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VÝROČNÁ SPRÁVA 2017
Komunitné centrum Drahuškovo je zariadenie sociálnej starostlivosti na pomoc osobám s
autizmom. Bolo vybudované vďaka obrovskej práci a iniciatívy mnohých zaintersovaných, veľkého
množstva finančných prostriedkov, zahraničným grantom a podpore mnohých donorov a sponzorov.
Komunitné centrum Drahuškovo dnes vykonáva svoju činnosť ako
a) špecializované zariadenie pre autistov – jedninečné zariadenie komunitného typu aké na
Slovensku nikde inde zatiaľ neexistuje
b) domov sociálnych služieb
c) domov na pol ceste – ubytovanie, zamestnanie a podpora absolventom detských domovov,
ktorí v Drahuškove vykonávajú svoju prácu pre prospech zdravotne postihnutých klientov.
Takto unikátne prepojenie medzi deťmi z detských domovov a ich zmysluplné pracovné naplnenie
v podobe starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby zatiaľ nikde na Slovensku nie je realizované.

Čo je Komunitné centrum Drahuškovo
Komunitné centrum Drahuškovo je zariadenie na pomoc klientom s autizmom a inými podobnými
postihnutiami. Po trojročnom budovaní je toto zariadenie v prevádzke od 1. 8. 2010. Svoju
starostlivosť poskytuje desiatim osobám s autizmom a podobnými postihnutiami. Súčasťou projektu
je aj umiestnenie desiatich osôb, ktorí boli v pobyte v detských domovoch a dostali príležitosť na
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ubytovanie a prácu v komunitnom centre tým, že sa stali asistentami vychovávateľov, ktorí
pomáhajú v starostlivosti o mentálne postihnutých.
Organizácia – previazanosť a kontinuita
Komunitné centrum Drahuškovo je výnimočný projekt na udržateľnosti ktorého sa spolupodieľajú dve
organizácie:
a) Drahuška a my..., o.z. so sídlom Košická 56, Bratislava
b) Drahuškovo, o.z., so sídlom Drahuškovo 828, Krajné
Obe organizácie sú úzko spolupracujúce vo vzájomnej podpore na udržateľnosti a prevádzke
Komunitného centra Drahuškovo ako spoločného realizačného pracoviska. Vzájomná väzba je
definovaná „Zmluvou o združení“ podľa §829 a ďalších Občianskeho zákonníka ratifikovanou dňa
2.5.2012.
Čo bolo doteraz vybudované
Komunitné centrum Drahuškovo pozostáva z areálu v rozlohe 4,5 ha, dvoch samostatných budov –
jednej na ubytovanie klientov a zamestnancov z detských domovov a druhej budovy ktorá slúži na
pracovné činnosti v jednotlivých pracovných dielňach. Súčasťou komplexu sú aj hospodárske
a technické budovy (garáž, pivnica, maštaľ pre ovce a poníky). Rozsiahly exterier slúži na
poľnohospodárske práce. Pre potreby ergoterapie je vybudovaná maštaľ pre kone a poníky.
Ako pracuje Drahuškovo
V prístupe k našim klientom s autizmom využívame teoretické vedomosti odborníkov, praktické
skúsenosti rodičov s autistickými deťmi a konfrontujeme svoju činnosť a prístup s podobnými
zariadeniami v zahraničí. V našej činnosti sa sústreďujeme na individuality každého jedinca,
spolupracujeme s klientami ako s rovnocennými partnermi. Sústreďujeme sa len na zmysluplnú
prácu, ktorá je využiteľná v bežnom živote. Dodržiavame základnú zásadu: „My našich klientov
neopatrujeme – my s nimi žijeme“.
Špecializované zariadenie pre autistov a domov sociálnych služieb
Komunitné centrum Drahuškovo ako realizačné pracovisko Drahuška a my…, o.z. poskytuje
starostlivosť desiatim klientom so zdravotným postihnutím, pritom siedmym klientov v celoročnom
alebo týždňovom pobyte a traja v dennom pobyte ako zamestnanci chránených dielní.
Klienti Drahuškova
– umiestnených 6 v špecializovanom zariadení
– umiestnených 3 v špecializovanom zariadení:
–
Zamestnanci CHD – 11 zamestnancov
Popri tom boli v priebehu roka 2017 realizované aj denné či týždňové pobyty pre ďalších záujemcov,
avšak už kôli obmedtzeným personálnym kapacitám len v minimálnej miere. Predovšetkým ako letné
pobyty počas letných prázdnin.
Chránené dielne Drahuškovo
Od 1. 3. 2012 je realizovaná v Komunitnom centre Drahuškovo prevádzka chránených dielní.
Unikátna príležitosť pre mentálne postihnutých predovšetkým pre osoby s autizmom na zaradenie do
práce, na zmysluplné využitie životného priestoru prácou ktorá má zmysel. Ku koncu roka 2017 sú v
Komunitnom centre Drahuškovo prevádzkované dielne pre trinásť zamestnancov so zdravotným
postihnutím.
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V roku 2017 sme získali možnosť opakovaného uplatnenia získania finančných prostriedkov aj
formou “náhradného plnenia” prostredníctvom spoločnosti PSS – Prvá stavebná sporiteľňa.
Stromčeky z pálenej hliny pre Mikulášsky večierok pre všetky deti zamestnancov aj pre všetkých
zamestnancov na vianočný večierok PSS.

V oblasti realizácie CHD Drahuškovo je Drahuška a my…, o.z v plnohodnotnej a vzájomne sa
podporujúcej aktivite s Drahuškovo, o.z. prostredníctvom ktorého sú zamestnaní zamestnanci CHD
so zdravotným postihnutím aj asistenti zamestnancov so zdravotným postihnutím a tým je
prostredníctvom UPSVaR Nové Mesto n. Váhom refundovaná časť finančných prostriedkov
zamestnancov CHD a nákladov na prevádzku CHD.
V spolupráci s UPSVaR NMnV bol vypracovaný nový systém podpory na pokračovanie chránených
dielní, ktorý ale je nutné nanovo predkladať v polročných intervaloch - v čom významným spôsobom
pri riešení kooperovala Mgr. Alena Pražienková.
Personálna situácia v Komunitnom centre Drahuškovo
V roku 2017 prebiehali kontinuálne zmeny v radoch kmeňových zamestnancov aj asistentov.
Výsledkom je aktuálna personálna matica s poslednou aktualizáciou k novembru 2017.
Začiatok roka 2017
Počet klientov spolu:
Celkový poč všetkých platených zamestnancov:
- z toho celkový počet zamestnancov v zmene:
- z toho - počet asistentov z DeD:

Koniec roka 2017
10
23
15
5

Počet klientov spolu:
Celkový poč všetkých platených zamestnancov:
- z toho celkový počet zamestnancov v zmene:
- z toho - počet asistentov z DeD:

10
22
15
4

Odišla Inga Gažíková ako skúsený asistent, napriek veľkej snahe sa nám nedarí získať asistentov z
DED do pracovnňého pomeru (napriek trvale sa zvyšujúcej minimálnej mzde).
Prebiehajúce projekty - sumárne
- Projekt realizovaný od 1.10.2017 do 31.3.2018 v rámci výzvy „Budúcnosť aj s autizmom“, ktorú
podporila Nadácia VW Slovensko. Cieľom je Rozšírenie pomôcok a aktivít v rámci muzikoterapie a
Rozšírenie pomôcok a nástrojov pre prácu v chránenej dielni na úseku práce s vlnou
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- Úspešne ukončený projekt: Podpora z Monaka v rámci „No Finish Line“. Výsledkom bolo
zaobstaranie vozidla s väčšou kapacitou na zabezpečenie vlastnej dopravy, ktorá umožnila výnenu
vozového parku a zámenu za efektívnejšiu prepravu osôb aj tovaru v Drahuškove.
- pre neodstrániteľné opakované poruchy nášho malého jednonápravovného traktora sme museli
realizovať kúpu nového dvojnápravového malého traktora s vlečkou, ktorým budeme zamezpečovať
sami všetky logistické potreby, vrátane mulčovania na veľkých trávnatých plochách veľkého
Drahuškova.

- Projekt „Z domova do života ” - Nadácia J&T - realizácia v roku 2017 – ukončený a vyhodnotený
Všetky prebiehajúce projekty riadi a koordinuje projektová manažérka Denisa Majtásová v úzkej
spolupráci s účtovníčkou a ostatnými zainteresovanými zamestnancami.
Projekt Celoživotné vzdelávanie osôb s autizmom s ťažším mentálnym postihnutím v praxi,
v spolupráci s prevádzkou Autistického centra Andreas - napriek opakovanému predkladaniu, aj
lobbingu v snahe o podporu nebol schválený k realizácii.
Vízie a plány na perspektívu budovania autistických centier na Slovensku cestou Nórskeho
finančného mechanizmu - všetky boli odmienuté aj Veľvyslankyňou SR v Oslo aj Veľvyslankyňou
Nórskeho kráľovstva na Slovensku kôli iným prioritným projektom NFM. Projekt – vízia
Stratégia starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra na Slovensku Nórsky
projekt autistom v Európe - aktuálne odmienutý.
Opakovane boli robené kroky na presadenie potreby lepšej finančnej zodpovednosti štátu za
obyvateľov umiestnených v zariadeniach sociálej starstlivosti, Ústredie práce (GR sekcie rodinnej
politiky JUDr. Nadežda Šebová, GR sekcie zamestnanosti PaedDr. Danica Lehocká, PhD. atď).
Snažíme sa presadzovať nutnosť zodpovednosti štátu za svopjich ZP občanov - príklad - insuficientné
hradenie nákladov zo strany štátu - príloha č. 3. Ubezpečenie zachovania zodpovednosti štátu
za sociálnu politiku občanov so zdravotným znevýhodnením, kedy minimálne do r 2020 + 3
roky (teda 2023) budú uhrádzané refundácie z ESF a potom sú pripravené náhradné mechanizmy.
Tie by nám mali dať istotu že aktuálny systém refundácií (akokoľvek je administratívne náročný) by
mal zotrvať. Keď sa udrží súčasný stav celkovej prevádzky DRA, tak podpora v podobe aktuálne
tretiny rozpočtu našich nákladov za CHD zostane.
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Príprava, predloženie a schválenie projektu „Z domova do života“ – Nadácia J&T
Občianske združenie Drahuška a my... predložilo Nadácii J&T projekt „Z domova do života“, ktorého
cieľom je v súlade s programom Nadácie J&T podpora detských domovov, resp. podpora klientov –
mladých dospelých z DeD v ich uplatnení sa v práci a spoločnosti. Tento projekt naväzuje na
predchádzajúci projekt Nadácie J&T z roku 2016 a 2017 a bol schválený k realizácii na rok 2017.
Manažérstvo kvality
Komunitné centrum Drahuškovo ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb vynakladá od svojho
vybudovania všetko úsilie k tomu aby poskytovalo tie najkvalitnejšie sociálne služby pre svojich
klientov. Tomuto cieľu podriaďujú svoju prácu všetci zamestnanci. Sme presvedčení že aj zariadenie
sociálnych služieb môže a aj má pristupovať k svojej činnosti ako "firma" ktorá poskytuje tie
najlepšie sociálne služby. K tomuto cieľu bol v zariadení zavedený systém riadenia kvality v súlade s
medzinárodnou normou ISO 9001:2015. Drahuškovo má od svojho počiatku vypracovaný systém
riadenia dokumentácie, zaviedlo efektívne, prehľadné a čo najúspornejšie financovanie. Zaujíma nás
spätná väzba našich klientov, objektívne metriky hodnotenia kvality, spokojnosť klientov - rodičov
našich klientov... Robíme všetky kroky k zabezpečeniu trvalého zlepšovania našich služieb.
V súčasnej dobe systém manažerstva kvality je aj naďalej udržiavaný, napriek tomu, že už nie je
opakovane certifikovaný akreditovanou spoločnosťou.
Udržanie farmy Drahuškovo
V trvalom sledovaní veterinárnym lekárom a Štátnej veterinárnej správy v Novom Meste n. Váhom je
aj naďalej prevádzkovaná farma komunitného centra. Dáva priestor na pozitívny kontakt a pracovnú
terapiu klientov Drahuškova s úžitkovými zvieratami. Kôli problematickému správaniu poníkov boli
tieto predané (už ohrozovali bezpečnosť klientov), pribudol miestio nuich oslík Barnabáš, zostávajú
sliepky a králiky, aktiálne ovečky. V poľnohospodárstve sa rastlinná produkcia minimalizuje prevažne
na záhradku Drahuškova.
Prezentačné, sponzorské aktivity a marketing
V priebehu roku 2017 boli realizované pretrvávajúce snahy o získanie prostriedkov prostredníctvom
sponzorov a podporovateľov. Aj pre nasledujúci rok bola realizovaná registrácia Slovenskou
notárskou komorou na oprávnenie získavania prostriedkov z 2% z daní.
Popri trvalých prezentačných aktivitách bola realizovaná prezentácia jednotlivých prebiehajúcich
projektov, predávanie výrobkov z CHD na trhoch. Boli vypracované, vytlačené a distribuované:
„Drahuškovské noviny“ 2017 č. 8 a 9, aktuálne prezentačné letáky a brožúry.
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Naďalej je prevádzkované a upravované je aj dátové a grafické rozhranie internetovej stránky
www.drahuskovo.sk, ktorú pripravil Mgr. Marek Šóth a jej obsah, vrátane Facebook prezentácie aj
naďalej aktualizuje a udržiava projektová manažérka Denisa Majtásová.

Bratislava, 21. 02. 2018

MUDr. Jozef Šóth, CSc.
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