dnes už hovorí o epidémii autizmu. Keď sa pred dvadsiatimi rokmi
štatistiky pohybovali na úrovni jedno diagnostikované dieťa s autizmom na 1000 narodených detí, dnes už
alarmujúco konštatujú, že jedno zo 110 narodených detí je dieťa s autizmom. Nám, ako organizácii poskytujúcu
široké spektrum starostlivosti o klientov s autizmom, tento nárast prináša veľa nových výziev, úloh a starostí s tým
spojených.
V uplynulom roku sme zaznamenali zvýšený záujem o diagnostiku detí, ktorý sme nestačili uspokojovať v
očakávaných termínoch. Ale podarilo sa nám prijať opatrenia, ktoré viedli ku skráteniu termínov. Sekundárne sa
však zvýšil počet nových klientov a nadväzne na to zisťujeme, že nestíhame uspokojovať záujem o následnú
včasnú terapiu a predškolskú výchovu. Zrazu je nám naša, pred časom zrekonštruovaná a nadstavaná budova
malá. Zrazu máme znovu nedostatok odborného personálu. Ale aj my sme rodičia autistických detí a vieme, ako
rýchlo pomôcť „čerstvým rodičom“. Osobná skúsenosť je najväčším hnacím motorom, najsilnejšou motiváciou
prijať ďalšie opatrenia a všetko vytýčené postupne uskutočňovať aj napriek zložitým a nedostatočným
finančným podmienkam v treťom sektore. Chodíme sa pozerať a radiť k našim zahraničným susedom, ktorí majú
v poskytovaní obdobnej starostlivosti mnohoročný náskok. Píšeme granty, projekty... Neklesáme na duchu a
dúfame, že so zanietením všetkých zamestnancov centra Andreas a s podporou Vás všetkých sa nám podarí
„potiahnuť tú káru ďalej...“.
Ďakujem všetkým svojim milým, usilovným, trpezlivým kolegyniam a kolegom za množstvo dobre odvedenej
práce. Ďakujem Vám všetkým, naši milí priatelia a podporovatelia, za Vašu každodennú pomoc, bez ktorej by nám
bolo veľmi ťažko. Ďakujem Vám všetkým, že ste stále s nami!

Ing. Kateřina Nakládalová
riaditeľka Autistického centra Andreas® n.o.
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Čo je autizmus

Desiata revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb
(1992, s.20) definuje autizmus ako „poruchu
psychického vývinu, charakterizovanú kvalitatívnym
zhoršením vzájomných spoločenských interakcií,
spôsobov komunikácie, obmedzeným, stereotypne
opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít“.
Autizmus je pervazívna vývinová porucha (ďalej len
„autizmus“, pričom máme na mysli niektorú z porúch
autistického spektra), to znamená, že je postihnutá
celá štruktúra osobnosti. Pojem pervazívny, znamená
prenikavý, t.j. práve táto vlastnosť predurčuje
vysvetlenie celého pojmu „pervazívna vývinová
porucha” ako poruchy, ktorá preniká celou štruktúrou
osobnosti predovšetkým z kvalitatívneho hľadiska
(oproti kvantitatívnym zmenám charakteristickým pre
mentálnu retardáciu).
Tým sa vysvetľuje, prečo nie je možné autizmus
jednoducho porovnať s mentálnym postihnutím.
Starostlivosť o ľudí s niektorou z porúch autistického
spektra vyžaduje iné špecifiká ako u ľudí s mentálnym
postihnutím alebo inou poruchou.

Špecifiká starostlivosti o ľudí s autizmom:
> celoživotná potreba špecializovaných
edukačno-výchovných prístupov,
> v edukácii ľudí s autizmom sú málo účinné
metódy založené na skupinovej práci,
> zhoršujúci sa stav v adolescencii a puberte sa
prejavuje navonok ako ťažké poruchy správania
(komunikačný deficit),
> pretrvávajúci problém zaradenia osôb s autizmom
do bežného života znamená, že praktické sociálne
zručnosti musia byť trénované pred každou
nastávajúcou novou sociálnou situáciou
(sociálny deficit),
> aplikovaná medikamentózna podporná liečba
a najrozšírenejšie diéty sú opakovane skúšané,
ale obvykle majú iba čiastočný efekt u niektorých
jednotlivých osôb s autizmom,
> poruchy porozumenia reči u detí s autizmom
zostávajú vzhľadom k nedostatku špecifických
diagnostických nástrojov často nediagnostikované,
môžu byť aj príčinou ďalších pridružených porúch
v správaní dieťaťa - čo sťažuje a izoluje existenciu
a kvalitu jeho ďalšieho života.

Iba niektoré deti s autizmom pri intenzívnej terapii
dosiahnu v dospelosti samostatný život. Jeho miera je
priamo závislá od miery autizmu a prípadného
výskytu pridružených porúch, ako aj intenzívnosti
a včasnosti terapie. Väčšinou však zostáva prognóza
zlá aj v dospelosti - v zmysle potreby celoživotnej
pomoci a špecifickej starostlivosti.
Hoci starostlivosť o ľudí s autizmom sa začala na
Slovensku v r. 1995, medzirezortná spolupráca je
veľmi ojedinelá, a vo väčšine regiónov celkom
absentujú kvalifikovaní, odborní pracovníci.
V rámci Bratislavského regiónu existuje niekoľko
pracovísk, ktoré poskytujú kvalifikované služby
osobám s autizmom a ich rodinám. Tie však pôsobia
v rámci jedného rezortu. O prepojenie starostlivosti
viacerých rezortov sa reálne snaží len Autistické
centrum Andreas® n.o.
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Ľudia v Andrease

Správna rada
Ing. Jana Pšenáková – predsedkyňa správnej rady
Pavol Klučka
Ing. Roman Mészáros
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
PaedDr. Andrea Šedibová

Dozorná rada
Františka Ďurkovská
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtišková

Členovia Správnej rady a Dozornej rady vykonávajú
svoju funkciu bez nároku na odmenu.

Pracovníci
Manažment
Ing. Kateřina Nakládalová* – výkonná riaditeľka
a štatutárna zástupkyňa
PaedDr. Andrea Šedibová – riaditeľka
pre odbornú činnosť
Lucia Gvozdjáková – projektová manažérka
Andrea Riečická – správa budovy
A-Z Consult, spol. s r.o. – účtovníctvo
Špecializované sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia a terapie
Mgr. Karen Gašparových – sociálna pedagogička
Mgr. Nadežda Okenicová – špeciálna pedagogička
Mgr. Veronika Pospíšilová – psychologička
Mgr. Katarína Schwarzová – sociálna pracovníčka
PaedDr. Andrea Šedibová – špeciálna pedagogička
Diagnostika
Mgr. Daniela Jánošíková PhD. – psychologička
Mgr. Veronika Pospíšilová – psychologička
PaedDr. Andrea Šedibová – špeciálna pedagogička
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Iné aktivity a terapie
Jana Detvajová – arteterapia
Mgr. Katarína Ivančíková – arteterapia
Mgr. Monika Kormúthová – rehabilitačné cvičenie
Radoslava Ondrejková – terapia senzorickej integrácie
Mgr. Katarína Podlucká – arteterapia
Eva Roszypalová – masáž
Mgr. Katarína Széherová – skupinová terapia
pre rodičov
Mgr. Adela Štrpková – arteterapia
Mgr. Marcel Vén – muzikoterapia

V priebehu roku 2010 malo centrum Andreas
päť zamestnancov na trvalý pracovný pomer,
z toho troch sociálnych poradcov

* Ing. Kateřina Nakládalová sa narodila v roku 1965
v Ostrove nad Ohří. Vyštudovala České vysoké učení
technické, Stavebnú fakultu. V rokoch 1988 - 1990
participovala na projekte základného komunikačného
systému Prahy. Neskôr, po roku 1990, už pôsobila
v oblasti geodézie na Slovensku. Od roku 2004
je konateľkou a riaditeľkou spoločnosti GEFOS Slovakia,
s.r.o., ktorá sa zameriava na široké spektrum činností
v oblasti geodézie.
Problematike autizmu sa intenzívne venuje od roku
1997, kedy pôsobila ako členka SPOSA Bratislava
(Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom)
a pravidelne participovala na všetkých jej aktivitách.
Počas rokov 2001–2005 vykonávala funkciu členky
Správnej rady SPOSA. Od r. 2005, už ako členka Správnej
rady Autistického centra Andreas® n.o., odborne riadila
komplexnú rekonštrukciu budovy centra. Kateřina
Nakládalová prijala post riaditeľky centra Andreas
od januára 2007. Kateřina Nakládalová je iniciátorkou
vyšetrení a výskumu metabolickej poruchy
u autistických detí v rámci celého Slovenska.

7

Partnerstvo a spolupráca

Našu činnosť v roku 2010 finančne,
materiálne alebo dobrovoľne podporili:
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Astellas Pharma s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
Ciele a.s.
Comeron SPS spol. s.r.o.
COPY OFFICE s.r.o.
CQ service, spol. s r.o.
ČSOB a.s.
Dell s.r.o.
Euronics TPD Bratislava
Express Slovakia
F84 n.f.
Fresh Club Zvolen, o.z.
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
GEOTECH Bratislava
HENKEL Slovensko spol. s r.o.
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o
Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Holcim (Slovensko), a.s.
Chopin Hotel Bratislava
Jablonka o.z.
Komunitná nadácia Bratislava
Kraft Foods Slovakia a.s.
Mestská časť Bratislava – Staré mesto
Nadačný fond Accenture
Nadácia Dexia banky Slovensko

Medzinárodné partnerské organizácie

Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Orange
Nadácia Pontis
Nadácia Tatra banky
Nadácia VÚB
Orange Foundation
Polverini Strnad
Rotary Club Bratislava International
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Slovak Telekom a.s.
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Virtue Group s.r.o.
> študenti rôznych vysokých škôl
> žiaci ZŠ na Hlbokej ulici v Bratislave
> všetci, ktorí si kúpili výrobky našich klientov na
Veľkonočných a Vianočných trhoch na Hlavnom
námestí, na Dutch Market na Františkánskom
námestí, na Trhoch bez bariér na Gymnáziu Jura
Hronca, na Radničkiných trhoch pred
Primaciálnym palácom, počas Dňa krivých zrkadiel
v divadle Aréna alebo počas Záhradnej slávnosti
v Autistickom centre Andreas (všetko v Bratislave)
> všetci, ktorí prispeli 2% z dane

Autism – Europe
ASEPAC – Španielsko
Irish Society for Autism – Írsko
Autism Research Group – Maďarsko
Autistik – Česko
Krakowsky Oddzial Krajowego Towarysztva Autyzmu
– Poľsko

Partnerské organizácie

DSS Andreas n.o.
Partnerský subjekt DSS Andreas n.o. (ďalej DSS) bol
z dôvodov minimalizácie prevádzkových nákladov
založený „pod jednou strechou“ s Autistickým
centrom Andreas® n.o. Od marca 2008 DSS
zabezpečuje starostlivosť výhradne klientom
s poruchou autistického spektra (PAS). Podobné
služby absentujú nielen v Bratislavskom regióne, ale
na území celého Slovenska. Kapacita zariadenia je
stanovená regionálnym hygienikom na päť klientov,
z toho štyria klienti sú na dennom pobyte a jeden
klient na týždennom. DSS poskytuje klientom
odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo,
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, sociálnu rehabilitáciu a pracovnú terapiu),
obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu) a ďalšie
činnosti (príprava stravy, vzdelávanie, záujmové
činnosti a terapie - arteterapia, muzikoterapia a pod.).

Súkromná základná škola so špeciálnou
materskou školou pre žiakov a deti
s autizmom
V septembri 2010 začal už štvrtý školský rok
prevádzky Súkromnej základnej školy so špeciálnou
materskou školu pre žiakov a deti s autizmom
(ďalej Škola). Zriaďovateľom je Autistické centrum
Andreas® n.o. Ide vekom o veľmi mladú školu, ale jej
odborníci pracujú v oblasti vzdelávania s autizmom
viac ako 10 rokov. Riaditeľka školy PaedDr. Andrea
Šedibová stála pri vytváraní legislatívnych podmienok
vzdelávania detí s autizmom na Slovensku, ako aj pri
špecializácii prvých pracovísk v tejto problematike.
Založenie školy bolo prirodzeným krokom tímu
odborníkov, ktorí vedeli o potrebách týchto detí a ich
rodín, a mali aj jasné predstavy, akými cestami ich
napĺňať. Školu v roku 2010 navštevovalo 6 žiakov vo
veku 6 až 16 rokov a materskú školu celkom 7 detí
v predškolskom veku. O žiakov sa staralo celkom 7
pedagogických zamestnancov, keďže sa v škole
uplatňuje pri vzdelávaní pomer k jednému žiakovi jeden pedagogický zamestnanec, ktorý je základným
predpokladom úspechu pri vzdelávaní žiakov s PAS.

Každý žiak je individuálne vývinovo hodnotený a na
základe hodnotenia je mu vytvorený rozvojový
program „šitý na mieru“. K individuálnemu programu
je nevyhnutné vytvoriť špeciálnu sadu pomôcok na
rozvoj komunikácie a sociálnych zručností, ako aj
samotné úlohy, s ktorými žiak denno-denne
manipuluje. Každý žiak má na základe individuálnych
potrieb upravené prostredie, v ktorom v škole žije.
Tento proces je zložitý a je nevyhnutné ho
niekoľkokrát za rok opakovať, aby vzdelávanie malo
význam.

Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva
Pod strechou centra Andreas taktiež úspešne funguje
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, v rámci ktorého sa naši odborníci
vyjadrujú k návrhom na zaradenie a preradenie detí
s autizmom do základných škôl, ako aj vypracovávajú
návrhy na integráciu a individuálne
výchovno-vzdelávacie plány.
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Kto sme a komu pomáhame

Autistické centrum Andreas® n.o. bolo založené
v novembri 2001 ako nezisková organizácia určená
na zvyšovanie kvality života a vzdelávania osôb
s autizmom a ich rodín. Jeho vznik podnietila akútna
potreba vyplniť priestor a poskytnúť alternatívy
k existujúcim formám starostlivosti
o autistickú populáciu na Slovensku.
Ako prvé svojho druhu sa začalo špecializovať
na poskytovanie nasledujúcich služieb rodinám
a inštitúciám:

> komplexná diagnostika,
> včasná intervencia formou individuálnej terapie
s dieťaťom,
> voľnočasové aktivity a denné prázdninové tábory,
> poradenstvo (sociálne, špecializované,
špeciálno-pedagogické, psychologické,
zdravotné...),
> podporné rodičovské skupiny
(skupinová psychoterapia),
> odborná pomoc pri tvorbe individuálnych
vzdelávacích programov,
> vzdelávanie odborníkov, rodinných príslušníkov
formou školení, seminárov a prednášok,
> predškolské vzdelávanie a špeciálne vzdelávanie
v rámci povinnej školskej dochádzky pre deti
a žiakov s autizmom,
> sprostredkovanie odbornej literatúry.
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Služby sú poskytované v zrekonštruovanej budove
so záhradou na Galandovej ul. č. 7 v Bratislave.

Ciele

Cieľom centra Andreas je prostredníctvom tímu
vysoko erudovaných odborníkov poskytovať
komplexné služby pre ľudí s poruchou autistického
spektra, ich rodinám a odbornej verejnosti, a neustále
rozširovať a skvalitňovať poskytované spektrum
služieb, aby sa vyhovelo novým, doteraz
nevyriešeným požiadavkám a potrebám ľudí
s autizmom.
Splnenie tohto cieľa predpokladá realizáciu
nasledujúcich aktivít:
> Zachovanie kontinuity v poskytovaní poradenstva
a iných odborných činností v čo najvyššej kvalite.

> Vytváranie optimálnych podmienok pre
zabezpečenie celoživotného bývania
a celoživotného poskytovania sociálnych služieb
pre klientov s autizmom.
> Vytvorenie podmienok pre nácvik pracovných
zručností a pre prácu s podporou, zavádzanie
pracovnej terapie.

Ciele naplňujeme v tesnej spolupráci s partnerskými
organizácimi DSS Andreas n.o. a Súkromnou
základnou školou so špeciálnou materskou školou pre
žiakov a deti s autizmom, ktoré sídlia v tej istej
budove.

> Zachovanie kontinuity v predškolskej príprave
a vo vzdelávaní detí a žiakov s autizmom.
> Zavádzanie nových služieb, predovšetkým
krátkodobých pobytov klientov pre regeneráciu síl
rodinných príslušníkov i pre prípad krízovej
situácie.
> Aplikácia nových terapeutických postupov
– metóda Snoezelen, senzorická integrácia,
canisterapia atď.
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Projekty a aktivity

Poskytovanie sociálnej prevencie
a sociálneho poradenstva

vzdelávacie aktivity pre odborníkov a voľnočasové
aktivity pre deti s autizmom.

Rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť
24. novembra 2009, bola Autistickému centru
Andreas® n.o. udelená akreditácia na odborné
činnosti – špecializované sociálne poradenstvo
a sociálnu rehabilitáciu, ktoré poskytuje osobám
s pervazívnou vývinovou poruchou (PVP), rodičom
a zákonným zástupcom osôb s PVP, resp. celej rodine
dieťaťa s postihnutím, odborným pracovníkom,
organizáciám a širokej verejnosti.

V priebehu roka sme pokračovali v úspešnej
spolupráci s psychologičkou Mgr. Danielou
Jánošíkovou PhD., ktorá má už dlhoročnú prax
v oblasti autizmu a patrí jednoznačne
k najskúsenejším odborníkom na Slovensku. Vďaka
tejto spolupráci vieme ponúknuť rodičom „pod
jednou strechou“ komplexnú psychologickú
diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku
a psychodiagnostiku. Vďaka uvedenej spolupráci
môžeme vystavovať správy k posudkom pre úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, pre školy alebo
individuálne podľa potreby.

Na základe zmluvy s Bratislavským samosprávnym
krajom č. 49/2010 o poskytnutí finančného príspevku
na úhradu nákladov za sociálne služby, vykonávanie
sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho
poradenstva bola na účet Autistického centra
Andreas® n.o. poukázaná v priebehu roka 2010
celková suma 13 277,52 EUR. Z uvedeného
finančného príspevku sme čiastočne finančne pokryli
náklady centra na realizáciu cieľov, vyplývajúcich
z projektu vykonávania sociálnej prevencie
a poskytovania sociálneho poradenstva.
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Počas celého roka zamestnanci centra poskytovali
špecializované a základné sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, včasnú diagnostiku
a rediagnostiku, psychologické poradenstvo pre
rodiny, odborné (výchovné) poradenstvo pre rodiny,

Tradične sme pokračovali v poskytovaní skupinových
terapií pre rodičov, príp. rodinných príslušníkov
klientov s autizmom. Stretnutia prebiehajú v centre
v dvojtýždňových intervaloch a vedie ich
psychologička Mgr. Ing. Katarína Széherová, sama
matka dospelej autistickej dcéry.
Odborníci z Autistického centra Andreas® n.o. počas
roka vykonali viacero odborných školení pre personál
rôznych zariadení a škôl, prednášali na univerzitnej
pôde, publikovali články, prijímali a sprevádzali
návštevy z partnerských organizácií a zariadení
s podobným zameraním z celého Slovenska s cieľom
oboznámiť ich so systémom práce s klientmi v našom
zariadení.

Obnova záhrady
Vďaka spolupráci s Fakultou architektúry STU
v Bratislave a vďaka finančnej pomoci spoločností
Hirocem a.s. a Doprastav a.s. sme v roku 2009
dokončili rekonštrukciu záhrady centra Andreas.
Architektonická štúdia je založená na zonácii areálu
pomocou jednoznačne identifikovateľných plôch
umožňujúcich ľahkú orientáciu deťom s autizmom.
Jednotlivé zóny ihriska sú tvorené formou
materiálovo a farebne odlišných „buniek“ s flexibilnou
náplňou, ktoré sú navzájom prepojené
bezbariérovými trasami. Na pohybové aktivity slúžia
balančné prvky a trasy podporujúce rovnováhu
a orientáciu detí v priestore (nízke palisády, kladina).
Na relaxáciu klientov je určená hojdačka – vtáčie
hniezdo, ktorá ich upokojuje a redukuje dráždivosť
nervového systému, pričom pravidelné používanie
tejto hojdačky pomáha redukovať aj hyperaktivitu.

Vďaka projektu „Každý zmysel má zmysel“,
ktorý je realizovaný vďaka podpore z Fondu
Hodina deťom a ktorý zriadila a spravuje Nadácia
pre deti Slovenska, sme osadili v záhrade veľkú
trampolínu o priemere 3,5 metra. Trampolínu
využívajú aj externí klienti centra po iných terapiách
a aktivitách v budove. Interným klientom centra,
prostredníctvom pravidelných terapií, cvičenie na
trampolíne umožňuje zážitky z pohybu vlastného tela
a zároveň stimuluje telo k prispôsobeniu sa pohybu.
Terapie na trampolíne sú založené na cvikoch, ktoré
klient zvládne a ktoré mu spôsobujú radosť.
Na jeseň v roku 2010 sme vďaka projektu „My vás
ochránime, my vás potrebujeme“ zrekonštruovali
v záhrade tri štátom chránené stromy s vysokou
spoločenskou hodnotou. Súbežne sme zrevitalizovali
ďalších 10 menších drevín, ktoré sa nachádzajú tiež
v záhrade. Do koreňových priestorov stromov sme
zaviedli živiny, pôdu sme prevzdušnili, suché konáre
odstránili, zredukovali koruny, odstránili tlakové
vetvenie a na najcennejšom strome sme nechali
previesť ekologický, tzv. korunkový rez. V záhrade sme
vysadili štvormetrový pyramidálny dub a 12
kvitnúcich kríkov ako živý plot, ktorý bude v
budúcnosti dostatočne oddeľovať ulicu od záhrady.
Záhrada sa tak postupne stáva bezpečným miestom
pre voľný pohyb našich klientov. Veríme, že
vytvorenie nových foriem zelene bude prínosom i pre
obyvateľov danej lokality a prispeje ku skvalitneniu
životných podmienok všetkých v okolí. Projekt
revitalizácia záhrady a rekonštrukcie stromov
podporila Nadácia Dexia banky Slovensko.
Pri úprave záhrady, sadení kríkov a stromov, hĺbení
jám, natieraní drevených hracích prvkov v záhrade
nám pomáhajú často dobrovoľníci z rôznych firiem
alebo jednotlivci a priatelia nášho centra. Pravidelne
sa zapájame do podujatia Naša Bratislava, ktorú
organizuje a zastrešuje Nadácia Pontis. V dňoch

18., 19. a 25. júna nám prišli dobrovoľne pomôcť
zamestnanci spoločností Kraft Food Slovensko, Dell
a mBank. Počas Dňa dobrovoľníctva 10. septembra,
ktorý organizovalo občianske združenie C.A.R.D.O.,
nám v záhrade pomáhali žiaci ZŠ Hlboká, študenti
rôznych vysokých škôl a zamestnanci spoločností
Astellas Pharma a Slovak Telekom.
Naďalej hľadáme finančné alebo materiálne zdroje
na sadové úpravy v záhrade.
Súčasťou záhrady je záhon na pestovanie drobného
ovocia a byliniek. Vďaka spolupráci s občianskym
združením Jablonka na projekte „Praktické
realizácie zdravých jedlých záhrad v školách
a komunitách“ sme v roku 2009 a 2010 vysadili
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...).

Publikačná činnosť
Autistické centrum Andreas® n.o. podporuje
publikačnú činnosť, resp. vydávanie prekladov
zahraničných diel v oblasti autizmu. V priebehu roka
2010 sme finančne podporili vydanie knihy
„Syndróm trávenia a psychológie – Prírodná
liečba autizmu, dyspraxie, dyslexie, schizofrénie
a depresií“ od Dr. Natasha Campbell-McBride
(vydavateľstvo Európa, 2010). Centrum Andreas
vydalo v roku 2010 „Katalóg didaktických pomôcok
– Vidieť znamená vedieť“ a dve metodické príručky
„Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou
autistického spektra“ a „Pracovná terapia ľudí
s PAS: nácvik činností a pracovných aktivít
v kuchyni, v práčovni a pri žehlení“.
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Snoezelen - multisenzorické miestnosti
s terapeutickým, relaxačným
a voľnočasovým využitím

integrácie klientom centra, ako i ostatným deťom
a mladým ľuďom s poruchou autistického spektra
z externého prostredia.

Ďalším úspešným projektom centra Andreas je
zriadenie multisenzorických miestností Snoezelen.
V centre sme vytvorili dve špeciálne vybavené
miestnosti, určené na terapeutické, relaxačné
a voľnočasové využitie, tzv. bielu a hravú miestnosť,
ktoré poskytujú možnosť využívať metódu Snoezelen.
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, neistotu,
podporuje nadväzovanie sociálnych vzťahov
a komunikáciu.

Projekt „Snoezelen terapia mi pomáha“ bol
realizovaný vďaka dotácii Mestskej časti Staré mesto.
Cieľom projektu bolo vytvorenie bezpečného
prostredia v Snoezelen miestnostiach. Do bielej
miestnosti pribudlo čalúnenie podlahy a radiátorov,
digitálne hodiny, tai-chi gule a fit lopty, ktoré umožnia
bezpečné behanie, skákanie, odrážanie, šmýkanie
alebo gúľanie.

Projekt „Vidieť znamená Vedieť“

Biela miestnosť je súčasne najpopulárnejšou
Snoezelen miestnosťou v praxi. Zariadenie v nej je
zamerané na rozvoj hmatu, čuchu, sluchu, zraku,
a je využívaná na pohodové aktivity, relaxáciu,
aromaterapiu a masáže. Naopak mäkká hravá
miestnosť motivuje a stimuluje klienta k aktivite.
Miestnosť slúži na rozvoj pohybových zručností,
zraku, hmatu, sluchu, vestibulárneho
a proprioreceptívneho systému.

Cieľom projektu bolo vytvoriť všeobecné katalógy
didaktických pomôcok, ktoré budú zamerané na
pomoc osobám s PAS pri stimulácii ich ďalšieho
osobnostného rozvoja, na skvalitnenie celoživotného
vzdelávania autistov a na zvýšenie profesionalizácie
odborníkov pracujúcich s autistami na celom
Slovensku. Projekt „Vidieť znamená Vedieť“
bol realizovaný s podporou Nadácie Orange
na Slovensku a vo Francúzsku od roku 2009.

V miestnostiach poskytujeme pravidelnú terapiu
od roku 2009. Priebežne počas celého roka sme
dopĺňali špeciálne zariadenia do oboch miestností.
Priame aktivity s deťmi, odborné školenie a vybavenie
miestností sa nám podarilo naplniť vďaka trom
projektom.

V rámci projektu sme vytvorili Katalógy
didaktických pomôcok, ktoré obsahujú katalóg
režimových kariet, katalóg komunikačných symbolov,
katalóg procesuálnych schém a katalóg úloh. Aby bol
zrejmý zámer pri použití toho ktorého katalógu, ale aj
naše spracovanie uvedených „autistických pomôcok“,
napísali sme stručného sprievodcu (metodiku) pre
všetky katalogizované okruhy pomôcok. Našou
snahou nebolo napísať vysoko odbornú publikáciu,
ale vytvoriť databázu tých pomôcok, ktoré sú
nevyhnutné a východiskové pre prácu a život
s človekom s autizmom. Metodika je návodom, ako
pomôcky meniť a prispôsobovať individuálnym

Projekt „Každý zmysel má zmysel“ bol realizovaný
vďaka podpore Nadácia Tatra banky a vďaka
podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.
Dlhodobým cieľom projektu je poskytovanie
pravidelnej a systematickej terapie senzorickej
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potrebám klienta. Brožúrku sme doplnili aj
o zobrazenie základných emocionálnych stavov
človeka, tzv. emotikony. Emotikony sú zobrazené na
rôznej úrovni - fotografia, obrázok, piktogram, smajlík.
Je ich možné používať veľmi variabilne,
predovšetkým podľa miery porozumenia človeka
s autizmom a cieľov pedagógov alebo
vychovávateľov.
Katalóg didaktických pomôcok bol prezentovaný
na workshope dňa 19. novembra 2010, ktorý sme
zorganizovali priamo v budove centra Andreas.
Workshopu sa zúčastnilo celkom 108 účastníkov zo
46 organizácií. Účastníci workshopu zastupovali
špeciálne základné školy, materské školy, praktické
školy, domovy sociálnych služieb, regionálne centrá
a poradne z celého Slovenska. Na workshop prišli aj
individuálni záujemcovia z radov rodičov.

MUZIKOTERAPIA
Od septembra 2010 sme v rámci projektu „Každý
zmysel má zmysel“ začali po prvý krát s pravidelnou
muzikoterapiou. V muzikoterapii s klientami sme
začali najprv s bubnovaním. Na bubny hrajú klienti
rukami, zvuk bubnov preniká telom a núti ich
k pohybu. Bubny prinášajú klientom potešenie
a radosť, preberajú ich z letargie, nabíjajú
a transformujú. Veľký tónový rozsah bubnov - od
hlbokého, mohutného basu až po ostrý, vysoký tón
nabádajúci k akcii – klienti fyzicky cítia po celom tele.
Niekolľko klientov dokáže spolupracovať aj s inými
klientami súčasne, ale väčšina klientov je odkázaná na
individuálny prístup. Niektorým klientom vyhovujú
skôr klávesy a zvončeky. Muzikoterapiu poskytujeme
približne pre 10 klientov.
Projekt je realizovaný vďaka podpore z Fondu
Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia
pre deti Slovenska.

ARTETERAPIA pre deti a mladých ľudí
s poruchou autistického spektra
Počas celého roka 2010 prebiehali arteterapie pre
interných aj externých klientov centra vo výtvarnej
a keramickej dielni. Ide o mimoškolské aktivity
s uplatnením individuálneho prístupu,
prispôsobeného potrebám a požiadavkám
jednotlivých klientov. Cieľom aktivít bolo zavedenie
ďalších výtvarných techník (ešte neodskúšané našimi
klientmi) „maľba na tričká“ a „maľba na hodváb“.
Každá z techník vyžaduje iné individuálne zručnosti
a tak každý klient prispel do jednotlivých aktivít
svojimi zručnosťami a tvorivosťou. V keramickej dielni
skúšali klienti modelovať rôzne figúrky, korále
a misky, a prebehli aj prvé úspešné pokusy
glazovania.
Samotné výrobky svojou rozmanitosťou a originálnou
krásou vedia prilákať vždy nových a nových ľudí.
Taktiež sú vhodným odrazovým mostíkom
k samotnej diskusii o diagnóze autizmus. V rámci
projektu sme zorganizovali niekoľko tvorivých dielní
pre deti zamestnancov, ako i susedov nášho centra,
ďalej tvorivé workshopy pre samotných pracovníkov
centra, kde sa mohli pracovníci naučiť nové techniky
od skúsenejších arteterapeutiek. V júni 2010 sa nám
podarilo zorganizovať prvú Záhradnú slávnosť, na
ktorú sme pozvali priateľov a spolupracovníkov
centra, susedov z okolia a všetkých našich
zamestnancov. Neformálnymi rozhovormi v záhrade
a odbornou prezentáciou problematiky autizmu sme
získali nových priateľov a veríme, že i priaznivcov.

Týždňové a víkendové pobyty
Cieľom projektu „Pre rodičov bez rodičov“ je
zrealizovanie týždňových alebo víkendových pobytov
pre deti s autizmom. Ide o obdobie, v ktorom deti
nedochádzajú do škôl, stacionárov a podobných
zariadení. Väčšina rodičov trávi so svojimi deťmi
všetky voľné chvíle, t.j. nielen čas po práci, ale aj
víkendy a dovolenky, kedy často krát nemožno
hovoriť o oddychu a relaxe, keďže deti s autizmom sú
veľmi náročné na starostlivosť a vyžadujú si
nepretržitý dozor. Absencia oddychu sa prejavuje
negatívne na zdravotnom stave a psychickej pohode
rodičov. Našou snahou je poskytnúť rodičom
príležitosť na načerpanie nových síl, a istotu, že o ich
deti bude odborne postarané, aby mohli relaxovať
bez obáv. (Pod dieťaťom rozumieme vzťah rodič dieťa.)
Projekt sa realizuje vďaka podpore Rotary Clubu
Bratislava International a programu Dobrá
krajina.

Nákup materiálu, vybavenie dielní pre priamu činnosť
s klientmi a samotné arteterapie sme mohli
zrealizovať vďaka dotácii z rozpočtu Hlavného
mesta SR Bratislava a vďaka podpore Komunitnej
nadácie Bratislava, ako i Nadačného fondu
Accenture.

15

Finančná správa
SÚVAHA - prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkoch
k 31. decembru 2010

suma v EUR

Aktíva
Stavby
Stavby-budova-predk.právo
Stavby-ploty+vonk.up.+trv.por
Budova-techn.zhodnot.Galandova
Inventár - technické zhodnotenie Galandova
Úverové úroky - technické zhodnotenie Galandova
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Stroje, prístroje a zariadenia
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

705 004,71
35 837,28
5 755,27
580 520,67
3 120,76
79 770,73
13 664,62
13 664,62
718 669,33

Pozemky
Pozemky-LV/Galandova-predk.pravo
Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

110 416,25
110 416,25
110 416,25

Oprávky k stavbám
Oprávky k stavbám/budovám predkupné právo
Oprávky k stavbám vonkajšie úpravy
Oprávky k technickému zhodnoteniu budovy
Oprávky k inventáru stavby
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hn
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom h
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
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-176 458,35
-12 543,39
-1 419,98
-160 369,63
-2 125,35
-11 800,42
-11 800,42
-188 258,77

Tovar na sklade
Tovar na sklade
Tovar

7 292,43
7 292,43
7 292,43

Pokladnica
Pokladnica HUF
Hotovostná pokladnica
Ceniny
Stravné lístky

3 154,24
27,99
3 126,25
474,00
474,00

Peniaze

3 628,24

Bankové účty
IB1 - 4008235806/7500
IB2 - 4008132065/7500
IB3 - 79118-9512010/4900
IB6 - 4008127741/7500
IB11 - 4999928936/7500

61 914,62
37 182,00
0,07
0,00
0,00
81,13

IB14- 77104-40712010/7500
IB15 - 4011598499
Účty v bankách

0,00
24 651,42
61 914,62

Krátkodobé bankové úvery
IB12 - 74106-49418010
Bežné bankové úvery

0,00
0,00
0,00

Peniaze na ceste
Peniaze na ceste
Prevody medzi finančnými účtami

0,00
0,00
0,00

Odberatelia
Odberatelia 2010

0,00
0,00

Poskytnuté prevádzkové preddavky
Poskytnuté prevádzkové preddavky 2009
Poskytnuté prevádzkové preddavky 2010
Kaucia na vianočné trhy
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky - preplatky
Pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky za stravné lístky
Pohľadávky knižnica - Vargová
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami
Iné pohľadávky
Iné pohľadávky 2008
Iné pohľadávky 2009
Iné pohľadávky 2010
Iné pohľadávky a záväzky
Náklady budúcich období
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Príjmy budúcich období
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Vnútorné zúčtovanie
Vnútorné zúčtovanie
Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtova
Aktíva celkom

50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 295,71
22 663,71
0,00
632,00
23 295,71
664,29
664,29
825,50
825,50
1 489,79
0,00
0,00
0,00
738 497,60

Pasíva
Dodávatelia
Dodávatelia tuzemskí 2009
Dodávatelia tuzemskí 2010
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé rezervy
Nevyfakturované dodávky
Nevyfakturované dodávky
Záväzky
Zamestnanci
Zamestnanci
Zamestnanci preplatky mzdy
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdr. poisťovňami
Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami
Daň z príjmov
Daň z kreditných úrokov
Ostatné priame dane
Daň zo závislej činnosti a funk.požitkov
Zrážková daň
Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy
Zúčtovanie s VÚC
Zúčtovanie dotácií s mestom Bratislava
Zúčtovanie Grantu - Naša Bratislava - PONTIS
Zúčtovanie Grantu - Každý zmysel má zmysel - NDS
Zúčtovanie Grantu - Autisti-ARTisti - Nadácia Pontis
Zúčtovanie Grantu - Komunitná nadácia Bratislava
Zúčtovanie Grantu - Tu mi je dobre - NDS
Zúčtovanie Grantu - Hľadám človeka - Intenda
Zúčtovanie Projektu - GSK
Zúčtovanie Grantu - Nadácia Tatra banky
Zúčtovanie Grantu - Nadácia Dexia banky Slovensko
Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

suma v EUR
7 184,20
0,00
7 184,20
3 017,31
3 017,31
941,04
941,04
11 142,55
359,87
359,87
0,00
3,90
3,90
0,00
0,00
363,77
0,00
0,00
-365,15
-397,69
32,54
-3 352,35
0,00
0,00
-2 548,55
-603,80
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 717,50

Iné záväzky
Iné záväzky 2009
Iné záväzky 2010
Iné pohľadávky a záväzky
Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Výnosy budúcich období
Výnosy budúcich období - 2%
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

0,00
0,00
0,00
0,00
1 015,03
1 015,03
44 862,27
33 224,42
11 637,85
45 877,30

Základné imanie
Základné imanie - Vklad Šedibová
Základné imanie - Vklad Pšenáková
Základné imanie - Vklad Soth
Základné imanie - zdroj krytia-dlhodob.majetok
Imanie a peňažné fondy

181 196,43
33,19
33,19
33,19
181 096,86
181 196,43

Ostatné fondy
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Neuhradená strata 2007
Neuhradená strata 2008
Neuhradená strata 2009
Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

90 866,64
90 866,64
-73 377,97
-12 864,38
-11 240,56
-49 273,03
17 488,67

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Výsledok hospodárenia
Dlhodobé bankové úvery
IB7 - 78000-3110010/4900
IB4 - 75600-6418010/7500

0,00
0,00
0,00
403 206,54
382 991,44
20 215,10
403 206,54

Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky zo sociálneho fondu

1 191,75
1 191,75

Dlhodobé záväzky

1 191,75

Pasíva celkom
Hospodársky zisk celkom

656 749,51
81 748,09
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Výkaz ziskov a strát
k 31. decembru 2010

suma v EUR

Náklady
Spotreba materiálu
Kancelárske potreby
Odborná literatúra
Drobný majetok
Didaktické pomôcky
Drobný nákup
Nedefinované náklady
Spotreba energie
Spotreba plynu
Spotreba energie

18

Spotreba vody
Spotrebované nákupy

14 241,62
2 895,17
193,61
3 160,71
4 919,11
3 065,02
8,00
7 073,46
4 467,70
2 605,76
1 078,21
1 078,21
22 393,29

Opravy a udržiavanie
Opravy a udržiavanie zariadení
Cestovné
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Telefón
Stočné
Nájomné
Ekonomické služby
Poplatky za školenia a semináre
Internet a web a grafické služby
Dopravné služby
Poštovné
Kopírovanie, tlač
Overovanie podpisov
Ostatné služby
Poradenské a organizačné služby
Služby

142,80
142,80
50,78
50,78
578,91
578,91
53 182,73
1 047,98
1 007,22
10,00
7 750,29
125,00
5 865,85
12,00
244,43
6 492,19
79,48
7 695,27
22 853,02
53 955,22

Mzdové náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Stravné lístky
Sociálny fond
Osobné náklady
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Kolky priamo do spotreby
Koncesionárske poplatky
Obchodný vestník - poplatky
Ostatné poplatky
Dane a poplatky
Úroky
Debetné úroky
Kurzové straty
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Poistenie majetku a zodpovednosti
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov
Bankové poplatky
Centové vyrovnanie
Členské poplatky
Ostatné náklady

31 316,97
31 316,97
6 921,32
6 921,32
1 331,32
1 224,30
107,02
39 569,61
76,79
76,79
476,34
25,00
70,00
13,26
368,08
553,13
6 829,71
6 829,71
0,78
0,78
1 282,01
24,74
588,83
555,43
0,01
113,00
8 112,50

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Odpisy, predaný majetok a opravné položky

36 358,20
36 357,92
0,28
36 358,20

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám - dary
Poskytnuté príspevky - dary Škola
Poskytnuté príspevky

16 976,04
500,00
16 476,04
16 976,04

Daň z príjmov
Daň z príjmov
Daň z príjmov

8,65
8,65
8,65

Náklady celkom

177 926,64

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja služieb z činnosti zo sociálnej prevencie
Tržby z predaja služieb - diagnostika
Tržby z predaja služieb - nájomné
Tržby z predaja služieb - reklama
Tržby z predaja služieb - arteterapia
Tržby z predaja služieb - terapia
Tržby za tábory
Tržby za predaný tovar
Tržby za predaný tovar - knihy
Tržby za brožúry s DVD
Tržby za predaný tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar
Úroky
Kreditné úroky
Iné ostatné výnosy
Vecné dary
Iné ostatné výnosy - preplatky
Ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od iných organizácií - dary
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté v roku 2009
Prijaté v roku 2010
Verejné zbierky
Tržby z verejných zbierok
Verejné zbierky
Dotácie
Dotácia VÚC
Dotácie mesta Bratislavy
Grant - Každý zmysel má zmysel - NDS
Grant - Autisti - ARTisiti - Nadácia Pontis
Grant - Autisti - ARTisiti - Komunitná nadácia Bratislava
Grant Naša Bratislava - PONTIS
Grant - Tu mi je dobre - NDS
Projekt Vidieť znamená vedieť
Projekt GSK
Grant- Svoje zručnosti a talent chcem využiť
Grant- ARTEterapia pre deti a mladých ľudí
Grant-Každý zmysel má zmysel
Grant- My vás ochránime, my vás potrebujeme
Ostatné dotácie a granty
Dotácie
Výnosy celkom
Hospodársky zisk celkom

suma v EUR
51 403,62
10 878,90
158,77
25 610,90
11 800,00
2 817,25
21,00
116,80
662,32
10,52
40,00
611,80
52 065,94

Správa auditora

7,46
7,46
1,06
1,01
0,05
8,52
19 463,13
19 463,13
64 038,67
64 038,67
81 468,81
44 172,33
37 296,48
164 970,61
366,02
366,02
42 263,64
13 277,52
1 950,00
2 101,18
1 717,16
997,00
659,45
2 757,21
9 376,40
141,72
3 000,00
1 500,00
600,00
2 646,00
1 540,00
42 263,64
259 674,73
81 748,09
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Ďakujeme
Autistické centrum Andreas® n.o.
Galandova 7, 811 06 Bratislava I.
Tel./Fax: +421 2 544 10 907
Mobil: +421 905 746 280
e-mail: andreas@andreas.sk
www.andreas.sk
www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31 821 677
DIČ: 202 170 2683
číslo účtu: 4008235806 / 7500
bankové spojenie: ČSOB, a.s.

grafická úprava: atelier2
fotografie: archív Andreas
© Autistické centrum Andreas® n.o., 2011

organizáciám, firmám a orgánom samosprávy
za podporu a spoluprácu,

médiám za mediálnu podporu pri realizácií
našich projektov a aktivít,

všetkým odborníkom, dobrovoľníkom
a rodičom, bez ktorých by sme nemohli
zrealizovať naše plány a ciele

a vám, ktorí nám prispievate
dvomi percentami z dane a inými
finančnými a materiálnymi darmi.

