Úvodné slovo

Autizmus nie je detská diagnóza,
je to celoživotné postihnutie
Poruchy autistického spektra označujú skupinu vývinových porúch, ktoré sa prejavujú od
skorého detstva a významne narušujú vnímanie, komunikačné schopnosti, sociálne myslenie
a exekutivné funkcie. Dôsledkom uvedeného je neštandardné správanie, ktoré významným
spôsobom znižuje adaptačné schopnosti človeka a jeho fungovanie v bežnom živote.
Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré zatiaľ nedokážeme liečiť. Diagnostikuje sa
zvyčajne už v ranom detskom veku, jeho ekonomické a sociálne dôsledky sa však naplno
prejavia až v dospelosti. V celom svete trpí autizmom približne 67 miliónov ľudí a podľa údajov
z odbornej literatúry jeho výskyt významne narastá. Na Slovensku trpí autizmom približne
0,5 % populácie, podrobné analýzy jeho výskytu a nárastu prejavov však u nás neboli realizované. V praxi však dochádza k enormnému nárastu potreby umiestniť dospievajúceho či
dospelého človeka s autizmom v zariadení sociálnych služieb. Bežné zariadenia sociálnych
služieb u nás však nie sú prispôsobené a pripravené na starostlivosť o takto postihnutých ľudí.
Tento fakt a predovšetkým moja každodenná skúsenosť a kontakt s autizmom u môjho, už
dospelého syna Andreja, viedla k myšlienke založiť domov sociálnych služieb pre dospelých
s autizmom. Už štvrtý rok v obci Krajné (okres Myjava) funguje Drahuškovo – domov sociálnych služieb komunitného bývania, čo znamená, že všetci jeho klienti – obyvatelia nie sú
„opatrovaní a strážení“, ale sú vnímaní ako rovnocenní partneri personálu. Naše komunitné
centrum je zaujímavé aj tým, že v ňom dostali príležitosť žiť a pracovať mladí dospelí z detských
domovov. Tri svety tak žijú na jednom mieste vo vzájomnej symbióze.
Našim klientom, ktorých voláme kamaráti, pomáhame čo najviac sa v rámci ich postihu
osamostatniť. Vďaka aktívnej a zmysluplnej práci v pracovných a tvorivých dielňach, či v kontakte so zvieratkami, získavajú svoje životné skúsenosti, pracovné a najmä sociálne návyky.
Vďaka tejto činnosti a práci s nimi sa z nich stávajú spokojní a stále viac samostatnejší jedinci.
V našej práci sa stretávame s množstvom prosieb o umiestnenie dospievajúceho či dospelého s autizmom do nášho zariadenia. Žiaľ, nedostatočná kapacita je dôvodom, prečo
musíme na tieto žiadosti odpovedať zamietnutím. Tento fakt je signálom, že Slovensko akútne
potrebuje vybudovať viaceré zariadenia tohto typu, čo si však vyžaduje významnú podporu
štátu. Inak hrozí, že systém starostlivosti o populáciu s autimom na Slovensku sa zrúti.
My z Drahuškova radi odovzdáme svoje skúsenosti všetkým záujemcom, ktorí by podobným spôsobom chceli pomáhať osobám postihnutým autizmom a vybudovať zariadenie
podobného typu. Viac informácií o našom komunitnom centre nájdete na internetovej
stránke www.drahuskovo.sk.
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
spoluzakladateľ komunitného centra
pre dospelých s autizmom Drahuškovo
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