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  VÝROČNÁ SPRÁVA 2019  
 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 podporovateľov 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.  

    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 ubytovanie a prácu v komunitnom centre tým, že sa stali asistentami vychovávateľov, ktorí pomáhajú v starostlivosti o mentálne postihnutých.  
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 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 úžitkové zvieratá.   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  4 v zariadení sociálnych služieb  Popri tom boli v priebehu roka 2018 realizované aj denné či týždňové pobyty pre ďalších záujemcov, avšak už kôli obmedzeným personálnym kapacitám len v minimálnej miere.   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 2019 sú v Komunitnom centre Drahuškovo prevádzkované dielne pre trinásť zamestnancov so zdravotným postihnutím.   

   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.   
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Personálna situácia v Komunitnom centre Drahuškovo 
 V roku 2019 prebiehali kontinuálne zmeny v radoch kmeňových zamestnancov aj asistentov. Výsledkom je aktuálna personálna matica s poslednou aktualizáciou k decembru 2019.  

Počet klientov spolu: 10 Počet klientov spolu: 10 
Celkový poč všetkých platených zamestnancov: 23 Celkový poč všetkých platených zamestnancov: 26 

- z toho celkový počet zamestnancov v zmene: 15 - z toho celkový počet zamestnancov v zmene: 17 
- z toho - počet asistentov z DeD: 4 - z toho - počet asistentov z DeD: 5 

  Prebiehajúce projekty - sumárne 
 - Projekt „"Drahuškovo – Kráčame k samostatnosti i naďalej” - Nadácia J&T v kooperácii s Nadáciou EPH (Energetický a prumyslový holding) - realizácia v roku 2019 – ukončený a vyhodnotený bol v decembri 2019 (správy v 01/2020). Všetky prebiehajúce projekty riadi a koordinuje projektová manažérka Bc. Denisa Majtásová v úzkej spolupráci s účtovníčkou Jarilou Jurisovou a ostatnými zainteresovanými zamestnancami.  - Projekt Nadácia SPP – na kúpu valcovacej stolice na keramickú hlinu.   - Pre projekt „Drahuškovo - komunitné centrum Krajné - integrované vzdelávanie a práca pre osoby s autizmom a mládež s osobitnými potrebami“ SK 0139 realizovaný cestou Nórskeho finančného mechanizmu a EHP sme obdržali záväzné stanovisku ÚV SR – celý projekt musí byť udržiavaný do 9. 3. 2022 vrátane platby do „fondu udržateľnosti“.   Opakovane boli robené kroky na presadenie potreby lepšej finančnej zodpovednosti štátu za obyvateľov s PAS umiestnených v zariadeniach sociálej starostlivosti: 1. mediálne výstupy a propagácia problematiky.  2. Vypracovanie Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra a ich rodín v SR (Autistické centrum Andreas a Komunitné centrum Drahuškovo) – predložené na Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pri Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny konaného dňa 4. 6. 2019 (št. tajomník) odovzdaná Koncepcia pomoci osobám s autizmom v SR. Záver – dopracovanie riešenia a pripomienkovanie návrhu na najbližšie zasadnutie „Výboru“.  3. Žiadosť o riešenie pomoci osobám s autizmom v SR “Koncepcia starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra a ich rodiny v SR - Návrh uznesenia”. Výbor schválil doporučenie pre Ministra práce SR na vytvorenie pracovnej komisie k vytvoreniu uvedenej koncepcie. Vedúcim tejto komisie bol určený zástupca “Výboru” zastupujúci zdravotne postihnuté osoby s autizmom JUDr. Ivan Štubňa. 4. V priebehu roka 2019 sa zintenzívnila aktivita na vytvorenie „Asociácie na pomoc autistom v SR“ – aktivizovali Ing. Nakládalová a Dr. Šóth. Realizácia niekoľkých stretnutí - Komunitné centrum Drahuškovo sa pripája medzi zakladateľov tejto asociácie.   Príprava, predloženie nasledujúcich projektov – Nadácia EPH 
 Občianske združenie Drahuška a my... predložilo na nasledujúci rok 2020 Nadácii EPH následný projekt, ktorého cieľom bude v súlade s programom Nadácie EPH podpora detských domovov, resp. podpora klientov – mladých dospelých z DeD v ich uplatnení sa v práci a spoločnosti. „Drahuškovo – Pomáhame mladým ľuďom z detských domovov“. Tento projekt naväzuje na predchádzajúce projekty Nadácie J&T a Nadácie EPH v uplynulých rokoch a bol schválený pre rok 2020.       
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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.  K tomuto cieľu bol v zariadení zavedený systém riadenia kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001:2015. 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. Zostávajúce zvieratká ako predchádzajúcom roku - oslík Barnabáš a oslík Edo. Zostávajú sliepky a králiky, aktuálne ovečky. V poľnohospodárstve sa rastlinná produkcia minimalizuje prevažne na záhradku Drahuškova.   Dotácia na areál „veľkého Drahuškova“ bola pridelená opakovane na nasledujúci rok cestou PPA po satelitnom premeraní aktuálnej výmery (riešila Mgr. Pražienková).   Prezentačné, sponzorské aktivity a marketing 
 V priebehu roku 2019 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“ za rok 2019 č. 12 a č. 13.    

    Naďalej je prevádzkované a upravované aj dátové a grafické rozhranie internetovej stránky www.drahuskovo.sk, ktorú realizoval Mgr. Marek Šóth a obsah aktualizuje a udržiava vrátane Facebook prezentácie aj naďalej projektová manažérka Bc. Denisa Majtásová.        
Bratislava, 12. 02. 2020                    MUDr. Jozef Šóth, CSc.    
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  Finančná správa 
Majetok občianskeho združenia tvoril hmotný investičný majetok v podobe budovy , pozemkov a hnuteľného majetku 
v celkovej hodnote  1.489929,69 €  a finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom bankovom účte: 
Stav pokladne k  1.1.2019:                 203,08€    Stav pokladne k 31.12.2019:          1 132,15€ Stav na účtoch k 1.1.2019:         290 904,02 €  Stav na účtoch  k 31.12.2019:   317 217,32 € 
PRÍJMY 2019 
               
Prijaté príspevky od PO                     36 077,95 € 
Prijaté príspevky FO                                           30 138,75 €   
Použitie prísp. z pod. zapl. dane r.2017         3 356,13  € 
Použitie prísp. z pod. zapl. dane r. 2018       14 072,39 € 
Dotácie FM EHP                                                70 376,80 € 
Dotácie BSK  ŠZ ,DSS                                        21 701,28 €    
Dotácie TSK ŠZ,                                                 11 617,74 €  
Dotácie TTSK   DSS                                             4 932,00 € 
Dotácia MPSVR                                                60 480,00 € 
Dotácie – Poľnohospodárske fondy                    750,02 € 
Platby za pobyt                                                39 994,73 €   
Ostatné výnosy-vlastné zdroje                        6 365,53€ 
                299 863,32 € 
 
VÝDAVKY 2019 
Spotreba materiálu                    16 072,43 € 
Výchov. Pomôcky, záujmová činnosť                     534,48 € 
Spotreba el. energie, vody                                15 795,41 € 
Ostatné služby                                                       9 332,07 € 

- Poistenie majetku                   1 805,30 € 
- Sociálna práca                       13 755,00 €    

Ostatné výdaje                                                             16,00 € 
                           - opravy a údržba KC                 1 726,68 €  

- stravné zam.                            1 804,29 € 
Poskytnutý príspevok CHD Drahuškovo            20 000,00 € 
Mzdové náklady                   100 900,05 € 
Zákonné soc. a ZP                    36 138,52 € 
Tvorba SF            532,03 € 
Daň z nehnuteľností - Krajné          207,79 € 
Bankové poplatky      1 232,67 € 
Odpisy HM, DHIM                   80 012,94 € 
                   299 865,66 € 
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POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE V ROKU 2019  PRIJATEJ V ROKU 2018+ 2019 
                             Kontakt : Drahuška a my...  občianske združenie   
IČO:     30801168    
DIČ:      2022136567  
Sídlo:   Košická 56, Bratislava 82103   
 
Číslo účtu: OTP Banka č.ú.: SK77 5200 0000 0000 0897 0976 
Reg. MV SR c: VVS/1-9000/90-27653  

   Bratislava dňa 12.02.2020 
MUDr. Jozef Šóth, CSc. Predseda Predstavenstva Drahuška a my…, o.z.  

  Účel použitia podielu                             zaplatenej dane 
Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (v euro) 

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane 

1. poskytovanie sociálnej pomoci Opravy a údržba KC Drahuškovo  Drobné opravy a bežná údržba KC Drahuškovo 
2. poskytovanie sociálnej pomoci Prevádzková réžia 3 673,52 Kancelárske potreby, potraviny,PHM, spotreba  el. energia,  voda, BOZP a PO 
3. poskytovanie sociálnej pomoci Účtovnícke , sociálna práca, právne služby a poradenstvo 13 755,00 Audit účtovnej závierky a výročnej správy, sociálna práca,notárske a právnicke služby, poradenstvo VO 

4. poskytovanie sociálnej pomoci Programové vybavenie  Doména, IT služby 

5. Poskytovanie sociálnej pomoci Terapeutické pomôcky  tvorivé dielne, poníky, hry na rozvoj osobnosti 
                        Prijaté v r. 2018  – zostatok       3 356,13 
                                                                                          Prijaté v r. 2019                     :    27 272,47 
  17 428,52                      Zostatok r. 2018                    :   13 200,08 


