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ROBIŤ VECI INAK. 

 
Unicus AS je nórska poradenská spoločnosť 
zameraná na pozitívne charakteristiky porúch 
autistického spektra. Vypĺňajú medzeru na trhu v 
poskytovaní služieb v oblasti testovania a 
zabezpečenia kvality IT systémov zákazníkov, 
medzi ktorými je niekoľko  najväčších firiem 
v Nórsku. Unicus stojí na silných stránkach a 
záujmoch ľudí. 
 
 
 

Unicus robí výnimočným fakt, že  spomedzi poradenských firiem len ich zamestnanci trpia 
Aspergerovým syndrómom. Sú to ľudia s unikátnymi vlastnosťami, ktoré sú pre zákazníkov 
prínosom. Medzi ich silné stránky patria zmysel pred detail, presnosť, štruktúrovaný a 
systematický prístup – čiže v súčasnosti na trhu veľmi vyžadované faktory. Unicus sa 
zameriava hlavne na výhody a možnosti vyplývajúce 
zo syndrómu, než na obmedzenia pričom  
jednotlivec je vždy na prvom mieste. 
 

 Služby v oblasti testovania  počítačových 
softvérov  za trhových podmienok 

 Aspergerov syndróm ako výhoda 

 Sociálny podnik, ktorý musí prinášať profit 

 20 zamestnancov, Nórsko, Oslo 

 Ľudia s Aspergerovým syndrómom / 
autizmom majú problém nájsť si bežné 
zamestnanie 

  

 

HODNOTY: 
 orientovaný na ľudí  
 inšpiračný   

 ponúkajúci riešenia  
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SPOLOČENSKÝ CIEĽ:  

Poskytnúť pravidelnú prácu osobám s Aspergerovým syndrómom a tým zvýšiť kvalitu 
ich života. 
 

Čo je autizmus / Aspergerov syndróm? 
 0,7-1 % populácie má autizmus, 

 85-90 % z nich nemá zamestnanie, 

 invalidný dôchodok v nízkom veku, 

 výzvy: sociálna komunikácia – sociálna interakcia, 

 unikátne kompetencie, 

 priemerné, alebo nadpriemerné IQ, 

 úzky okruh záujmov, 

 zmysel pre detail, logické a analytické myslenie, spoľahlivosť, 

 unikátne talenty – unikátne výsledky. 
 
Ľudia s Autizmom / Aspergerovým syndrómom používajú ľavú stranu mozgu viac: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDISKUTUJTE NASLEDUJÚCE OTÁZKY V TRIEDE:  

1. Aká sociálna zmena sa udiala vďaka tomuto sociálne prospešnému podnikateľovi?  
2. Ako začal?  
3. Ktoré ťažkosti musel prekonávať? 
4. Čo si myslíte, že je tento prístup podnikavý?  

5.  Akú radu by ste vedeli dať tomuto sociálne prospešnému podnikateľovi?  
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