Občianske združenie HANS, Veľké Orvište č. 401, 92201
e-mail: oz.as.hans@gmail.com, tel.: 0905 541 260

Cítime svet inak
Združenie jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.
HANS je celoslovenské občianske združenie. Vzniklo preto, lebo sme ako rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať
spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie ľudí s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním
sveta. Našimi garantmi sú Mgr. Jánošíková, PhD , Mgr. Okenicová ( Andreas) a Mgr. Martinková (CENADA)
 Vznikli sme, aby sme stavali mosty medzi dvoma svetmi.
 S citlivým prístupom a porozumením dokážu naše deti a dospelí s AS a VFA byť prínosom pre spoločnosť a obohatia
svet svojou jedinečnosťou.
 Naše deti a dospelí potrebujú pochopenie a podporu v školách, v zamestnaní a pri hľadaní spoločenského
uplatnenia, aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti.
 Naše rodiny potrebujú pomoc v zložitej sociálnej situácii, včasnú diagnostiku a kvalitné terapeutické a odľahčovacie
služby.
 My všetci potrebujeme prijatie väčšinovou spoločnosťou.
 Inšpirujeme sa našimi deťmi a dospelými s AS a VFA a ako rodičia spolu s našimi odbornými garantmi
a spolupracovníkmi chceme prinášať potrebné informácie, zastupovať záujmy našich ľudí a hľadať riešenie na každý
boľavý problém vzájomného spolužitia.
Príklady plánovaných aktivít na rok 2017:
 Pripraviť webovú stránku – svoje tipy a námety nám môžete poslať cez facebook.
 Otvoriť regionálne centrá v rôznych lokalitách: prvé RC vo Zvolene od februára 2017: pravidelné voľnočasové
aktivity, stretnutia rodín, stretnutia s odborníkmi a zaujímavými osobnosťami, podporné skupiny, školenia pre
učiteľov, terapie (arteterapia, muzikoterapia, kanisterapia, tanečno - pohybová terapia).
 Divadlo HANS – predstavenie zo života realizované našimi členmi - amatérskymi hercami.
 Rodinný letný tábor s odstupňovaným programom podľa potrieb detí a ich samostatnosti.
 Regionálne konferencie a okrúhle stoly najmä pre rodičov a pre všetkých zainteresovaných – potrebujeme
detailne zmapovať situáciu, získať podporu od širokej základne pre presadzovanie zmien v legislatíve a praxi.
-----------------------Je tu vždy priestor aj na Vaše nápady. Staňte sa našimi členmi, prispejte ku zmene a aj k našim aktivitám, veríme že aj Vy
nájdete u nás možnosti sebarealizácie pre seba aj svojich blízkych.
Sme tu pre Vás a naše špeciálne deti aj dospelých.
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