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Úvodný príhovor

Milí naši priatelia a partneri,
je mi cťou sa s Vami opäť stretnúť i prostredníctvom našej ďalšej výročnej správy, v ktorej bilancujeme výsledky
predchádzajúceho roka. Teším sa, že sme spoločne dokázali zrealizovať aj ďalšie z našich predchádzajúcich prianí.
Kolektív našich kolegov sa rozrástol i vďaka tomu, že Andreas® n.o. otvoril v septembri 2007 Súkromnú špeciálnu
základnú školu s materskou školou pre deti s autizmom a taktiež v spolupráci s DSS Andreas n.o. štartujeme ďalší
náročný, ale verejnoprospešný projekt domova sociálnych služieb.
Naše doterajšie aktivity sa neustále rozširujú, pomohli sme mnohým deťom, rodinám. Nesmierne ma však trápi krutá
realita, že nie sme zatiaľ schopní pomôcť úplne každému, kto sa na nás obráti so žiadosťou o pomoc, kto to potrebuje.
Verím, že je to dočasné a raz sa nám podarí aspoň usmerniť všetkých, ktorí túto pomoc naozaj potrebujú - aby sa
dostali k odborníkom v ich okolí. Aj preto je jednou z našich ďalších ambícií byť nápomocní iným pri vzniku podobných
centier.
Som presvedčená, že s podporou a pomocou všetkých Vás, milí naši priatelia a partneri, sa nám bude i naďalej dariť
realizovať naše ciele a plány a tým byť aj naďalej podporou pre tých, ktorým vďaka našim aktivitám vieme ponúknuť
príjemnejší život.
Ďakujem a teším sa na naše ďalšie spoločné putovanie!

Ing. Jana Pšenáková
predsedkyňa Správnej rady
Autistické centrum Andreas® n.o.
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Čo je autizmus
Autizmom (z gréckeho autós - sám) sa označuje psychická porucha, ktorá sa spája s odlúčením sa od okolia a
ponorením sa do vlastného sveta predstáv a myšlienok.
Je to porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Autizmus je
celoživotné postihnutie, ktoré závažným spôsobom ovplyvňuje každú oblasť života. Porucha má množstvo podôb,
stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí. Od uzavretia sa jedinca v „jeho vlastnom svete“, spojeného s
neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, na prvý pohľad prehliadnuteľné
zvláštnosti v správaní sa dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie. Neschopnosť vysporiadať sa so
zmenami a potreba vytvárať si pevné stereotypy a nemenné vzorce správania prispievajú k tomu, že každodenný život
je pre človeka s autizmom chaotický a desivý.
Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorému sú schopní pochopiť a
prispôsobiť sa do určitej miery „nášmu svetu“ a poskytuje im možnosť plnohodnotného života.

Autistické centrum Andreas® n.o.
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 špecializuje na poskytovanie komplexných služieb rodinám a inštitúciám ako:
• komplexná diagnostika
• včasná intervencia formou individuálnej terapie s dieťaťom
• voľnočasové aktivity a denné prázdninové tábory
• poradenstvo (špeciálno-pedagogické, psychologické, zdravotné, sociálne)
• podporné rodičovské skupiny (skupinová psychoterapia)
• odborná pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
• vzdelávanie odborníkov, rodinných príslušníkov formou školení, seminárov, prednášok
• predškolské vzdelávanie a špeciálne vzdelávanie v rámci povinnej školskej dochádzky pre deti a žiakov s
autizmom
• sprostredkovanie odbornej literatúry, správa internetovej stránky www.autizmus.sk.
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Od apríla 2005 plní Autistické centrum Andreas® n.o. funkciu RCA (Regionálne centrum pre ľudí s autizmom). Už od
začiatku našej činnosti veľmi úzko spolupracujeme s medzinárodnými a národnými organizáciami akými sú ASEPAC –
Španielsko, Irish Society for Autism – Írsko, Autism Research Group – Maďarsko, Autistik - Česko, Krakowsky Oddzial
Krajowego Towarysztva Autyzmu – Poľsko.
Našou víziou je vybudovanie rezidenčného zariadenia, ktoré poskytne celoživotné, 24-hodinové pobytové služby a
prácu s podporou úzkemu okruhu ľudí postihnutých autizmom. Základná myšlienka pritom vychádza z rozpoznania a
rešpektovania individuality každého klienta s úmyslom podporovať a ďalej rozvíjať jeho fyzické, kognitívne, sociálne,
emocionálne dispozície a zručnosti sebaobsluhy. V zmysluplnej, štruktúrovanej, povzbudzujúcej atmosfére domáceho
prostredia budú klienti viesť plnohodnotný život s čo možno najvyššou mieru samostatnosti a nezávislosti.

Cieľ činnosti Autistického centra Andreas® n.o.
Od vzniku Autistického centra Andreas® n.o. až po súčasnosť sa snažíme šíriť myšlienku tolerancie a akceptácie
postihnutých ľudí širokou verejnosťou. Svojou prácou sa snažíme o postupné rozširovanie a skvalitňovanie
poskytovaného spektra služieb, aby sa vyhovelo novým, doteraz nevyriešeným požiadavkám a potrebám ľudí s
autizmom.
Ide nám predovšetkým o:
• Zachovanie kontinuity v poskytovaní ambulantných služieb v čo najvyššej kvalite.
• Zavádzanie nových služieb, predovšetkým krátkodobé pobyty klientov pre regeneráciu síl rodinných príslušníkov i pre
prípad krízovej situácie, tzv. odľahčovacie služby pre rodinu, viacdňové diagnostické pobyty pre matku s dieťaťom a pod.
• Vytvorenie podmienok pre zabezpečenie celoživotného bývania, celoživotnej starostlivosti a služieb - rezidenčné
(pobytové) služby.
• Vytvorenie podmienok pre nácvik pracovných zručností a pre prácu s podporou.
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Najvýznamnejšie projekty v rokoch 2001 až 2006
On line-trainautism
V rámci projektovej činnosti sme v roku 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 oboznámenie rodičov a odborníkov s tzv. prácou s podporou, ako s možnosťou uplatnenia ľudí s autizmom,
zoznámenie sa s filozofiou a reálnym fungovaním dvoch centier v Európe (Írsko, Španielsko), školenie odborníkov
prostredníctvom internetu. V rámci projektu sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu o autizme, ktorá sa
uskutočnila v máji 2003 v Bratislave.
Hľadajme mosty
Na skvalitňovanie a rozširovanie voľnočasových aktivít bol v rokoch 2004 – 2005 zameraný projekt Hľadajme mosty,
podporený Kanadskou ambasádou. 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 v januári 2005.
Skúsime si porozumieť hrou a obrázkom
Realizácia spomínaných voľnočasových aktivít bola umožnená aj vďaka projektu Skúsime si porozumieť hrou a
obrázkom, uskutočneným v rokoch 2004 – 2005 s podporou Nadácie Pontis, ktorý zabezpečil vybavenie nášho centra
potrebnými materiálnymi pomôckami.
Maľujme srdcom
Spoločensko-charitatívny projekt Maľujme srdcom sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Top Events a ďalšími
partnermi. Osobnosti spoločenského, kultúrneho i politického života vytvorili svoje vlastné výtvarné diela, ktoré boli
následne vydražené na aukcii v priestoroch bratislavského Primacionálneho paláca. Výťažok bol poukázaný Autistickému
centru Andreas® n.o. na podporu aktivít a činností zameraných na pomoc ľuďom s autizmom.
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Rekonštrukcia centra
V roku 2006 prešlo Autistické centrum Andreas® n.o. rozsiahlou rekonštrukciou, výsledkom ktorej je kompletne
bezbariérová budova. V súčasnosti má centrum tri podlažia. V podkroví sme rekonštrukciou vytvorili jednu bezbariérovú
izbu a päť štandardných izieb s predpokladom ubytovania pre desať klientov. Celková rekonštrukcia trvala dvanásť
mesiacov, finančne sme ju pokryli bankovým úverom vo výške 15 000 000,- Sk.
Na zakúpenie a inštaláciu výťahu sme použili dotáciu poskytnutú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo
výške 1 000 000,- Sk. Rekonštrukciu strechy sme pokryli dotáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z roku
2005 vo výške 1 000 000,- Sk. Budovu sme skolaudovali v septembri 2006, následne ešte prebiehali úpravy okolitého
terénu a realizácia nového oplotenia, ktoré sme skolaudovali v novembri 2006. Od novembra opäť poskytujeme naše
služby v novozrekonštruovaných priestoroch centra.
Otvárame dvere – aby sa otvárali srdcia
Rok 2006 sa niesol v znamení 5. výročia existencie Autistického centra Andreas® n.o. a pri tejto príležitosti sme
v spolupráci s komunikačnou agentúrou Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants zrealizovali
spoločensko-vzdelávací charitatívny projekt Otvárame dvere – aby sa otvárali srdcia. Projekt bol rozdelený do 2 dní.
Súčasťou prvého dňa bola medzinárodná odborná konferencia na tému „Autizmus a integrácia“, ktorú odbornými
prednáškami podporili partneri z Írska a primátor mesta Bratislavy, p. Andrej Ďurkovský. Počas „Dňa otvorených
dverí“ (2. časti projeku) prebehlo tlačové podujatie, cieľom ktorého bolo komunikovať informáciu o problematike autizmu
médiám a verejnosti. Návštevnosť počas „Dňa otvorených dverí“ dosiahla krásne rekordné číslo dňa - 350 ľudí z celého
Slovenska. Záštitu nad projektom prijala Nadácia Silvie Gašparovičovej a prezident Celosvetovej autistickej organizácie
Pat Matthews. Realizácia projektu bola atraktívna aj pre médiá, vďaka ktorým sme dostali citlivé témy do povedomia
širokej verejnosti.
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Projekty a aktivity v roku 2007
Domov sociálnych služieb – DSS Andreas n.o.
Projekt neziskovej organizácie Domova sociálnych služieb Andreas n.o. (DSS Andreas n.o.) odpovedá na potrebu
celoživotnej starostlivosti o ľudí s autizmom.
Vďaka zaregistrovaniu DSS Andreas n.o. do siete Domovov sociálnych služieb (DSS) v pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja v auguste 2007 sme získali ďalší priestor na komplexnejšie riešenie tohto závažného zdravotného
postihnutia.
Projekt vzniká na základe niekoľkoročnej analýzy situácie rodín s autistickým členom a potreby vytvoriť možnosti ich
odbremenenia a taktiež na základe doterajších východiskových pozícií našej organizácie.
Projekt DSS Andreas n.o. ponúka modelové riešenie záväzných problémov, akými sú:
• špeciálne vzdelávanie žiakov s autizmom
• absencia zariadení na pomoc rodinám v období vyradenia dieťata z procesu vzdelávania
• neexistencia alternatívnych programov na pracovné, kultúrne, spoločenské uplatnenie osôb s autizmom.
Ľudia s autizmom zostávaju v trvalej starostlivosti svojich rodičov - rodičia absolútne vypadajú z príležitostí zamestnať
sa a stávajú sa profesionálnymi opatrovníkmi a osobnými asistentmi svojich detí pretože nikto iný ich deti nezvládne.
Sám rodič veľmi často končí s trvalým poškodením zdravia, často odkázaný sám na sociálnu pomoc.
Projekt DSS začíname aktívne realizovať v priebehu roku 2008.
Dobudovanie informačnej a komunikačnej online databázy
Projekt na dobudovanie informačnej a komunikačnej online databázy bol podporený Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú príbuzní postihnutých autizmom, odborníci v problematike
autizmu a inštitúcie štátnej správy. Realizácia projektu sa začala už v roku 2006 a v roku 2007 sme projekt úspešne
dokončili. Vďaka podpore ministerstva sme vytvorili informačný webový portál www.autizmus-info.sk, ktorý komplexne
zastrešuje a sumarizuje potrebné odborné informácie o autizme a na ktorom sa zhromažďujú praktické informácie na
pomoc osobám s autizmom a ich rodinám a v neposlednom rade slúži na výmenu skúseností rodičov autistických detí
a odborníkov prostredníctvom diskusného fóra.
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Otvorenie Špeciálnej základnej školy a Materskej školy
S dôrazom na kvalitné vzdelávanie, odborný prístup a osvetu poskytuje centrum služby na vysoko profesionálnej úrovni,
čo dokumentuje aj zriadenie Špeciálnej základnej školy pre deti s autizmom, Materskej školy, Školského klubu
pre deti s autizmom a Špeciálnu pedagogicko-psychologickú poradňu. Zriadené vzdelávacie inštitúcie sú aktívne
od septembra 2007.
Skvalitnenie a zmodernizovanie vzdelávania ľudí s autizmom
Pre skvalitnenie poskytovaných služieb a liečebných terapií sme vytvorili priestory pre špecializovanú, odbornú
počítačovú učebňu s technickou podporou aj pre motoricky znevýhodnených klientov, ktorá prispeje ku skvalitneniu
vzdelávacieho procesu a taktiež umožní našim klientom a odbornému personálu centra využívať progresívne metódy
a formy v oblasti edukácie a zjednodušenia výroby učebných pomôcok.
Súčasťou rozšírenia portfólia našich odborných terapeutických služieb je aj poskytovanie senzoricko-integračnej
terapie, ktorej cieľom je zlepšiť a skvalitniť schopnosť mozgovej činnosti vyhodnocovať zmyslové vnemy, aby sa dieťa
mohlo bez problémov adaptovať v dennodennom živote a v bežných aktivitách. S ohľadom na chýbajúce finančné
prostriedky budeme vedieť terapiu začať poskytovať v druhom polroku 2008.

Dokumentárny film
„JEDEN ROK AUTISTU“
V súčasnej dobe prebieha realizácia dokumentárneho filmu o autizme. Ide o spoločensko-vzdelávací dokument, ktorého
východiskovou koncepciou je potreba upozorňovať na celospoločenský problém autizmu, ktorý v súčasnosti na
Slovensku ešte stále nemá takú podporu od relevantných inštitúcií akú si žiada a ako je potrebné.
Cieľom tohto projektu je posilniť vzťah verejnosti k nekomerčnej filmovej kultúre a neformálnym spôsobom verejnosť
vzdelávať - odtabuizovať tému autizmu u verejnosti, komunikovať s verejnosťou a médiami. Tento dokument bude
využívaný ako edukatívny materiál nielen na úrovni Slovenska, ale i zahraničia.
Ambície projektu sú predstaviť a odprezentovať dokument na prestížnych domácich a medzinárodných tématicky
zameraných filmových festivaloch dokumentárnej tvorby (2008/2009) a dostať film do distribúcie slovenských kín
a klubov.
Film vzniká v spolupráci s produkčnou spoločnosťou LEON Productions (David Čorba, Jaroslav Vojtek). Realizácia
projektu sa už začala, a to aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pridelená dotácia
z grantového programu Audiovízia 2007).
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Mediálna kampaň
„Svet módy a svet autizmu - Nekonečné množstvo svetov = jeden svet 2007/2008“
V spolupráci so zástupcami módneho a spoločenského prostredia sme koncom roka 2007 začali aktívne pripravovať
osvetovú mediálnu kampaň – foto roadshow (SK, zahraničie), cieľom ktorej je vzdelávať širokú verejnosť a upriamiť jej
pozornosť na stále „záhadný“ typ zdravotného
postihnutia prostredníctvom zaujímavého a netradičného formátu
módnej fotografie.
Nosnou myšlienkou projektu je vytvorenie cyklu fotografií umelecky zachytávajúcich podstatu sveta ľudí s autizmom (nie
zachytávajúce autistov!) v čo najvšeobecnejšej a prijateľnej podobe pre širokú verejnosť, cez prizmu módneho návrhára,
umeleckého kaderníka, maskérky a fotografa. Úlohou fotografií inšpirovaných vnútorným svetom ľudí s autizmom a
doplnených slovom, je vzbudiť predpokladaný záujem o túto problematiku a priniesť úžitok v oblasti osvety, vzdelávania
odborných pracovníkov či práce s týmito ľuďmi.
Na Slovensku kampaň začala v mesiaci február 2008, otvorením výstavy v Bratislave a postupne sa rozširuje do
ostatných slovenských miest. Po ukončení slovenskej roadshow sa výstava presunie do zahraničia.

Mediálne aktivity centra
Publikovanie článkov, účasť v televíznych a rozhlasových reláciách
Dôležitou súčasťou činnosti centra je komunikácia a spolupráca s laickou a odbornou verejnosťou. Prostredníctvom
svojich uznávaných odborníkov sa Andreas® n.o. aktívne podieľa na príprave a tvorbe tématicky zameraných diskusných
TV (STV1: Ľudia na 1, STV2: Lúskanie) a rozhlasových relácií (Slovenský rozhlas: relácia Kontakty), spolupracuje s
printovými médiami formou článkov (denník Sme, lifestylové časopisy Šarm, Báječná žena, Slovenka), odborných
stanovísk a komentárov a podporuje publikačnú činnosť nielen odbornej literatúry (podpora vydania knihy Michaely
Martinkovej: Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou).

Filantropické projekty a spolupráca partnerov
Autistické centrum Andreas® n.o. vytvára zmysluplné spoločensko-vzdelávacie projekty, ktorých charakter umožňuje
participáciu aj komerčných subjektov. Celkový benefit týchto projektov má celospoločenský význam a edukačný
charakter. V roku 2007 nezávislá „humanitná porota“ ocenila ISTROBANKU, a. s. CENOU FILANTROPIE v kategórii
„Sociálna pomoc v núdzi“ za dlhodobú podporu Autistického centra Andreas® n.o. a za aktívnu spoluprácu s centrom.
Prestížne ocenenie sa v roku 2007 udeľovalo po prvýkrát a ocenenie získali organizácie, inštitúcie, firmy a podnikatelia
za ich pomoc a dobrovoľnú angažovanosť vo verejnoprospešných projektoch.
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Podpora verejných podujatí
Výstava výtvarných prác autistických detí
V decembri 2007 sme podporili kultúrno-spoločenské podujatie – výstavu výtvarných prác autistických detí, ktorá
prebehla v Pedagogickom metodickom centre na Ševčenkovej ulici v Bratislave. Výstava sa uskutočnila pod názvom „Môj
anjel strážny“ a Autistické centrum Andreas® n.o. prispelo niekoľkými krásnymi výtvarnými prácami a keramickými
výrobkami detí s autizmom, ktoré centrum denno-denne navštevujú. Výstava mala veľmi pozitívne ohlasy a práce detí
sa stretli s obdivom laickej i odbornej verejnosti.
Účasť v súťaži „Fasáda roka“
V roku 2007 sme sa zúčastnili 4. ročníka súťaže „Fasáda roka“, ktorú vyhlásila spoločnosť Baumit. Do kategórie „Sanácia
za rok 2006“ sme nominovali novozrekonštruovanú budovu nášho centra na Galandovej ulici v Bratislave.

Edukačno-tvorivé aktivity
„Arte“ výrobky z centra Andreas® n.o.
„Arte terapia“ je jednou z najúčinnejších foriem terapie a komunikačného vyjadrenia ľudí s autizmom. Centrum Andreas®
n.o. sa každoročne zúčastňuje tradičných metských vianočných trhov, kde prezentuje a predáva svoje originálne
výrobky z keramiky a textilu. Ide o ručné výrobky autistických detí a ich rodičov. Tieto výrobky sú cenené a žiadané
práve pre ich jedinečnosť a unikátne autorstvo.

Vzdelávame sa - konferencia „Autizmus a lidská práva“ v Prahe
Zástupcovia Autistického centra Andreas® n.o. sa taktiež pravidelne zúčastňujú na vzdelávacích odborných podujatiach z
dôvodu získania nových poznatkov a informácií s cieľom následnej aplikácie v praxi. V novembri 2007 sme sa zúčastnili
odbornej vzdelávacej konferencie „Autizmus a lidská práva“, ktorá sa konala v Prahe, pod záštitou a na pôde Senátu
Českej republiky. Medzi vzácnych prednášajúcich patrili aj manželia Matthewsovci z Írska (pán Pat Matthews je
prezidentom Celosvetovej autistickej organizácie). Kľúčové témy konferencie sa dotýkali problematiky presadenia prijatia
Charty práv ľudí s autizmom vládou Českej republiky, informovanie zákonodárcov o alarmujúcom probléme, akým
autizmus na celom svete začína byť a naštartovanie komplexnejšieho spôsobu riešenia autizmu s aplikáciou na európske
krajiny. Konferencia z pohľadu odborného prínosu celkovo zastrešila všetky tri rezorty, dôležité v otázke riešenia
problém autizmu: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Odborné podujatie svojou účasťou podporil aj český politik
Petr Pithart.
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Aktivity súvisiace s dobudovaním interných priestorov centra
Dobudovanie priestorov budovy centra
Za základe úspešne ukončenej komplexnej rekonštrukcie budovy Autistického centra Andreas® n.o. sme pokračovali
v dozariaďovaní jej interiérových priestorov. Dokompletizovali sme kuchyňu, dobudovali v izbách vstavané skrine,
kúpeľnu sme rozšírili o perličkovú vaňu a dotiahli sa drobné stavebné úpravy. Pre účely „arte-terapie“ sme zabezpečili
pec na keramiku, vďaka ktorej budeme vedieť uspokojiť zvýšený dopyt po našich originálnych ručne robených
keramických výrobkoch.
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Ľudia
Štatutárny zástupca
Ing. Kateřina Nakládalová
Správna rada
Predseda
Ing. Jana Pšenáková
Členovia
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
PaedDr. Andrea Šedibová
Ing. Roman Mészároš
Pavol Kľučka

Zamestnanci
Mgr. Dagmar Šuranová, špeciálna pedagogička (materská
dovolenka)
Mgr. Ing. Katarína Szehérová, psychologička
Mgr. Karen Gašparových, sociálna pedagogička
Peter Vágner, správca
Odborní spolupracovníci
Doc. MUDr. Mária Šustrová, odborníčka na oblasť
hematológie, biochémie a imunológie
PhDr. Daniela Jánošiková, odborná diagnostika
Bc. Martina Šimorová, komunikácia a PR

Dozorná rada
Vanesa Vojtišková
Eva Trnačevičová
Františka Ďurkovská

Riaditeľka centra
Ing. Kateřina Nakládalová
Riaditeľka pre odbornú činnosť
PaedDr. Andrea Šedibová

Poznámka: Členovia Správnej rady a Dozornej rady neziskovej organizácie Andreas® n.o. neobdržali žiadnu finančnú
odmenu.
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Finančná správa

Prehľad o majetku a záväzkoch

Aktíva
Stavby-budova-predkupné pravo
Stavby-ploty+vonk.up.+trv.por
Budova-technické zhodnotenie Galandova
Stroje, prístroje a zariadenia
Hmotný investičný majetok - odpisovaný
Pozemky-LV/Galandova-predkupné právo
Hmotný investičný majetok - neodpisovaný
Tovar na sklade
Tovar
Pokladnica Skk
Pokladnica Skk ESF
Pokladnica CZK
Pokladnica EUR
Pokladnica HUF
Peniaze
BU - 2620845559/1100
BU - 10006-130515010/4900
BU - 10006-130216010/4900
BU - 810003-11911010/4900
BU - 10006-141417010/4900
BU - 77104-3451010/4900
BU - 74106-43315010/4900
Účty v bankách
Peniaze na ceste
Prevody medzi finančnými účtami

Suma v Sk
1 079 634,00
101 700,00
18 988 140,60
411 660,00
20 581 134,60
3 326 400,00
3 326 400,00
50 099,00
50 099,00
41 529,00
2 703,50
489,60
4 059,24
1 029,53
49 810,87

Poskytnuté prevádzkové preddavky 2007

4 000,00

Pohľadávky

4 000,00

Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Prechodné účty aktív a pasív
Základné imanie-vklad Šedibová
Základné imanie-vklad Pšenáková
Základné imanie-vklad Soth
Základné imanie-zdroj krytia-dlhodob.majetok
Fond základného imania
Sociálny fond
Dlhodobé bankové úvery a záväzky
Aktíva celkom

23 102,50
365 139,07
388 241,57
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-5 455 724,10
-5 458 724,10
-24 919,00
-24 919,00
22 430 257,14

856,48
70 639,50
301,20
253 138,12
419,00
-0,10
-140,00
325 214,20
3 189 000,00
3 189 000,00
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Pasíva
Oprávky k stavbám/budovám
Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam
Oprávky k hmotnému investičnému majetku

Suma v Sk
2 083 773,00
305 351,00
2 389 124,00

Dlhodobé bankové úvery

15 000 000,00

Dlhodobé bankové úvery a záväzky

15 000 000,00

Pasíva celkom

22 817 809,54

Hospodársky výsledok za rok 2007
Krátkodobá finančná výpomoc
Krátkodobá finančná výpomoc

100 000,00
100 000,00

Dodávatelia tuzemskí 2007
Krátkodobé rezervy
Prijaté preddavky
Nevyfakturované dodávky
Záväzky

36 242,20
48 646,23
532 077,50
16 890,00
633 855,93

Zamestnanci
Sociálna poisťovňa
Spoločná zdravotná poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

68 133,00
16 393,00
1 158,00
5 263,00
90 947,00

Daň zo závislej činnosti a funk.požitkov
Zrážková daň
Daňové záväzky

7 052,00
5 162,00
12 214,00

Iné záväzky 2007
Iné záväzky - škola, poradňa, DSS
Iné záväzky

4 128,00
60 092,10
64 220,10

Výnosy budúcich období - MK SR
Výnosy budúcich období - 2%
Prechodné účty aktív a pasív

290 000,00
1 500 000,00
1 790 000,00

Nerozdelený zisk, neuhradená strata za predchádzajúce
obdobie
Hospodársky výsledok

2 737 448,51
2 737 448,51

-387 552,40
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Prehľad o nákladoch a výnosoch

Náklady

Suma v Sk

Kancelárske potreby
Odborná literatúra
Drobný majetok neodpisovaný
Vybavenie kuchyňky
Didaktické pomôcky
Drobný nákup ostatný
Spotreba vody
Spotreba plynu
Spotreba energie
Spotrebované nákupy

35 010,30
4 265,00
107 312,20
41 092,50
13 326,00
155 260,40
11 341,60
97 214,00
56 487,00
521 309,00

Opravy a udržiavanie kancelárskej techniky
Opravy a udržiavanie zariadení
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Telefón
Nájomné
Účtovnícke služby
Poplatky za školenia a semináre
Členské príspevky
Internet a web služby
Dopravné služby

12 086,00
4 939,00
2 706,00
2 717,00
81 011,30
2,00
199 438,00
6 100,00
782,58
9 766,70
1 100,00

Odvoz odpadu

5 980,00

Poštovné
Kopírovanie

6 835,00
14,00

Notárske služby

1 963,00

Parkovné
Služby spojené s prevádzkou kotolne
Servis výťahov
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Psychologické vyšetrenia
Ostatné služby
Nedaňové výdavky
Služby

340,00
34 712,30
15 708,00
100 000,00
29 100,00
62 821,95
14 309,10
592 431,93

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Stravné lístky
Sociálny fond
Osobné náklady

1 303 749,76
359 577,47
43 406,00
5 462,00
1 712 195,23

Daň z nehnuteľností
Kolky priamo do spotreby
Koncesionárske poplatky
Notárske poplatky
Ostatné poplatky
Dane a poplatky

38 796,00
1 760,00
480,00
120,00
926,50
42 082,50

Zmluvné pokuty a penále
Debetné úroky
Kurzové straty
Halierové vyrovnanie
Poistenie majetku a zodpovednosti
Poistenie priemyslu a podnikateľov
Iné ostatné náklady
Ostatné náklady

211,00
0,10
7 562,30
0,10
41 776,03
29 350,50
12,00
78 912,03

Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku - účtovné
z toho odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku - daňovo uznané
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Daň z príjmu
Daň z príjmu

Náklady celkom

1 095 023,00
1 105 180,00

45 000,00
45 000,00
1 600,40
1 600,40

4 088 554,09
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Výnosy
Tržby z predaja služieb z činnosti zo sociálnej prevencie
Tržby z predaja služieb - nájomné
Tržby z predaja služieb - reklama
Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť
Tržby za predaný tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar
Kreditné úroky
Halierové vyrovnanie
Nespotrebované poistné
Iné ostatné výnosy
Ostatné výnosy

Suma v Sk
264 092,00
513 135,00
30 000,00
116 291,00
1 374,00
924 892,00
64 706,08
1,61
3 839,00
7 618,00
76 164,69

Prijaté príspevky od iných organizácií - dary
Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary
Prijaté príspevky - celkom

740 000,00
128 285,00
868 285,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky vrátane príspevkov z pozdielu zaplatenej
dane

836 660,00

Dotácia VÚC
Dotácia Ministerstvo kultúry
Prevádzkové dotácie

850 000,00
145 000,00
995 000,00

Výnosy celkom
Hospodársky výsledok za rok 2007

836 660,00

3 701 001,69
-387 552,40
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Prehľad výnosov v členení podľa zdrojov

Výnosy
Tržby z predaja služieb z činnosti zo sociálnej prevencie
Tržby z predaja služieb - nájomné
Tržby z predaja služieb - reklama
Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť
Tržby za predaný tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar
Kreditné úroky
Nespotrebované poistné
Halierové vyrovnanie
Iné ostatné výnosy
Ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií - dary
Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary
Príspevky z podielu zaplatenej dane

Dotácia VÚC
Dotácia - Ministerstvo kultúry
Prevádzkové dotácie
Výnosy celkom

Suma v Sk
264 092,00
513 135,00
30 000,00
116 291,00
1 374,00
924 892,00
64 706,08
3 839,00
1,61
7 618,00
76 164,69
740 000,00
128 285,00
836 660,00
1 704 945,00
850 000,00
145 000,00
995 000,00
3 701 001,69

* Celková hodnota 2% prijatých v roku 2007 je 2 336 660,-.
Na výnosy budúcich období bola preúčtovaná čiastka 1 500 000,-
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Správa audítora
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Štatút
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O nás v médiách

Publikované tlačové správy
Autistické centrum Andreas má novú riaditeľku
Bratislava, 8. januára 2007 – Novou riaditeľkou Autistického centra Andreas n.o. sa od januára 2007 stala členka
Správnej rady centra Ing. Kateřina Nakládalová. Vo svojej funkcii takto vystriedala PaeDr. Andreu Šedibovú, ktorá tento
post zastávala od roku 2001. Kateřina Nakládalová bude od januára 2007 pôsobiť len vo funkcii riaditeľky a Andrea
Šedibová sa stala členkou Správnej rady Andreasu.
„Som veľmi rada, že sa Kateřina Nakládalová rozhodla prijať túto výzvu. Problematike autizmu sa venuje už niekoľko
rokov a tento posun už teraz cítime ako veľké plus. Mne táto pozitívna zmena otvorila podstatne väčší priestor venovať
sa len odbornej činnosti,“ povedala Andrea Šedibová. „Prijať výzvu stať sa riaditeľkou Autistického centra Andreas n.o.
bola pre mňa veľká česť a veľký záväzok zároveň. Túto zmenu si vyžiadal prirodzený vývoj fungovania centra za
posledných päť rokov. Veľmi si vážim obrovský kus práce, ktorý je zreteľný za prácou pani Dr. Šedibovej a celým tímom
zakladateľov. Súčasne chápem potrebu odbremeniť Dr. Šedibovú od samotného procesu riadenia centra a vytvoriť jej tak
priestor na riadenie odbornej činnosti. Celý proces zmeny prirodzene vyplynul práve v čase dokončenia rekonštrukcie
priestorov nášho centra, ako aj dovŕšenia piatich rokov existencie centra, v čom vidím štartovaciu čiaru pre ďalšie smelé
a toľko potrebné aktivity. Aktuálne, najbližšie nás čaká personálne posilnenie odborného tímu, pretože dopyt po službách
nášho centra rastie. Ďalšou dôležitou úlohou je zabezpečiť starostlivosť a pomoc rodinám v krízových fázach vývinu
autistu, ako je predovšetkým pubertálny vek, kedy pribúdajú prípady vylúčenia dieťaťa z procesu vzdelávania pre jeho
nezvládateľnosť. Zásadnou úlohou do budúcna bude aj riešiť starostlivosť o dospelých autistov, ktorá na Slovensku,
okrem zopár priekopníckych projektov, prakticky absentuje. Pri tom všetkom by sme radi docielili koordinovanú
spoluprácu rezortnú aj mimorezortnú s cieľom posunutia celkovej starostlivosti o autistickú populáciu na úroveň
vyspelých krajín v zahraničí, odkiaľ už roky čerpáme inšpiráciu a skúsenosti. Verím, že vďaka pochopeniu a ďalšej
podpore verejnej správy, súkromného sektora a širokej verejnosti sa dobrá vec postupnými krokmi podarí“, uviedla
Kateřina Nakládalová. Nová riaditeľka bude zodpovedná za celú činnosť a všetky aktivity centra.
Ing. Kateřina Nakládalová je rodáčka z Čiech, narodila v roku 1965 v Ostrove na 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 aktívne sa zúčastňovala na aktivitách SPOSA. Jej zainteresovanosť v tejto problematike
bola taktiež vyvolaná potrebou aj ako samotného rodiča – matky, ktorá má diagnostikovaného syna – autistu. Počas
rokov 2001 – 2005 vykonávala funkciu členky Správnej rady SPOSA. Kateřina Nakládalová je iniciátorkou vyšetrení a
výskumu metabolickej poruchy u autistických detí v rámci celého Slovenska. Od r. 2005 ako členka Správnej rady
Autistického centra Andreas n.o. odborne riadila komplexnú rekonštrukciu budovy centra. Kateřina Nakládalová prijala
post riaditeľky Autistického centra Andreas n.o. a túto funkciu začala aktívne vykonávať od januára 2007.

22

Ing. Kateřina Nakládalová je vydatá, má dvoch synov, Jakuba (12) a Dalibora (15). Manžel, Ing. Rastislav Nakládal, je
tenisový tréner. Syn Jakub je diagnostikovaný autista od roku 1996. V rámci svojho voľného času sa rada venuje
literatúre, cestovaniu, turistike, prírode a športu.
Autistické centrum Andreas n.o. v závere minulého roku oslávilo svoje 5. výročie existencie. Pri tejto príležitosti v rámci
spoločensko-charitatívneho projektu „Otvárame dvere – aby sa otvárali srdcia“ usporiadalo centrum celodennú
medzinárodnú odbornú konferenciu na tému „Autizmus a integrácia“ a počas „Dňa otvorených dverí“ predstavilo laickej i
odbornej verejnosti svoje novozrekonštruované priestory na Galandovej ulici v Bratislave. Cieľom tohto projektu bolo
predstaviť doterajšiu činnosť a nové aktivity centra, odtabuizovať tému autizmu pre verejnosť, zlepšiť jej vnímanie a
zvýšiť toleranciu voči ľuďom s autizmom. Ambície projektu sa naplnili a Andreas takto plynule nadviazal na svoje
úspešné aktivity v oblasti vzdelávania. Projekt sa stal taktiež atraktívnym aj pre samotné média, ktoré tak základné
posolstvo projektu a citlivé témy dostali do širokého povedomia verejnosti a partneri projektu uvítali netradičnú možnosť
propagácie a spojenia mena firmy s ušľachtilým cieľom.
Počítačová učebňa pre ľudí s autizmom je realitou!
Bratislava, 2. novembra 2007 - Autistické centrum Andreas® n.o. nadviazalo partnerstvo s Nadáciou Slovenskej
sporiteľne, ktorá sa podieľa na realizácii verejno-prospešného projektu „Počítačová učebňa“. Cieľom projektu je
vytvorenie počítačovej učebne s technickou podporou aj pre motoricky znevýhodnených klientov, ktorá prispeje
ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu a taktiež umožní klientom a odbornému personálu centra využívať progresívne
metódy a formy v oblasti edukácie a zjednodušenia výroby učebných pomôcok.
Tento unikátny projekt umožní vybudovať v priestoroch autistického centra modernú počítačovú učebňu. Jej zariadenie
bude tvoriť výkonný počítač s dotykovým monitorom a plnofarebné multifunkčné zariadenie (tlačiareň, kopírka, skener).
Počítačová technika bude zodpovedať požadovaným špecifikám práce s autistickým klientom a bude prispôsobená aj
prípadnému výskytu motorického hendikepu.
Hlavný prínos projektu spočíva najmä vo využívaní novej formy a metód pri vzdelávaní, projekt poskytne novú
alternatívu trávenia voľného času, prostredníctvom počítačovej učebne sa získa prístup k progresívnym metódam
edukácie pre všetkých klientov bez ohľadu na ich prípadný motorický hendikep (pri zohľadnení ich intelektových
schopností) a v neposlednom rade sa skvalitní edukačný proces.
Pre odborný personál centra Andreas n.o., znamená zavedenie počítačovej učebne podstatné uľahčenie výroby učebných
pomôcok a zvýšenie kvality ich prevedenia, rozšírenie možností vyhľadávania zdrojov a predlôh pri príprave pomôcok a
skrátenie času potrebného na prípravu terapeuta na učebný proces.
„Dôvodom realizácie projektu je poskytovanie kvalitnej pomoci ľuďom s autizmom s dôrazom na rozšírenie
a skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb“, uvádza Ing. Kateřina Nakládalová, riaditeľka Autistického centra
Andreas® n.o.. „Sme veľmi vďační za akýkoľvek prínos do riešenia celospoločenského problému, akým sa autizmus už
v dnešnej dobe stal. S ohľadom na mnohoročné zahraničné skúsenosti, projekt Počítačovej učebne vnímame ako ďalší
významný krok v rámci náročnej edukácie ľudí s autizmom na Slovensku.“ A dodáva: „Vďaka partnerom, ktorí sú ochotní
ísť do takýchto projektov, akým je práve Nadácia Slovenskej sporiteľne, sa nám otvára ďalší rozmer riešenia tohto
problému.“
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Počítačovú učebňu budú môcť klienti a odborní pracovníci začať naplno využívať už začiatkom roka 2008.

CENA FILANTROPIE 2007 pre ISTROBANKU za podporu Autistického centra Andreas
Bratislava, 20. novembra 2007 - Nezávislá „humanitná porota“ ocenila ISTROBANKU, a. s. CENOU FILANTROPIE
2007 v kategórii „Sociálna pomoc v núdzi“. ISTROBANKA získala 2. miesto za podporu a aktívnu spoluprácu s
Autistickým centrom Andreas® n.o.. Ocenenie „CENA FILANTROPIE“ sa udeľuje organizáciam, inštitúciám, firmám
a podnikateľom za ich pomoc a dobrovoľnú angažovanosť vo verejnoprospešných projektoch.
CENU FILANTROPIE udeľuje nezávislá porota zložená z odborníkov a osobností spoločenského, kultúrneho
a podnikateľského prostredia za výber kvalitných projektov. Toto ocenenie je podporením energie, ktorú organizácia
investuje do budovania svojej značky cez filantropiu.
Porota rozhodla o víťazných projektoch v zložení verejne známych osobností:








prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., poslankyňa NR SR
prof. Emília Vášáryová, filmová a divadelná herečka a profesorka VŠMÚ
prof. Peter Michalica, husľový virtuóz
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity
prof. MUDr. Jaroslav Siman, PhD., Klinika detskej chirurgie LF UK
Mgr. Art. Tomáš Salamon, riaditeľ IQ DESIGN Studio.

V rámci ocenenej kategórie „Sociálna pomoc v núdzi/Zdravie“ podporila ISTROBANKA tieto projekty realizované
v spolupráci s Autistickým centrom Andreas® n.o.:
1. Otvárame dvere – aby sa otvárali srdcia
Spoločensko-vzdelávací charitatívny projekt „Otvárame dvere – aby sa otvárali srdcia“ sa realizoval v novembri 2006 a
bol rozdelený do dvoch dní. Súčasťou prvého dňa projektu bola medzinárodná odborná konferencia na tému „Autizmus
a integrácia“, ktorú slávnostne otvoril primátor mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský v priestoroch Bratislavskej vysokej
školy práva. Záštitu nad týmto projektom prevzala Nadácia Silvie Gašparovičovej a prezident Celosvetovej autistickej
organizácie Pat Matthews. V rámci druhej časti projektu „Dňa otvorených dverí“ Andreas n.o. predstavil svoje
novozrekonštruované priestory na Galandovej ul. v Bratislave, ktoré slávnostne otvorila pani Silvia Gašparovičová.
Záujemcovia sa počas odborného výkladu oboznámili so službami, ktoré centrum poskytuje a ukážkami prác autistických
detí a rodičov. Súčasťou Dňa otvorených dverí bolo tlačové podujatie, cieľom ktorého bolo priniesť informáciu odbornej
i laickej verejnosti o problematike autizmu, existencii a význame centra, činnosti a plánoch Andreasu a taktiež o
priebehu a výsledku medzinárodnej odbornej konferencie.
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2. JEDEN ROK AUTISTU
Dokumentárny film „JEDEN ROK AUTISTU“ vzniká v spolupráci s produkčnou spoločnosťou LEON Productions a ponúkne
autentický pohľad na ľudí s autizmom, na autizmus v dennom živote, jeho pochopenie, ako sa s autizmom žije, ako je
autizmus vnímaný všeobecnou verejnosťou a ako bežný, reálny svet vníma práve človek s autizmom. Kľúčovým
posolstvom tohto dokumentu je potreba upozorňovať na dnes už celospoločenský problém, ktorý na Slovensku ešte stále
nemá takú podporu od relevantných inštitúcií akú si žiada a ako je potrebné. Dokument bude využívaný aj ako
edukatívny materiál pre potreby centra a partnerských organizácií centra na Slovensku i v zahraničí.
ISTROBANKA, a. s. patrí k dlhoročným partnerom Autistického centra Andreas® n.o.. Významné partnerstvo
ISTROBANKY a Andreasu n.o. vzniklo v čase realizácie rekonštrukcie budovy centra, kedy banka pomohla dobudovať
centrum do podoby bezbariérového sociálneho zariadenia určeného na odbornú starostlivosť výlučne o ľudí s autizmom.
V súčasnoti ISTROBANKA, a. s. v spolupráci s Andreasom n.o. pokračuje aj naďalej, podporuje projekty v osvetovej
a propagačnej oblasti a taktiež odborné projekty a vzdelávacie aktivity centra.
„Dôvodom, prečo sa angažujeme v tejto oblasti podpory je filozofia: „silnejší pomáha slabšiemu". Snažíme sa
pomáhať v oblastiach, ktoré sú na pomoci iných závislé. Za najdôležitejšie ocenenie pokladáme radosť a spokojnosť tých,
ktorým sme pomohli zjednodušiť alebo spríjemniť každodenný život“, uviedla Ing. Dana Škublová, riaditeľka odboru
marketingu a reklamy, ISTROBANKA, a.s. a dodáva: „Práve pri realizácii projektu rekonštrukcie budovy centra sme si
uvedomili, čo problém autizmu reálne predstavuje v bežnom živote. Partnerstvo s Autistickým centrom Andreas® n.o.
vnímame ako príležitosť zapojiť sa do verejnoprospešného projektu, unikátneho svojho druhu na Slovensku. Pevne
veríme, že budeme môcť Andreas n.o. podporovať v jeho činnosti aj naďalej.“
Ing. Jana Pšenáková, predsedkyňa Správnej rady Autistického centra Andreas® n.o. vníma ocennie podporených
projektov ako ďalšiu výzvu: „Veľmi si ceníme, že ISTROBANKA bola dosť odvážna ísť s nami do týchto zmysluplných
a zároveň odvážnych projektov, ktorých realizácia má skutočne verejnoprospešný benefit. Pevne dúfame, že
ISTROBANKA, ako náš dôležitý partner, bude s nami v partnerstve pokračovať aj naďalej, pretože už teraz pracujeme na
ďalších odborných projektoch, cieľom ktorých je komplexnejší záber na riešenie, dnes už, celospoločenského problému
autizmu.“
Poďakovanie za zrealizovanie projektu „Otvárame dvere – aby sa otvárali srdcia“ patrí aj ďalším partnerom Andreasu
n.o., ktorí na projekte participovali: Mediálni partneri: Rádio Slovensko (Hlavný mediálny partner), Slovenská televízia,
SME online a Bratislavské noviny. Partneri projektu: Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej, TIPOS, národná
lotériová spoločnosť, a. s., NAY a. s., ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Bratislavská vysoká škola práva, Mmd
Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants, Gálik Guniš & Partners, Virtue Promotion spol. s r.o., Vitis
Pezinok, s.r.o., GreenArt, AB Film production, Reštaurácia Štefánka a ROXY Bar & Restaurant.
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Noviny, časopisy a ostatné periodiká
Denník Sme
Názov článku: Autistické centrum Andreas má novú riaditeľku (TS)
Dátum: január 2007
Vitalita
Názov článku: Autizmus: ako s ním žiť
Dátum: január 2007
Báječná žena
Názov článku: Mám iba dvoch žiakov
Dátum: december 2007
Andrea Šedibová (40) bola spočiatku pred autistickými deťmi bezmocná. Darmo bola špeciálna pedagogička. Nadviazať
komunikáciu s nimi sa jej zdalo nemožné. A dnes? Nielenže pozná kľúče do ich vnútra, ale na Slovensku im vybojovala
základné podmienky na dôstojný život. Deti s autizmom pôsobia, akoby boli z iného sveta. Hodiny sedia na jednom
mieste alebo sa pohybujú v zvláštnych schémach krokov. Väčšinou mlčia, prípadne všetko, čo poviete, po vás opakujú
ako ozvena. Keď kričia, nemusí to znamenať, že majú bolesti alebo že trpia, možno iba niečo chcú. Ich správanie treba
neustále dešifrovať. „Prvýkrát som sa s autistami stretla začiatkom deväťdesiatych rokov na detskej psychiatrii ako
čerstvá absolventka vysokej pedagogickej školy. Odborníci ich považovali za nevzdelávateľné deti. Nechodili ani do školy.
Nielen ja, ani starší odborníci im nevedeli pomôcť. A literatúra o autizme bola nedostupná. Strašný pocit,“ spomína
Andrea. Neodradil ju však, ale naštartoval.
Presýtení
Vraví, že túžba pomáhať ľuďom bola kdesi hlboko v nej. Jej výber povolania ovplyvnilo aj rodinné prostredie – otec bol
lekár, mama stredoškolská učiteľka. Andrea absolvovala v Anglicku niekoľko stáží zameraných na pedagogickú prácu s
ľuďmi s autizmom. Po návrate v roku 1995 sa pridala k skupine rodičov detí s autizmom a odborníkov, ktorí mali o túto
problematiku záujem. Založili občianske združenie a začali bojovať o právo detí s poruchou autizmu na vzdelanie.
Úspešne. Už v tom istom roku pre ne na Slovensku založili prvé dve špeciálne triedy. Jednu v Bratislave, druhú v Levoči.
„Deti s autizmom pôsobia, akoby boli zakonzervované,“ vysvetľuje Andrea. Navonok sa zdá, že sa ich nič netýka, v
skutočnosti sú presýtené množstvom a intenzitou vonkajších podnetov – situácií, informácií, zvukov... „Preto im ich
musíme dávkovať i filtrovať. Pri dodržaní tohto princípu sa dajú aj vzdelávať. Samozrejme, každé do inej miery. Cieľom
našej terapie nie je zmeniť ich na svoj obraz, ale umožniť im vyjadriť, čo potrebujú, čo si želajú a dosiahnuť, aby sa cítili
dobre a mohli sa v živote nejakým spôsobom realizovať,“ zdôrazňuje Andrea. V roku 2002 sa stala spoluzakladateľkou
Andreasu – prvého autistického centra pre klientov s autizmom. Dnes je jeho riaditeľkou pre odbornú činnosť.
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Naplno
Andrea túži po tom, aby deti v centre Andreas mohli nielen tráviť voľný čas, ale aj bývať a pracovať v chránených
dielňach. „Určité terapie a zamestnania im umožnia oddýchnuť si a zároveň prežiť život plnohodnotne,“ vysvetľuje. Od
cieľa nemá ďaleko. Pred piatimi rokmi začínali v zruinovanej budove. Dnes, po dokončenej rekonštrukcii vyzerá ako
novostavba. V septembri tohto roku prvýkrát otvorili školu a škôlku pre deti s autizmom, ktorej Andrea šéfuje. Dokopy
je v nej desať detí. „Niekto by sa čudoval: Iba? V skutočnosti je to veľa. Tieto deti nemožno vzdelávať hromadne. Na
jednu učiteľku pripadajú najviac dve. Niektoré sa nedokážu sústrediť ani vo dvojici. Tie, ktoré sú už v puberte, majú
veľké problémy v správaní. Množstvo podnetov počas cesty do školy a domov ich veľmi vyčerpáva. Od februára
budúceho roku plánujeme otvoriť aj Domov sociálnych služieb pre klientov s autizmom. Znamená to, že niekoľko detí tu
bude mať chránené bývanie,“ usmieva sa Andrea spokojne.
Andrea nepopiera, že niekedy je toho na ňu priveľa a cíti sa unavená. Keby ste pozorovali prácu pedagógov s deťmi
postihnutými autizmom, možno by vám pripadalo, že iba pred nimi sedia a dívajú sa na ne. V skutočnosti sa snažia
zachytiť a dešifrovať ich komunikačné signály. „Deti, ktoré k nám chodia, nie sú schopné bežným spôsobom vyjadriť ani
základné potreby, nieto ešte city. Pre nás však znamená pozitívnu spätnú väzbu aj to, že sú spokojné a chcú robiť
činnosti, ktoré sme pre ne vymysleli. Vtedy som aj ja spokojná.“
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On line portály
www.sme.sk, www.i-news., www.24hod.sk, www.webnoviny.sk, www.aktuality.sk, www.kysuce.sk,
www.iktkariera.cz, www.obce.info
Názov článku: Vzdelávanie autistov v centre Andreas skvalitní nová počítačová učebňa
Dátum: noveber 2007
Bratislava 2. novembra (TASR) - Vzdelávanie autistov v centre Andreas skvalitní moderná počítačová učebňa s
technickou podporou aj pre motoricky znevýhodnených klientov. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a
PR centra Martina Šimorová.
Zariadenie učebne bude tvoriť výkonný počítač s dotykovým monitorom a plnofarebné multifunkčné zariadenie s
tlačiarňou, kopírovacím zariadením a skenerom. Počítačová technika bude zodpovedať požadovaným špecifikám práce s
autistickým klientom a prispôsobí sa aj prípadnému výskytu motorického hendikepu.
Prínos projektu podľa jeho organizátorov spočíva najmä vo využívaní novej formy a metód pri vzdelávaní. Poskytne tiež
novú alternatívu trávenia voľného času. Pre odborný personál autistického centra znamená zavedenie počítačovej
učebne podstatné uľahčenie výroby učebných pomôcok a zvýšenie kvality ich prevedenia, rozšírenie možností
vyhľadávania zdrojov a predlôh pri príprave pomôcok a skrátenie času potrebného na prípravu terapeuta na učebný
proces.
"Dôvodom realizácie projektu je poskytovanie kvalitnej pomoci ľuďom s autizmom s dôrazom na rozšírenie a
skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb," tvrdí riaditeľka Autistického centra Kateřina Nakládalová. Je vďačná za
akýkoľvek prínos do riešenia celospoločenského problému, akým sa autizmus podľa nej stal.
Počítačovú učebňu budú môcť klienti a odborní pracovníci začať naplno využívať už začiatkom roka 2008. Partnerom
projektu je Nadácia Slovenskej sporiteľne.
www.babetko.sk
Názov článku: Autizmus a jeho realita
Dátum: november 2007
Autizmus je celoživotný stav a v súčasnej dobe predstavuje už celospoločenský problém. Mnohí ľudia pokladajú autistov
za agresívnych a nevzdelávateľných, čo však vzniká práve z nevedomosti, o čom vlastne autizmus je. Ľudia s autizmom,
deti alebo dospelí, potrebujú špeciálny typ odbornej starostlivosti a vzdelávania, vďaka čomu sú schopní z veľkej časti
vrátiť sa do „nášho normálneho sveta“a sú schopní plnohodnotného života. Avšak iba pre nich na dostupnej duševnej a
mentálnej úrovni.
Zahmlený pojem?
AUTIZMUS (z gréc. „autos“- sám, „izmus“– orientácia, stav) znamená aktívne stiahnutie sa z vonkajšej reality do
vnútorného imaginárneho sveta. AUTIZMUS nie je choroba, ale vývinová porucha. AUTIZMUS sa prejavuje od skorého
detstva, väčšinou do piatich rokov, kedy už sú pozorovateľné špecifické príznaky v oblasti sociálnych vzťahov, hier,
záujmov a predstavivosti, pričom existuje niekoľko stupňov narušenia týchto oblastí.
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Autizmus je celoživotný stav
Príčina vzniku autizmu nie je doposiaľ exaktne objasnená - existujú len dôkazy, ktoré hovoria, že ide o vrodenú poruchu.
Autizmus spôsobuje organické poškodenie mozgu počas vnútromaternicového vývinu. Je to jav, ktorý rodič ovplyvniť
nedokáže.
Vzájomná sociálna interakcia
Ak prebieha vývin normálne, väčšinou sa vekom u dieťaťa vyvíjajú primerané sociálne schopnosti, ktoré dovoľujú, aby
nadväzovalo kontakty s ostatnými. Avšak dieťa postihnuté autizmom funguje len vo veľmi úzkom kruhu. Jeho/jej
správanie je často posudzované ako spoločensky nevhodné. Niektorí autisti stoja v spoločnosti len na okraji, iní sú zas
pasívni a len málo zaujatí. Naopak, môže sa vyskytnúť aj prípad, že jedinec sa snaží nadviazať kontakty až nasilu,
komunikuje zvláštnym jednostranným spôsobom - keď vôbec nejaví záujem o reakcie partnera. Vo všeobecnosti majú
všetci autisti len nízku empatickú schopnosť, ale svojim vlastným spôsobom dokážu prejavovať istú lásku.
Izolovaný typ autistu sa správa, akoby k svojmu životu vôbec nepotreboval ľudí, nemá záujem o kontakty, reaguje
neprimeraným správaním. Pasívny typ je takisto na prvý pohľad izolovaný, ale ak s ním niekto nadviaže kontakt,
neodmieta ho. Aktívny bizarný typ zahŕňa ľudí s autizmom, ktorí nadväzujú kontakty veľmi zvláštnym spôsobom,
zvyčajne na rovnakú tému. Problémové správanie nie je príznak autizmu, ale dôsledok toho, že autisti nie sú schopní
inak komunikovať. Nerozumejú sami sebe a neuvedomujú si vlastnú identitu, čo sa môže navonok prejaviť tým, že
nevhodne reagujú.
Verbálna a neverbálna komunikácia
Niektorí autisti nevedia vôbec používať jazyk, zatiaľ čo iní ho používajú viac než vynikajúco. Obidva póly majú spoločné,
že nevedia viesť obojstrannú komunikáciu. Ich forma reči a aj jej obsah sú zvláštne: často sa vyskytuje echolália,
zamieňanie zámien a vymýšľanie si nových slov. Emocionálne reakcie ľudí s autizmom na verbálnu a neverbálnu
komunikáciu ich partnerov sú neadekvátne napr. odmietajú očný kontakt, nedokážu správne interpretovať reč tela,
výraz tváre či gestá. V niektorých prípadoch sa zdá, že rozvoj reči sa predčasne ukončil alebo ide spätne. Niekedy sa
môže problém s jazykom spájať aj s inými receptívnymi a jazykovými poruchami.
Imaginatívna hra a repertoár záujmov a aktivít
Ľudia postihnutí autizmom majú len obmedzenú predstavivosť. Väčšina z nich nedokáže hrať „akože“ hry. To im bráni
pochopiť úmysly a pocity druhých. Vyskytujú sa však aj prípady, kde bola imaginatívna hra až extrémna. Vo
všeobecnosti je väčšinou adaptívna funkcia hry neefektívna. Keďže autisti si nevedia predstaviť, ako myslí druhý človek,
majú iba malú možnosť ako predpovedať partnerove reakcie a vyrovnať sa s nimi. Ich správanie je väčšinou opakované
a ritualizované. Môžu si vytvoriť vzťah k zvláštnym a neobvyklým objektom. Stereotypné, opakované pohyby sa teda
vyskytujú úplne bežne. Pretrváva silná tendencia udržiavať veci v zabehnutom chode a udržať ich rovnakosť. Aj malé
zmeny v prostredí môžu spôsobiť veľmi negatívne reakcie. Veľa detí postihnutých autizmom si vybuduje záujem o
zvláštne veci. V mnohých prípadoch sa u detí vyskytuje extrémna citlivosť na stimuly (hmatové, zrakové, sluchové).
Ďalšie bežné príznaky sú poruchy spánku, stravovacích návykov, trávenia, strach, návaly hnevu niekedy kombinované
so sebadeštrukčným správaním. Klinický obraz jednotlivých prípadov môže byť veľmi rozdielny a vekom sa môže
výrazne meniť. Niektoré príznaky môžu vystúpiť, naopak iné zaniknú, mení sa ich intenzita a spektrum.
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Čo znamená žiť s autizmom?
Pri najťažšom a zároveň najbežnejšom stupni postihnutia sa dieťa s autizmom nedokáže samé ani najesť či umyť bez
perspektívy spontánneho zlepšenia smerom k samostatnosti v dospelosti. Ruku dospelého, ktorý ho chce viesť, má sklon
používať ako nástroj, prinúti ju pomôcť mu alebo „úkon“ urobiť zaňho. Aby aspoň niečo zvládol sám, vyžaduje si dennodennú sústavnú opakovanú činnosť, krok za krokom, neustále učenie sa. AUTIZMUS tak predstavuje zamestnanie
jedného rodiča na plný pracovný úväzok - jeden autista zaviaže na celý deň jedného človeka. Vytvorenie prijateľného
sociálneho prostredia rodiny, v ktorom je autista odkázaný žiť, si vyžaduje značné materiálne a finančné prostriedky.
Riešenie problému
Alternatívou komplexného riešenia problému autizmu na Slovensku je Autistické centrum Andreas® n.o. („Andreas
n.o.“), www.andreas.sk. Andreas n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001
za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
výhradne u populácie s autistickým syndrómom.
Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v
špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. (Pre školiace aktivity
Andreas n.o. získal akreditáciu Ministerstva školstva SR na vzdelávanie podľa zákona č. 386/1997 § 3 písmeno c)
záujmové vzdelávanie: Všeobecné vzdelávanie v problematike autizmu a Špecifické vzdelávanie v problematike autizmu).
V neposlednom rade je Andreas n.o. Regionálnym centrom autizmu pre Bratislavský samosprávny kraj.
Hlavným cieľom a účelom centra je:
•

zabezpečenie celoživotného bývania, celoživotnej starostlivosti a služieb,

•

vytvorenie takého modelu zariadenia, ktorý bude primeraný potrebám klientov s autizmom a ktorý dokáže
vytvoriť dôstojné podmienky pre ich osobnostný rast,

•

skĺbiť doteraz neexistujúcu súčinnosť troch rezortov zdravotníctva - diagnostika, včasná intervencia, školstva predškolské rozvíjanie, povinná školská dochádzka, mimoškolské a voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo a
prevencia následkov postihnutí,

•

otvoriť chránené dielne a chránené bývanie pre klientov centra.

Úspešne zavŕšená rekonštrukcia budovy centra v roku 2005 vytvára vhodné podmienky umiestnenia klientov na
celodenné i viacdenné pobyty, prostredie podporuje v maximálne možnej miere ich samostatnosť a zabezpečuje vhodné
podmienky pre ich pracovnú činnosť a samostatný život.
V rámci svojej činnosti centrum aktívne recipročne spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí ako sú
napríklad Írsko, Španielsko, Česko, Maďarsko, od ktorých získava a čerpá mnoho cenných odborných informácií,
skúseností a námetov, ktoré aplikuje v rámci poskytovania svojich služieb, poradenstva, svojich projektov, seminárov,
školení a odborných konferencií.
Centrum disponuje odborným, erudovaným personálom s dlhodobými skúsenosťami s prácou s autistickými klientami, čo
nás v spojitosti s vhodnými priestormi oprávňuje k predpokladu, že poskytované služby budú na vysokej úrovni a
umožnia klientom maximálne možný nezávislý život.
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Počas svojej už 6-ročnej existencie centrum realizovalo niekoľko úspešných projektov s dôrazom na vzdelávanie a
osvetu a vďaka odborníkom Andreas n.o. poskytuje služby na vysoko profesionálnej úrovni, čo dokumentuje aj zriadenie
Domova sociálnych služieb pre ľudí s autizmom, Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou
pre žiakov a deti s autizmom a Súkromnej špeciálnopeedagogickej poradne.
Dôležitou súčasťou činnosti centra je komunikácia a spolupráca s laickou a odbornou verejnosťou. Prostredníctvom
svojich uznávaných odborníkov sa Andreas n.o. aktívne podieľa na príprave a tvorbe tématicky zameraných diskusných
TV a rozhlasových relácií, spolupracuje s printovými médiami formou článkov, odborných stanovísk a komentárov,
podporuje publikačnú činnosť odbornej literatúry a každoročne sa realizuje Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť.
Bližšie informácie o autistickom centre a problematike autizmu nájdete na www.andreas.sk.
Rozhlasové vysielanie
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko
Relácia: Kontakty
Téma: Autisti
Dátum: apríl/2007

Televízne vysielanie
Slovenská televízia: STV2
Relácia: Lúskanie
Téma: Spolužitie s postihnutým súrodencom
Dátum: marec/2007
Slovenská televízia: STV2
Relácia: Cesty nádeje
Téma: Autistické centrum Andreas® n.o. a jeho činnosť
Dátum: apríl/2007
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Poďakovanie

V mene všetkých zamestnancov a blízkych spolupracovníkov Autistického centra Andreas® n.o. sa chcem veľmi pekne
poďakovať všetkým partnerom, sponzorom a donorom, vďaka ktorým sme mali opäť dôvod napísať ďalšiu výročnú
správu. Nesmierne si vážime každú pomoc, pretože nám otvára nové možnosti riešenia našich problémov, cieľov
a plánov.
Aj vďaka všetkým Vám sme sa opäť posunuli k naplneniu našich nie vždy ľahko dosiahnuteľných cieľov. Svojou pomocou
a podporou nám umožňujete prijímať nové výzvy a posúvať problém autizmu do dostupnejšej formy riešenia.
Všetkým Vám patrí moja a naša veľká vďaka!
Verím, že zostanete našimi priateľmi aj naďalej!

Ing. Kateřina Nakládalová
riaditeľka
Autistické centrum Andreas® n.o.
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Ďakujeme všetkým organizáciám a firmám za podporu a spoluprácu
A
A&B Film Produktion
Apia – grafické študio
B
Baumit s.r.o.
BEZ Transformátory a.s.
Bramac s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavská vysoká škola práva
Bratislavské Noviny
Buderus a.s.
BVS a.s.
C
Casper s.r.o.
D
Doprastav a.s.
E
Eurosafe s.r.o.
F
Formát a.s.
Fornetti Slovakia
G
GISS Electronic Systém
Gálik Guniš&Partners
Green Art
H
Hewlett - Packard s.r.o.
Hrvatsko Kulturno Društvo v Čunove
Hugo Boss
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I
Istrobanka a.s.
ING Bank
Ingsteel a.s.
Istroreal s.r.o.
J
J&T Financie Group
JUB Kastaco a.s.
K
Kanadské veľvyslanectvo v Bratislave
M
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava
Mestská časť Bratislava- Staré mesto
Mestská časť Bratislava- Ružinov
Mestská časť Bratislava- Jarovce
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mmd PR Slovakia s.r.o.
Marek Kopanica Hairdesgner&Team
N
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Tatra banky
Národná Banka Slovenska
NAY Elektrodom
O
Orange a.s.
P
Ing.Pichová Marta - projektant
Philip Morris
Prvá Stavebná a.s.
Prisma a.s.
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R
Reštaurácia Štefanka
Restaurant Tempus-Fugit
Roxy bar&Restaurant
Rádio Slovensko
S
SAP Slovensko s.r.o.
Samsung Electronics Magyár R.T.
SAS Institute GmbH
Salón Mischka
Siemens s.r.o.
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej
Slovenská sporiteľňa a.s.
Slovenská televízia
SME
Š
Ing. Šináková Katarína - architekt
T
1.Top Centrum
Technopol a.s.
Tenzona s.r.o.
TPD - tovar pre domácnosť
Transpetrol a.s.
T-Mobile Slovensko, a.s.
Tipos a.s.
V
Vitis Trade, s.r.o. Pezinok
Virtue Promotion s.r.o.
Výťahy Zeva s.r.o.
Z
ZIPP Bratislava s.r.o.
...a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na podporu Autistického centra Andreas® n.o. 2% z dane: všetkým
dobrovoľníkom, rodičom a rodinám, bez ktorých by sme nemohli zrealizovať naše aktivity a ciele.
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