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Špecifiká klientov s poruchou autistického spektra ako súčasť kurikula budúcich 
sociálnych pracovníčok a pracovníkov. 
Specifics of clients with autism spectrum disorders as a part of future social workers’ 
curriculum. 
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Abstrakt: Príspevok zdôrazňuje potrebu doplnenia prípravy budúcich sociálnych 
pracovníkov a pracovníčky o špecifiká jednotlivých cieľových skupín, s dôrazom na klientov 
s poruchou autistického spektra. Podľa posledných epidemiologických výskumov vo svete sa 
poruchy autistického spektra vyskytujú približne u jedného percenta obyvateľstva. Vzhľadom 
na špecifiká týchto porúch, máme dôvod sa domnievať, že ľudia s týmto typom porúch tvoria 
časť klientely sociálnej práce a preto by si budúci sociálny pracovníci a pracovníčky mali byť 
vedomí možných odlišností v potrebách a požiadavkách tohto typu klientov. 
Keywords: social worker, training, education, specifics of clients,  autism, autism spectrum 
disorders, pervasive developmental disorders 
Abstract: This article emphasizes the necessity of amending the preparation of future social 
workers to include the specifics of particular target groups, focusing on clients with autism 
spectrum disorder. According to most recent reviews of epidemiology a prevalence of autism 
spectrum disorders is approximately estimated to be about one percent. Given the specifics of 
these disorders, we believe that people with this kind of disorders take part of social workers’ 
clients and therefore future social workers should be aware of possible differences in the 
needs and demands of this type of clients. 
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Lekcia kontinuity "Európskych rokov" pre vzdelávanie v sociálnej práci.  
Lesson on continuity of the "European Years" for education in social work.  
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starnutie, občianstvo 
Abstrakt: Európske autority (Európska Rada, Európsky Parlament) zasväcujú jednotlivé 
"Európske roky" významným témam majúcim kľúčový dopad na sociálno-ekonomický rozvoj 
v európskom priestore, ale aj v národných štátoch a regiónoch. Jednotlivé "Európske roky" 
mobilizujú rozličné zložky spoločnosti, pričom potenciál mobilizácie sa môže udržať iba 
vtedy, ak na seba ER vzájomne vecne, organizačne či inak nadväzujú. Autorka popisuje 
reťaziaci potenciál ER 2010-2012 a jeho vybrané súvislosti so vzdelávaním v sociálnej práci. 
Keywords: continuity, European Years, social inclusion, volunteering, active ageing, 
citizenship  
Abstract: European authorities (e.g. The European Parliament, The European Council)focus 
the single "European Years" on some important themes which have a crucial social and 
economic impact in European, national or regional spaces. The single EYs mobilise various 
stakeholders since the potential of mobilisation can be sustainable only under conditions when 
single EYs´actions are relating each others. The author describes the chaining potential of the 
EYs 2010-2012 and its selected challenges for education in social work. 
 
 


