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KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHUŠKOVO
pre osoby s autizmom a podobnými postihnutiami

Drahuškovo na jar

Drahuškovo v zime

V Drahuškove
nie sú dospelí ľudia s autizmom a podobnými postihnutiami „opatrovaní a strážení". Naopak,
personál im v rodinnom spôsobe života poskytuje nevyhnutnú pomoc, aby mohli realizovať svoj
vlastný zmysluplný život. Terapeuti v Drahuškove sú pre dospelých ľudí s autizmom a iným
postihnutím asistentmi, ktorí im pomáhajú realizovať ich túžby a záujmy, pričom plne
rešpektujú ich slobodnú vôľu.
Drahuškovo formou chránených dielní vytvára pre ľudí s postihnutím možnosť tvorivého
uplatnenia sa a príležitosť na reálny návrat do plnohodnotného a zmysluplného života.
Zamestnanie ľudí s postihnutím nedáva zmysel len im samým, ale aj ich rodinám, ktoré takto
odľahčené, majú možnosť na návrat k rodinnému životu a pracovnej realizácii.

Starostlivosť o dospelých ľudí s autizmom a podobným postihnutím je dnes na Slovensku
veľmi nedostatočná. Čím sú ukrátení o šancu, aby sa rozvíjali a úspešne si prehlbovali pracovné
zručnosti, sebaobsluhu, ale hlavne, aby boli šťastní a cítili sa príjemne.

Dôležitou súčasťou života v Drahuškove je práve aktívne zapájanie sa každého člena komunity
do bežného chodu Drahuškova, do každodenných ľudských a bežných aktivít ako sú: terapia
prácou (v dome aj vonku), aktivita s hudbou, so zvieratami.
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Spoločne a s pomocou vyrábame, maľujeme vtáčie búdky, tvoríme keramické výrobky z hliny,
ktoré prinášajú uspokojenie, radosť nám i tým, ktorým ich darujeme.

Vykonávame prácu v

prírode, akou je zber jabĺk, stohovanie sena, príprava políčok na jarnú výsadbu, zber plodín
vypestovaných na našich políčkach, zber bylín na výrobu liečiv. Aj vďaka týmto aktivitám naši
kamaráti s postihnutím urobili pokroky pri osobnej hygiene, dokážu pomôcť pri príprave
desiaty i olovrantu, alebo obliecť posteľ vo svojej spálničke. Stávajú sa samostatnejšími
a aktívnejšími.

maľovanie krmítok pre vtáčiky

kŕmenie ovečiek

práca na záhrade

oslava narodenín

Aký je deň v Drahuškove?
Aby sa ľudia s autizmom a podobnými postihnutiami v Drahuškove vedeli orientovať v čase
a priestore a aby ich život zodpovedal kvalite života, je nevyhnutné, aby plynutie dňa bolo pre
nich jasné, zrozumiteľné a vyplnené zmysluplnými činnosťami a aktivitami.
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Harmonogram celého dňa v Drahuškove plynie rovnako, obmieňa sa pracovná náplň aktivít
a činností, ktoré sú veľmi bohato rôznorodé a smerujúce k individuálnemu rozvíjaniu každého
konkrétneho klienta s autizmom a podobným postihnutím.

Drahuškovo je aj domovom na polceste, ktorý dáva príležitosť mladým dospelým –
absolventom detských domovov uplatniť sa ako personál pracujúci v zariadení na pozícii
asistent terapeuta. Mladí dospelí si rozšíria svoje pracovné zručnosti a získajú tak širšie
uplatnenia na voľnom trhu.

GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU DRAHUŠKOVO

Drahuškovo budované s podporou EEA grantov
a grantov Nórskeho finančného mechanizmu
s podporou štátneho rozpočtu SR.
Projekt: ,,Celoživotné vzdelávanie osôbs autizmom
v Drahuškove“ „Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ“ Dopytovo orientovaný projekt
Projekt ,,Drahuškovo pre zmysluplný život“ sa
uskutočnil vďaka podpore z Fondu Hodina deťom
ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti
Slovenska.
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