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Sme mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná výlučne na pomoc populácii postihnutej autizmom. Tvoríme
súčasť medzinárodnej organizácie Autism-Europe. Od nášho vzniku v roku
2001 až do konca roka 2005 sme realizovali rôzne projekty a programy, ktorých
hlavným cieľom bola pomoc rodinám s autistickým členom, deťom a mladým
ľuďom s autizmom, podpora dobrovoľníctva a v neposlednom rade publikačná
a propagačná činnosť.
Našou hlavnou ambíciou je vytvoriť model špecializovaného pracoviska, ktoré by v celkovom rozsahu rešpektovalo individualitu autistického človeka
a zabezpečovalo mu starostlivosť počas celého života. Zariadenie, ktorého hlavné atribúty budú: príjemné domáce prostredie, súkromie a pracovné prostredie (chránené dielne). V rámci splnenia tohto cieľa sa začala v septembri 2005
komplexná rekonštrukcia Autistického centra, ktorá by mala byť zavŕšená v lete
2006. Prebiehajúca rekonštrukcia vytvára podmienky na celoživotnú starostlivosť o klientov, prostredie podporí v maximálne možnej miere ich samostatnosť
a zabezpečí rôzne alternatívy zmysluplného trávenia voľného času. Vzniká tu
možnosť umiestnenia klientov nielen na celodenné, ale i viacdenné, víkendové,
resp. týždňové pobyty.
Autistické centrum Andreas n. o. je svojím úzko špecializovaným zameraním iba na ľudí postihnutých autizmom, charakterom, šírkou a kvalitou
poskytovaných služieb jedinečným nielen v Bratislave, ale i na celom území
Slovenska.

V roku 2005 využilo naše služby 523 klientov
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Príhovor predsedu správnej rady

Vážení partneri, milí priatelia,
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dostáva sa Vám do rúk správa neziskovej organizácie, ktorá v roku
2006 oslávi päť rokov svojej existencie. Je to príležitosť uvedomiť si, kto sme a
kam kráčame.
Autistické centrum Andreas n. o., vzniklo z naliehavej potreby sústrediť pod jednu strechu odbornú starostlivosť o ľudí postihnutých autizmom.
Naším cieľom je pomoc rodinám s týmito deťmi, ako aj vybudovať centrum
odborníkov pracujúcich v tejto oblasti. Chceme zúročiť mnohoročnú prax a
vedomosti našich odborníkov a priniesť na Slovensko skúsenosti odborníkov získané v zahraničí. Máme šancu využiť ponúkanú pomoc zahraničných
partnerov pri budovaní prvého centra poskytujúceho celoživotnú starostlivosť
autistickým jedincom.
Bilancia roka 2005 ukazuje správnosť nášho smerovania. Množstvo a
rôznorodosť akcií pre tých, ktorým pomáhame – pre rodiny a ich autistické deti,
pre odborníkov, ktorých chceme vzdelávať, pretože je ich u nás nedostatok, pre
širokú verejnosť, ktorá sa iba učí získavať nejaké informácie o autizme.
V uplynulom roku naši odborníci pomohli desiatkam detí diagnostikou, poradenstvom, pomocou v rodinách, v školách, v čase mimoškolských
aktivít či počas letných táborov.
V rámci projektu ESF realizujeme pilotný projekt vzdelávania ľudí
pracujúcich v problematike autizmu.
Vďaka spolupráci s Kanadským veľvyslanectvom sa ešte začiatkom
roka mohli návštevníci Mestského múzea v Bratislave zoznámiť s úžasnými
výtvarnými dielami našich klientov..
S ﬁnančnou podporou Vyšehradských fondov sme realizovali medzinárodný seminár Autizmus v reálnom živote pre širokú laickú i odbornú verejnosť.
Problematiku autizmu pomáhal zviditeľňovať aj projekt PR agentúry
Top Events v prospech nášho centra – Maľujme srdcom.
Po prvýkrát sme zorganizovali Deň otvorených dverí a okrem toho sme
boli prvýkrát prezentovať Andreas n. o. na vianočných trhoch v Bratislave.

... potom sa začala generálna rekonštrukcia budovy nášho centra,
ktorou zavŕšime prípravnú fázu budovania celoživotného zariadenia pre ľudí
postihnutých autizmom.
Tieto akcie dokazujú rôznorodosť aktivít, široký záber zamerania a
spektra ľudí, ktorým boli poskytnuté.
Dovoľte mi poďakovať sa najmä našim kolegom, zamestnancom, na
ktorých pleciach leží hlavná zodpovednosť za realizovanie nášho úsilia. Úspechy
by sa však nepodarilo dosiahnuť bez pomoci mnohých obetavých rodičov,
priateľov, sponzorov a sympatizantov.
Im všetkým patrí moje úprimné ĎAKUJEM.

predsedkyňa Správnej rady
Autistického centra Andreas
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Z našej histórie

Autistické centrum Andreas n. o., je nezisková organizácia, ktorá
vznikla v roku 2001 v Bratislave.
Vznik autistického centra bol iniciovaný hlavne zo strany odborníkov
a rodičov, ktorí si uvedomili naliehavosť potreby riešiť celoživotnú odkázanosť
autistických osôb na pomoc okolia.
Pretože štát nemá po dokončení povinnej školskej dochádzky povinnosť postarať sa ďalej o takýchto jedincov, za jediný vhodný spôsob považujeme
zabezpečiť pre našich klientov celoživotnú starostlivosť formou menšieho
komunitného zariadenia.
Autistické centrum Andreas n. o., vlastní budovu na Galandovej ul. v
Bratislave. V súčasnosti sa realizuje jej kompletná prestavba, ktorá je nevyhnutná na rozšírenie poskytovaných služieb Autistického centra.
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Od roku 2001 je Andreas n. o., členom medzinárodnej organizácie
Autism – Europe. Už od začatia našej činnosti veľmi úzko spolupracujeme s
medzinárodnými organizáciami ASEPAC – Španielsko, Irish Society for Autism
–Írsko, Autism Research Group –Maďarsko, Autistik - Česko, Krakowsky Oddzial
Krajowego Towarysztva Autyzmu – Poľsko.
V rámci projektovej činnosti sme v rokoch 2001 - 2004 realizovali
štvorročný projekt On line trainautism v spolupráci s národnými organizáciami zo Španielska, Írska, Česka a Poľska, podporený Európskou komisiou.
Hlavným cieľom projektu bolo oboznámiť rodičov a odborníkov s tzv. prácou s
podporou, ako možnosti uplatnenia sa ľudí s autizmom, zoznámenie sa s ﬁlozoﬁou a reálnym fungovaním dvoch centier v Európe (Írsko, Španielsko), školenie
odborníkov prostredníctvom internetu. V rámci projektu sme participovali na
organizovaní medzinárodnej konferencie o autizme, ktorá sa uskutočnila v máji
2003 v Bratislave.
Na skvalitňovanie a rozširovanie voľnočasových aktivít bol v r. 2004
– 2005 zameraný projekt Hľadajme mosty, podporený Kanadským veľvyslanectvom. Vyškolení dobrovoľníci sa zapájali do tvorivých voľnočasových aktivít
detí a mládeže s autistickým syndrómom. Výstupom bola výstava výtvarných
prác detí z Andreasu v priestoroch Mestského múzea v bratislavskej Starej
radnici od decembra 2004 do januára 2005.

Realizácia spomínaných voľnočasových aktivít bola umožnená aj
vďaka projektu Skúsime si porozumieť hrou a obrázkom realizovaná v toku
2004 - 2005 a podporenému z projektu nadácie Pontis. Projekt umožnil doplniť
vybavenie nášho centra potrebnými materiálnymi pomôckami.
Od vzniku Autistického centra Andreas n. o., až po súčasnosť sa
snažíme šíriť myšlienku tolerancie a akceptácie postihnutých ľudí širokou
verejnosťou, sme aktívnymi členmi Ligy za duševné zdravie. Svojou prácou sa
usilujeme najmä o skvalitnenie života ľudí postihnutých autizmom.
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Čo je autizmus?
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Počet ľudí s autizmom vo svete i na Slovensku je porovnateľný s počtom
zrakovo postihnutých ľudí. Ich nedostatočná diagnostika, následne neprimerané
vzdelávanie a legislatíva však neumožňujú porovnateľnú celoživotnú starostlivosť.
O autizme možno prenesene povedať, že ide o „sociálnu slepotu“. Je to
veľmi závažné narušenie psychického vývinu, ktoré zasahuje dieťa už v ranom
detstve a ovplyvňuje vývin tých daností, ktoré sú pre človeka ako spoločenskú
bytosť charakteristické:
• vývin reči a komunikácie,
• chápanie a vytváranie sociálnych vzťahov,
• schopnosť tvorivého myslenia.
Autisti sú stratení v mori informácií, ktoré nie sú schopní triediť, často
venujú pozornosť nepodstatným detailom a podstata im uniká. Nedokážu dešifrovať význam neverbálnej komunikácie – gestá, mimiku, mnohí vôbec nevyužívajú a nechápu reč, nerozumejú spoločenským konvenciám. Ich schopnosť
naučiť sa zručnosti nevyhnutné na samostatný život, ale aj schopnosť naučiť sa
tráviť voľný čas zmysluplne a bezpečne sú značne znížené. Autistov obklopuje
svet, ktorého pravidlá nechápu, javí sa im chaotický, a tak sa snažia vytvárať
vlastné pravidlá, ktoré im poskytujú pocit bezpečia, ale logiku ich fungovania
poznajú len oni.
Dôsledkom je izolácia dieťaťa v rámci rodinného prostredia, v rámci
rovesníkov a, prirodzene, aj v rámci širšej spoločnosti. Akoby autizmus nebol
sám osebe dosť závažné postihnutie, často sa k nemu pridružujú aj iné problémy
– epilepsia, telesný postih, v 75 % mentálna retardácia...
Keďže podľa súčasných vedeckých poznatkov ide o neliečiteľný stav,
možnosti medicíny spočívajú len v ovplyvnení niektorých príznakov liekmi. Jedinou reálnou pomocou je uplatnenie osobitných výchovných a vzdelávacích postupov a princípov, ktoré vychádzajú z podstaty autizmu – tzv. metodika TEACCH
(napr. zásada štruktúrovanosti prostredia – cielené prispôsobenie prostredia, v
ktorom osoba s autizmom žije a pracuje, nahrádzanie slovnej komunikácie alternatívnymi spôsobmi – predmetmi, obrázkovými kartami a pod.). Autistické
dieťa sa môže vplyvom špeciálnopedagogických metód vo svojich autistických
prejavoch veľmi zmeniť. Napriek tomu väčšina autistov potrebuje v dospelosti stály dohľad a vysokú mieru podpory po celý život, vytvorenie

špeciﬁckých životných a pracovných podmienok a osobitný prístup ľudí,
ktorí s ním prichádzajú do styku.
Pri slove autizmus sa väčšine ľudí vybaví ﬁlmová postava Rain Man
z rovnomenného ﬁlmu, ktorú nenapodobiteľne stvárnil Dustin Hoﬀman. Ako
predloha na túto ﬁlmovú rolu slúžil reálne existujúci autistický človek. Ibaže scenár, ktorý píše bežný život, nebýva taký atraktívny ako ten ﬁlmový. Je pravda,
že niektorí z autistov majú výnimočné schopnosti v niektorých oblastiach (napr.
absolútny sluch, výborná mechanická alebo vizuálna pamäť, orientácia v neznámom prostredí). Tvoria však menšinu a ani oni nedokážu tieto schopnosti prakticky uplatniť. Autisti sú odkázaní na pomoc nás ostatných a to by malo byť pre
nás všetkých, pre celú spoločnosť výzvou, aby sme sa snažili zabezpečiť dôstojné
podmienky na ich život a akceptovať ich ako plnohodnotné ľudské bytosti. Bezpochyby nimi aj sú, i keď vidia svet odlišne ako my.
,,Napriek svojim zvláštnostiam aj autisti potrebujú lásku,
starostlivosť a veľa pozornosti. Často sa cítia ako cudzinci, pretože
ostatní ľudia robia veci, ktorým autisti nerozumejú. Nechápu väčšinu
z ,,veľkého sveta,,. Veľký svet nechápe autistický svet. Ani jeden z nich
sa nestane tým druhým – škoda skúšať! Ale autisti nie sú tí, ktorí zle
zaobchádzajú s neautistami. Je to celá spoločnosť, ktorá sa musí naučiť
vážiť si a chápať autistov.....“

Jasmine O‘Neill, autistka
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Naša činnosť v roku 2005

Autistické centrum Andreas n. o., realizovalo počas roka 2005 aktivity v nasledujúcich oblastiach:
Diagnostika a terapia
- včasná diagnostika detí do troch rokov (špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg,
pedopsychiater),
- včasná špeciálnopedagogická intervencia a rozvíjanie detí následne po diagnostike ( štruktúrovaná terapia, podporné a doplnkové terapie ),
- rediagnostika a diferenciálna diagnostika detí mladšieho a staršieho školského veku ( špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, pedopsychiater ),
- terapia autizmu u integrovaných detí školského veku,
- sociálne poradenstvo (sociálna pracovníčka).
Túto činnosť vykonávame pre klientov z Bratislavského samosprávneho kraja aj
z iných krajov Slovenska.
Práca s rodinou
- poskytovanie odborných konzultácií a metodického usmerňovania rodičov s
cieľom prevencie priamych dôsledkov autistickej poruchy na sociálny status
rodiny, súrodenecké vzťahy a pod.,
- aktívna intervencia do výchovných postupov rodičov v domácom prostredí
klientov ( podľa potreby a želania rodín ),
- individuálne praktické výcviky rodičov v technikách zvládania problémového
správania, rozvíjania komunikácie a organizovania voľného času,
- prieskum potrieb rodín v čase prázdnin a vo voľnom čase počas školského
roka.
Túto činnosť vykonávame pre klientov z Bratislavského samosprávneho kraja aj
z iných krajov Slovenska.

Práca s deťmi a mládežou postihnutými autizmom
- doplnkové vzdelávanie klientov v školskom veku,
- každodenný program voľnočasových aktivít pre autistickú mládež z Bratislavy
( špeciálna telesná výchova, muzikoterapia, arteterapia, masáž atď. ),
- odľahčovacie služby rodinám z Bratislavy ( kombinovaná pomoc priamo v domácom prostredí s terapiou v našom centre ),
- letné prázdninové denné tábory pre autistické deti a mládež ( celkový počet
20 detí ),
- úzka spolupráca s pediatrami, pedopsychiatrami, materskými, základnými a
špeciálnymi školami (odbornými pracoviskami z Bratislavy a z iných regiónov
Slovenska) pri riešení sociálnej situácie rodín a dôsledkov zdravotného postihnutia na rodinu.
Práca s dobrovoľníkmi
- individuálne zaškoľovanie dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s autistickými deťmi a mládežou v našom centre,
- monitorovanie práce dobrovoľníkov formou supervízie, odborných konzultácií
a pod.,
- aktívna pomoc dobrovoľníkov v rámci aktivít centra.
Poradenská a konzultačná činnosť
- pravidelná aktívna lektorská účasť našich zamestnancov na školeniach a
aktivitách, seminároch a prednáškach vlastných i iných organizátorov (lektorovanie v rámci Špecializačného inovačného štúdia pre pedagogických pracovníkov pod záštitou Pedagogickej fakulty UK, lektorovanie pre Metodické
centrum v Trenčíne atď.)
- odborná garancia projektu podporeného Európskym sociálnym fondom,
- poradenstvo odborníkom z odborov: psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, logopédie, sociálnej práce,
- kontinuálne vzdelávanie vlastných pracovníkov na kvalitnejšiu prácu s autistami formou interných metodických stretnutí a konzultačných stretnutí s
odborníkmi z iných pracovísk.

Fundraisingová a projektová
- získanie ﬁnančných prostriedkov na rekonštrukciu formou ﬁnančných darov,
- získanie vecných darov,
- úspešná realizácia vzdelávacích aktivít projektu podporeného Európskym
sociálnym fondom,
- príprava a realizácia projektu Maľujme srdcom, organizovaného PR agentúrou
TOP Events – dražba obrazov významných osobností slovenského verejného
života spojená s medializáciou problematiky autizmu,
- získavanie darcov 2 % zo zaplatenej dane fyzických osôb a právnických osôb
Propagačná a projektová
- preklady odborných materiálov,
- informácie o našich službách, resp. o autizme prostredníctvom našej internetovej stránky www.andreas.sk,
- spravovanie webovej stránky: www.autizmus.info (propagácia problematiky
autizmu),
- vydávanie časopisu Autizmus v rámci projektu podporeného Európskym
sociálnym fondom.
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Projekty Autistického centra Andreas n. o.

Hlavným cieľom všetkých projektov, ktoré Autistické centrum Andreas
n. o. realizuje, je podpora detí a dospelých jedincov postihnutých autizmom, pomoc rodinám, práca s dobrovoľníkmi, vzdelávacie aktivity,
propagačná a publikačná činnosť...
Regionálne centrum autizmu - RCA
V apríli 2005 schválil Bratislavský samosprávny kraj projekt Regionálne centrum
autizmu - RCA s cieľom zlepšiť a skvalitniť podmienky pre občanov s autizmom.
Hlavnou ambíciou RCA je postupné vytvorenie modelového centra poskytujúceho komplexnú starostlivosť :
• medicínsku,
• edukačno-terapeutickú,
• sociálnu
v duchu vládou schválenej koncepcie starostlivosti o občanov s autizmom v SR.
V rámci RCA sme klientom poskytovali služby :
- procesuálnu vstupnú ambulantnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku,
- konzultácie pre rodičov o stave ich dieťaťa a možných odborných intervenciách po stanovení diagnózy,
- vypracúvávanie individuálnych plánov pre klientov, resp. modelových návrhov,
- odbornú a konzultačnú pomoc pri vyhľadávaní takého uplatnenia klienta, aké
v aktuálnom čase zodpovedá jeho individuálnym možnostiam (edukačnotréningový program, práca...),
- vypracúvanie individuálneho prechodového plánu pre jedinca s autizmom,
ktorého čaká v blízkej budúcnosti akákoľvek väčšia zmena v živote – sťahovanie sa, nástup do vzdelávacej inštitúcie...,
- poradenský servis pre odborníkov z príbuzných odborov,

Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania učiteľov a odborníkov pre
potreby zamestnávateľov poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť
jedincom s autizmom

Realita života s autizmom
Autism in Real Life
s ﬁnančnou podporou Vyšehradského fondu

Európsky sociálny fond 2005 - 2006
Rok 2005 bol prvým rokom dvojročného pilotného projektu podporeného Európskym sociálnym fondom s garanciou Ministerstva školstva SR, zameraného
na stimulovanie a skvalitnenie vzdelávania učiteľov a odborníkov venujúcich
sa autistickým deťom. Hlavným cieľom projektu je vyškoliť skupinu učiteľov a
lektorov formou moderného vzdelávania všeobecného, špeciálneho, dištančného a e-learningu. V rámci realizácie tohto projektu sme taktiež vyplnili prázdny
priestor v oblasti publikačnej – vydávaním časopisu venujúceho sa problematike
autistov.

Pod záštitou primátora hl. mesta Bratislavy Andrea Ďurkovského a MŠ SR sme
28. mája 2005 zorganizovali medzinárodný seminár. Ústrednou témou bol autizmus v dospievaní a dospelosti – špeciﬁká reálneho života. Aktívnymi účastníkmi konferencie boli zástupcovia medzinárodných organizácií pracujúcich v oblasti starostlivosti o autistov z Čiech, Poľska, Maďarska i čestný hosť zo Španielska
- rodičia, pedagogický pracovníci a odborníci.
Toto podujatie sa zaradilo medzi významné odborné konferencie svojho druhu
na Slovensku a zároveň potvrdilo význam a potrebu organizovania podobných
akcií aj v budúcnosti.

Hlavné ciele:
• všeobecné vzdelávanie učiteľov,
• špeciálne vzdelávanie učiteľov,
• vzdelávanie študentov,
• vzdelávanie lektorov,
• e-learning,
• propagačná činnosť, vydávanie časopisu Autizmus.

Denné pobytové tábory pre autistické deti a mládež v čase letných
prázdnin
Už štvrtý rok v rámci odľahčovacích služieb pre rodinu prebiehal počas školských
prázdnin v našom centre letný tábor pre autistické deti a mládež. Hlavným
cieľom projektu bolo zmysluplné využitie voľného času našich klientov počas
prázdnin. Je to čas, na ktorý sa deti bežných škôl tešia, rodiny ho využívajú na
spoločné radostné chvíle. Prázdniny sú však pre autistické deti ťažkým obdobím,
ktoré narúša ich zaužívaný, každodenný, každotýždenný program. Pobytové tábory znamenajú pre rodiny veľkú pomoc, ktorá umožňuje zmysluplne naplniť
ich autistickému dieťaťu aspoň časť prázdnin. Počas tábora prebiehali v centre
voľnočasové aktivity pod vedením terapeutov (pracovníkov centra) a vyškolených asistentov. Vďaka ﬁnančnej podpore mestskej časti Bratislava - Ružinov sme
zakúpili bazén, ktorý využívali naši klienti v rámci letných táborov i v horúcich
dňoch mimo tábora.
Spolu sme takto pomohli dvadsiatim klientom a ich rodinám.

Maľujme srdcom
Projekt realizovaný pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča
Tento spoločensko - charitatívny projekt pripravila spoločnosť TOP Events v spolupráci s Autistickým centrom Andreas n. o., hlavným mestom SR Bratislavou,
Galériou Andrea Smoláka a s ďalšími partnermi.
Osobnosti spoločenského, kultúrneho i politického života sa do tohto projektu
zapojili možno trocha netradičným, ale o to zaujímavejším spôsobom. Zobrali do
rúk paletu so štetcom a vytvorili svoje vlastné možno i prvé výtvarné diela.
Vernisáž obrazov v Luxor Business Clube, na ktorej mali autori príležitosť osobne
predstaviť svoje diela, stala sa úvodnou akciou pre širokú verejnosť. Počas septembra a októbra si mohli všetci záujemcovia pozrieť nádherné diela v atraktívnych priestoroch Luxor Business Clubu
Projekt „Maľujme srdcom“ sa stal atraktívnym materiálom pre médiá, ktorých
úlohou bolo dostať do širokého povedomia verejnosti základné posolstvo projektu – tému autizmu. Partneri uvítali netradičnú formu propagácie spojenia osobností, ich ﬁrmy s ušľachtilým cieľom. Pri medializácii projektu boli využité všetky
dostupné formy propagácie: televízne a rozhlasové spoty, inzercia, internetová
propagácia, plagáty, pútače, rozhovory v štúdiu na témy autizmu, interview s
osobnosťami.
Dôstojnou bodkou za realizáciou tohto projektu bola aukcia výtvarných diel, na
ktorej sa vydražili všetky obrazy v hodnote 535 000,-Sk.
Celý výťažok z aukcie poukázala spoločnosť TOP Events Autistickému centru Andreas n. o. na podporu aktivít zameraných na pomoc ľudom s autizmom.

Osobnosti ktoré maľovali a ktorým patrí naša vďaka:
Osobnosti politiky a verejného života
(poradie podľa diplomatického protokolu)
- Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky,
- Pál Csáky, podpredseda vlády SR,
- Andrej Ďurkovský, primátor hlavného mesta SR Bratislavy,
- Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu,
- Pavol Demeš, riaditeľ Centra pre strednú a východnú Európu, German
Marshall Fund.
Osobnosti kultúry a spoločenského života
(poradie podľa abecedy)
- Ady Hajdu, herec, divadlo Astorka,
- Ladislav Chudík, slovenská herecká legenda,
- Maroš Kramár, herec, člen činohry - umeleckého súboru SND,
- Marián Labuda, herec, člen činohry - umeleckého súboru SND,
- Janko Lehotský, legenda slovenskej hudobnej scény,
- Laco Lučenič, hudobník, spevák, moderátor,
- Kamila Magálová, herečka, členka činohry - umeleckého súboru SND,
- Ján Berky Mrenica, st., popredný slovenský huslista a skladateľ,
- Peter Nagy, spevák, skladateľ, textár, umelecký fotograf.
Osobnosti športu
(poradie podľa abecedy)
- Peter Bondra, hokejový reprezentant,
- Martina Moravcová, plavecká reprezentantka,
Osobnosti biznis sféry a médií
(poradie podľa abecedy)
- Ľubomír Čechovič, generálny riaditeľ TA 3,
- Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu.
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Hospodárenie
Prehľad o majetku a záväzkoch

Aktíva

Pasíva

Suma v Sk

Stavby-budova-predkupné pravo
Stavby-ploty+vonk.up.+trv.por
Budova-technické zhodnotenie Galandova
Stroje, prístroje a zariadenia
Hmotný investičný majetok - odpisovaný

1 079 634,00
101 700,00
49 556,10
283 688,00
1 514 578,10

Iné pohľadávky 2005
Iné pohľadávky a záväzky

Pozemky-LV/Galandova-predkupné právo
Hmotný investičný majetok - neodpisovaný

3 326 400,00
3 326 400,00

Obstaranie dlhodob.hm.-tech.zhodn.budovy
Obstaranie nehmotných a hmotných investícií

1 747 234,00
1 747 234,00

Základné imanie-vklad Šedibová
Základné imanie-vklad Pšenáková
Základné imanie-vklad Soth
Základné imanie-zdroj krytia-dlhodob.majetok
Fond základného imania

Pokladnica Skk
Pokladnica Skk ESF
Pokladnica CZK
Peniaze
BU bežný-2625748-261
BU -VUC-2622844-397
BU-EUR-2621814-139
BU-MPSV-2624845-297
BU-ESF-2620845-559
BU-úver-10006-14016011
BU - 79118 - 9512010
Účty v bankách
Peniaze na ceste
Prevody medzi ﬁnančnými účtami
Poskytnuté prevádzkové preddavky 2005
MVO Servis, pohľ z darov.zmluvy
Pohľadávky

17 982,50
13 109,50
512,74
31 604,74
107 348,74
59 499,82
134 669,23
3 912,54
4 505,19
192 635,10
7 500,00
510 070,62
1 300 000,00
1 300 000,00
11 162,50
22 000,00
33 162,50

Náklady budúcich období
Prechodné účty aktív a pasív

Sociálny fond
Dlhodobé bankové úvery a záväzky
Aktíva celkom

10 000,00
10 000,00
5 516,70
5 516,70
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-5 455 724,10
-5 458 724,10
-13 959,00
-13 959,00
3 005 883,56

Oprávky k stavbám/budovám
Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam
Oprávky k hmotnému investičnému majetku
Dodávatelia tuzemskí 2005
Krátkodobé rezervy
Záväzky
Zamestnanci
Sociálna poisťovňa
Spoločná zdravotná poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

Suma v Sk
123 093,00
141 864,00
264 957,00
22 706,40
23 330,00
46 036,40
67 783,00
25 750,00
3 906,00
6 521,00
103 960,00

Daň zo závislej činnosti a funk.požitkov
Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

6 531,00
6 531,00

Výdavky budúcich období
Prechodné účty aktív a pasív

1 254,50
1 254,50

Pasíva celkom

422 738,90

Hospodársky zisk za obdobie

2 583 144,66

Hospodársky zisk celkom

2 583 144,66

20

Hospodárenie
Prehľad o nákladoch a výnosoch

Náklady

Výnosy

Suma v Sk

Kancelárske potreby
Odborná literatúra
Drobný majetok neodpisovaný evidovaný
Didaktické pomôcky
Drobný nákup
Drobný nákup ostatný
Nedeﬁnované náklady
Spotreba vody
Spotreba plynu
Spotreba energie
Spotreba tepla
Spotrebované nákupy

90 390,50
2 347,68
55 119,00
37 325,50
87 006,70
63 013,00
662,00
6 980,50
92 228,60
43 989,00
35 903,40
514 965,88

Opravy a udržiavanie kancelárskej techniky
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Telefón
Ubytovanie
Nájomné
Ekonomické služby
Poplatky za školenia a semináre
Internet a web služby
Dopravné služby
Odvoz odpadu
Letenky
Poštovné
Kopírovanie
Ostatné služby
Služby

6 072,00
9 317,46
23 207,04
79 779,80
78 701,60
10 497,30
94 050,00
8 181,88
4 351,10
6 083,00
4 800,00
8 784,00
8 627,00
228,50
379 638,40
722 319,08

Stravné lístky
Sociálny fond
Osobné náklady
Daň z nehnuteľností
Kolky priamo do spotreby
Koncesionárske poplatky
Dialničné známky
Notárske potreby
Ostatné poplatky
Dane a poplatky

31 196,00
6 000,00
40,00
410,00
2 475,50
7 900,00
48 021,50

Zmluvné pokuty a penále
Debetné úroky
Kurzové straty
Kurzové straty
Halierové vyrovnanie
Poistenie majetku
Bankové poplatky
Ostatné náklady

40,00
5,82
14,72
6 645,50
523,60
23 012,17
109,00
30 350,81

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tvorba zákonných rezerv
Odpisy, predaný majetok, rezervy,
čas. rozlíšenie a opr.položky

132 477,00
23 330,00

Daň z príjmov
Daň z príjmov
Náklady celkom

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie

1 417 142,00
336 261,00

33 540,00
8 503,00
1 795 446,00

155 807,00
2 777,92
2 777,92
3 269 688,19

Tržby z predaja služieb z činnosti zo sociálnej prevencie
Tržby z predaja služieb - nájomné
Tržby z aukcii a verejných zbierok
Tržby za tábory
Nedeﬁnované výnosy
Tržby za predaný tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar
Kreditné úroky
Kurzové zisky
Kurzové zisky
Halierové vyrovnanie
Ostatné výnosy

Suma v Sk
108 886,00
45 833,33
60 000,00
42 226,00
26 500,00
5 499,00
288 944,33
15 772,82
859,29
3,05
0,10
16 635,26

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od iných organizácií - dary
Prijaté príspevky - vecné a účelové plnenia
Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary
Príspevky z podielu zaplatenej dane

49 000,00
1 790 281,60
25 800,00
22 000,00
1 573 517,03
3 460 598,63

Dotácia VÚC
Dotácie mesta Bratislavy
Dotácia MPSVaR SR
Ostatné dotácie a granty
Prevádzkové dotácie

1 000 000,00
15 880,00
1 000 000,00
70 774,63
2 086 654,63

Výnosy celkom

5 852 832,85

Hospodársky zisk za obdobie

2 583 144,66

Hospodársky zisk celkom

2 583 144,66
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Hospodárenie
Prehľad výnosov v členení podľa zdrojov

Výnosy
Tržby z predaja služieb z činnosti zo sociálnej prevencie
Tržby z predaja služieb - nájomné
Tržby z aukcii a verejných zbierok
Tržby za tábory
Tržby za seminár
Tržby za predaný tovar - kniha
Tržby za vlastné výkony a tovar
Kreditné úroky
Kurzové zisky
Halierové vyrovnanie
Ostatné výnosy

Suma v Sk
108 886,00
45 833,33
60 000,00
42 226,00
26 500,00
5 499,00
288 944,33
15 772,82
862,34
0,10
16 635,26
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Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od iných organizácií - dary
Prijaté príspevky - vecné a účelové plnenia
Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary
Príspevky z podielu zaplatenej dane

Dotácia VÚC
Dotácie mesta Bratislavy
Dotácia MPSVaR SR
Ostatné dotácie a granty
Prevádzkové dotácie
Výnosy celkom

49 000,00
1 790 281,60
25 800,00
22 000,00
1 573 517,03
3 460 598,63
1 000 000,00
15 880,00
1 000 000,00
70 774,63
2 086 654,63
5 852 832,85
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým organizáciám a ﬁrmám za podporu a spoluprácu
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Bittner print s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Casper, s.r.o.
Daniela Tatajová, autorka fotograﬁí
Energotel, a. s.
Eurosafe, s.r.o.
Fornetti Slovakia
Galéria Miro
GOLDEX, s.r.o.
Hawlett- Packard Slovakia s.r.o.
Hugo Boss
ING
Interaudit bratislava spol, s.r.o.
Istrobanka, a. s.
J&T Financie group
Kanadské veľvyslanectvo v Bratislave
Luxor Business Club
Ľudová banka, a.s.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mestská časť Bratislava- Jarovce
Národná banka Slovenska
Orange, a. s.
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
SAP Slovensko, s.r.o.
SAS Institute GmbH
Salón Mareka Kopanicu
Salón Mischka
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Soňa Záporožanová – výhradná sprostredkovateľka poistenia
Technopol, a. s.

TOP Events
TPD tovar pre domácnosť
Transpetrol a.s.
T- Mobile
Vitis Pezinok
Západoslovenská energetika, a. s.

Ďakujeme médiám
za mediálnu podporu pri realizácií našich projektov,
Centrum. sk
Denník SME
EuroReport
Formát
Hospodárske noviny
Rádio Twist
Rádio Expres
Slovenská televízia
Slovenský rozhlas
SITA
Televízia TA 3

... a ďakujeme všetkým, ktorý prispeli Autistickému centru Andreas 2 %
zo zaplatenej dane, všetkým dobrovoľníkom, rodičom a rodinám, bez
ktorých by sme nemohli realizovať naše plány a ciele

Kontakty
Autistické centrum Andreas n.o.
Adresa: Galandova 7, 811 03 Bratislava
Mobil: 0905 746 280
e-mail: andreas@andreas.sk - Autistické centrum Andreas n.o.
Osobné kontakty:
PaedDr. Andrea Šedibová, 02 5464 0212, mobil: 0907 749 324, e-mail: sedibova@andreas.sk
Ing. Jana Pšenáková, e-mail: psenakova@andreas.sk
Mgr. Dagmar Šuranová, špeciálny pedagóg, 0908 767 565
Mgr. Anna Šimková, špeciálny pedagóg, 0908 767 565
Eliška Rusňáková, sociálny pracovník, 02 5441 0907
Peter Vágner, správca, 02 5441 0907

