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KRAJNÉ 19. februára (SITA) - Komunitné centrum Drahuškovo v obci Krajné v okrese
Myjava musí z kapacitných dôvodov odmietať všetky ďalšie požiadavky na umiestnenie
dospievajúcich alebo dospelých postihnutých autizmom. Podľa riaditeľa zariadenia Jozefa
Šótha je potrebné vybudovať ďalšie kapacity tohto druhu, čo si však vyžaduje výraznejšiu
podporu štátu. Drahuškovo v súčasnosti funguje vďaka príspevkom rodičov, darom od
sponzorov a príspevkom štátu, ktoré však podľa Šótha dosahujú najviac 15 percent z reálnych
prevádzkových nákladov.
Šóth hovorí, že bez výraznejšej štátnej podpory sa celý systém starostlivosti o populáciu
postihnutú autizmom zrúti. Drahuškovo aktívne odovzdáva skúsenosti všetkým záujemcom,
ktorí by podobným spôsobom chceli pomáhať osobám postihnutým autizmom a vybudovať
podobné zariadenie. Jeho prevádzka je však drahá, pretože autisti si vyžadujú po personálnej
stránke nadštandardnú starostlivosť. V tichom prostredí myjavských kopaníc našlo pod
jednou strechou zázemie desať dospelých s autizmom a desať odchovancov detských
domovov. Tí sú zamestnaní ako asistenti vychovávateľov, za čo poberajú plat. "Je len na nich,

či pobyt tu berú len ako prechodné riešenie, alebo tu chcú zostať na dlhší čas,“ povedala
vedúca terapeutka Jarmila Fábryová. Väčšina z nich sa vzdeláva v oblasti sociálnych služieb a
získavajú aj rôzne certifikáty. Od dnešného dňa im v tom budú pomáhať nové laptopy, ktoré
im priviezol predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš, ktorý je sám
otcom autistického syna. "Je to krásna ukážka, ako zopár šikovných ľudí dokáže
prevádzkovať fungujúci ostrov nádeje, v ktorom nachádzajú útočisko ľudia, ktorým
spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť,“ povedal o Drahuškove Béreš.
Drahuškovo je už štvrtý rok domovom sociálnych služieb komunitného typu, v ktorom
klienti, ktorých tu volajú kamaráti, nie sú opatrovaní a strážení, ale sú rovnocennými
partnermi personálu. Zapájajú sa do domácich prác, do prác v záhrade, starajú sa o sliepky,
zajace a dvoch koníkov. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt, ku ktorému od marca 2012
pribudli chránené dielne. V nich bolo vytvorených desať pracovných miest pre zdravotne
postihnutých zamestnancov, ktorí pracujú v hrnčiarskej, kuchynskej, multifunkčnej, stolárskej
a ďalších dielňach.
Agentúra SITA vydá k správe zvukovú správu

Sociálne zariadenie v Krajnom nemá klientov, len kamarátov
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V Krajnom neďaleko Myjavy už štvrtý rok funguje unikátne sociálne zariadenie, kde žijú v
symbióze autisti a odchovanci detských domovov. Je to komunitné centrum Drahuškovo,
kde klientov nazývajú kamaráti. Odchovanci tu bývajú a zároveň sú tu zamestnaní ako
asistenti vychovávateľov. Spoločne sa starajú o ľudí postihnutých autizmom.
„Je to špecializované zariadenie pre ľudí s autizmom a zároveň aj dom na pol ceste.
Klientom, našim kamarátom, prinášame zmysluplné trávenie voľného času, ale aj prepojenie s
realitou. Starajú sa o okolie domova, chodníky, trávniky, záhradku, pestujú si tu ovocie a
zeleninu, pomáhajú v kuchyni. Máme tu aj malú farmu, kde sa spoločne staráme o zvieratá,
sliepky, zajacov a dvoch poníkov,“ vraví odborná terapeutka Jarmila Fábryová.
Keď mladý človek dosiahne vek dospelosti a ukončí štúdium, odchádza z detského domova
a musí sa postarať sám o seba. Pre niektorých z nich sa Drahuškovo stalo novým domovom.
Je tu 10 autistov a práve toľko odchovancov detských domovov. Nikoleta má 22 rokov a do
Drahuškova prišla z Detského domova v Žitavciach.
„Pre nás, čo sme vyšli z detských domovov, je to veľká šanca, ako si nájsť uplatnenie v
živote. Som tu už roka a pol, veľmi sa mi tu páči. Pomáham klientom pri hygiene, pri práci so
zvieratami, v keramickej dielni. Treba ich stále ubezpečovať, že sú v bezpečí, že všetko je v
poriadku,“ vraví o kamarátoch autistoch Nikoleta, absolventka strednej zdravotníckej školy. O
rok staršia Inga je takisto odchovankyňou detského domova. V Drahuškove robí asistentku
vychovávateľa od vzniku tohto zariadenia. S autistami sa prvýkrát stretla, až keď sem
nastúpila.
„Zo začiatku to bolo veľmi náročné, trvalo to tak dva mesiace, kým som si zvykla, ako sa
autisti správajú. Teraz to už dobre zvládam,“ hovorí Inga. Dodala, že neskôr by chcela byť
kaderníčkou alebo čašníčkou.

Autizmus je porucha vývinu, ktorá preniká celou osobnosťou človeka. Nemôže sa ho
zbaviť, autizmus v ňom bude stále. Autisti inak vnímajú svet okolo seba, inak spracovávajú
podnety z okolia. Svet sa pre nich stáva chaotický, nerozumejú hovorenému slovu, tomu, čo
sa deje okolo nich. Nechápu abstraktné pojmy, nevedia, čo je včera, dnes, zajtra, teraz, potom,
o hodinu.
Aby sa dostal z tohto chaotického sveta, potrebuje sa o niečo oprieť, potrebuje svet, ktorý
má svoje jasné pravidlá. Ak mu takúto istotu nevieme zabezpečiť, často reagujú
problémovým správaním, čo my vidíme ako agresivitu. Ale oni tým len dávajú na vedomie,
že tento svet nie je pre nich zrozumiteľný.
„Reagujú tak, že niečo zhodia, rozčúlia sa, napadnú iného človeka, vtedy môžu byť aj
nebezpeční. Ponúkame im činnosti, ktoré sa opakujú, nevnášame zbytočné zmeny do života,
ktorý im pripadá aj tak dosť chaotický. Stereotyp je pre nich istotou,“ vysvetľuje Jarmila
Fábryová.
Ako príklad uviedla príbeh Maricky z Bratislavy. Dievča postihnuté autizmom začalo
prechádzať z detstva do dospelosti, prišli hormonálne zmeny a zároveň aj zmena školy. Na
všetky tieto zmeny Maricka začala reagovať agresívnym spôsobom. Nechápala, čo sa deje a
čo sa bude ďalej diať. Agresivita bola výkrikom z jej vnútra, ktorý znamenal: pomôžte mi!
Trhala vlasy ľuďom okolo nej, škriabala ich, štípala, trhala na sebe oblečenie, hádzala sa o
zem.
Rodičia išli s ňou k lekárom, psychiatrom, Maricka bola na rôznych liekoch, ktorý jej stav
tlmili, ale nevyliečili. Mali aj vedľajšie účinky, krútila sa jej hlava, strácala rovnováhu,
odpadávala. Ona a jej rodičia prešli niekoľkými rokmi ťažkého obdobia. Pred 2 rokmi
priviezli Maricku do Drahuškova. Vtedy mala 20 rokov. Zmenila sa, ale nie hneď, trvalo to
asi pol roka, kým sa upokojila, kým pochopila, že je tu v bezpečí. Stala sa členom tohto
kolektívu a prejavy agresie prestali.
„Autizmus sa väčšinou zistí vo veku 2 – 3 rokoch dieťaťa, keď rodičia zbadajú, že ich dieťa
sa nevyvíja normálne. My sme si najskôr mysleli, že náš syn je hluchý. Až po odborných
lekárskych vyšetreniach sa prišlo na to, že je autista. Má 14 rokov a je to chodiaca
encyklopédia. Má fotografickú pamäť. Roky, filmové hviezdy, mená režisérov, ich úmrtia,
destinácie, kde sa filmy natáčali, to všetko ovláda. Ale napríklad nevie vyriešiť matematickú
úlohu, lebo tam mu chýba logické myslenie. Navštevuje špeciálnu školu a myslím si, že v
budúcnosti so svojím ľahkým postihom bude schopný aj samostatného života,“ hovorí o
svojich skúsenostiach s autizmom Imrich Béreš.
Komunitné centrum Drahuškovo v Krajnom otvorili na jeseň v roku 2010. Vybudovali ho
vďaka prostriedkom z nórskeho finančného mechanizmu a európskeho hospodárskeho
priestoru a tiež vďaka podpore sponzorov. Spočiatku bola európskych peňazí financovaná aj
jeho činnosť. Dnes je existencia Drahuškova vo veľkej miere závislá na ochote sponzorov
podporovať tento unikátny domov sociálnych služieb.
„Funguje to vďaka dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú, vďaka príspevkom, ktoré platia
rodičia našich klientov a aj z príspevkov štátu, presnejšie samosprávnych krajov. Ale musím
povedať, že príspevky, ktoré sú hradené cez samosprávne kraje, predstavujú maximálne 15
percent všetkých nákladov, čo potrebujeme na prevádzku,“ povedal Jozef Šoth, riaditeľ
komunitného centra Drahuškovo. O presných číslach a nákladoch nechcel hovoriť.
Krajné je veľká kopaničiarska obec medzi Starou Turou a Myjavou. Má šesť miestnych
častí a 39 kopaníc. Komunitné centrum vyrástlo na mieste bývalej školy v časti Žadovica a
získalo aj priľahlé pozemky, spolu asi 50 tisíc štvorcových metrov.
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Komunitné centrum Drahuškovo Foto: TASR/Radovan StoklasaKrajné 19. februára
(TASR) – Domov sociálnych služieb Drahuškovo vobci Krajné vMyjavskom okrese je
jedným zmála špecializovaných zariadení pre ľudí postihnutých autizmom. Drahuškovo
jedomovom sociálnych služieb komunitného typu, vktorom klienti nie sú opatrovaní
astrážení, ale sú rovnocennými partnermi personálu. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt.
"Našich klientov voláme kamaráti. Sú pre nás partnermi, ktorým pomáhame čo najviac sa
vrámci ich postihu osamostatniť. Prostredníctvom aktívnej azmysluplnej práce vpracovných
atvorivých dielňach či práci so zvieratkami získavajú kamaráti vDrahuškove svoje životné
skúsenosti, sociálne apracovné návyky. Sme veľmi radi, že vďaka tejto činnosti vidíme, ako
sa znich postupne stávajú ľudia, ktorí sú spokojní, stále viac samostatnejší," povedala
Miroslava Obuchová, ktorá priamo vDrahuškove koordinuje všetky činnosti.
Ako dodala, Drahuškovo vykonáva svoju prácu už štvrtý rok. Našli vňom zázemie dospelí
sautizmom, a pretože ide odomov komunitného bývania, sú vnímaní ako rovnocenní partneri
personálu. Drahuškovo je zaujímavé aj tým, že tu dostali príležitosť žiť apracovať aj mladí
dospelí zdetských domovov. Tieto tri svety žijú vo vzájomnej symbióze a pomáhajú si.
"Vo svojej práci sa stretávame smnožstvom požiadaviek na umiestnenie dospievajúceho či
dospelého človeka sautizmom do Drahuškova. Sveľkou ľútosťou však musíme zdôvodu
nedostatku kapacity záujemcov odmietnuť. Akútna potreba vybudovania viacerých zariadení
tohto typu si vyžaduje významnejšiu podporu štátu. Inak sa celý systém starostlivosti
opopuláciu postihnutú autizmom na Slovensku úplne zrúti," priblížil spoluzakladateľ
Drahuškova Jozef Šóth, ktorý je súčasne otcom dospelého Andrejka sautizmom. Dodal, že
prevádzkové náklady zariadenia pokrýva štát prostredníctvom samosprávnych krajov len na
15 percent, ostatné pokrývajú zdarov sponzorov azplatieb rodičov klientov.
Podľa predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imricha Béreša Drahuškovo je
krásna ukážka, ako zopár šikovných ľudí dokáže prevádzkovať fungujúci ostrov nádeje,
vktorom nachádzajú útočisko ľudia, ktorým spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť.
"Myslím, že firmy by mali svoju pomoc venovať aj takýmto menším projektom, ktoré nie sú
také viditeľné, ale oto viac sú odkázané na našu pomoc. Týmto projektom sa dá pomôcť aj
vecným plnením, materiálom alebo zariadením pre chránené dielne. Tak vedia prispieť aj
firmy ainštitúcie, ktoré nemajú možnosť pomáhať finančne," doplnil predseda spoločnosti,
ktorá dnes venovala zariadeniu šesť notebookov na uľahčenie práce azlepšenie úrovne
starostlivosti o klientov.
Občianske združenie Drahuška amy... sa venuje starostlivosti odospelých sautizmom od
svojho vzniku. Jedným zhlavných cieľov bolo vybudovanie zariadenia komunitného typu na
pomoc osobám sautizmom - Drahuškovo. Odmarca 2012 pribudli chránené dielne. Vnich bolo
vytvorených desať pracovných miest pre zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorí pracujú
v hrnčiarskej, kuchynskej, multifunkčnej, stolárskej aďalších dielňach.

Centrum Drahuškovo je unikátnym zariadením pre ľudí s autizmom
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/Radovan StoklasaKrajné 19. februára (TASR) – Domov sociálnych služieb Drahuškovo v
obci Krajné v Myjavskom okrese je jedným z mála špecializovaných zariadení pre ľudí
postihnutých autizmom. Drahuškovo je domovom sociálnych služieb komunitného typu, v
ktorom klienti nie sú opatrovaní a strážení, ale sú rovnocennými partnermi personálu. Na
Slovensku ide o ojedinelý projekt.
"Našich klientov voláme kamaráti. Sú pre nás partnermi, ktorým pomáhame čo najviac sa v
rámci ich postihu osamostatniť. Prostredníctvom aktívnej a zmysluplnej práce v pracovných a
tvorivých dielňach či práci so zvieratkami získavajú kamaráti v Drahuškove svoje životné
skúsenosti, sociálne a pracovné návyky. Sme veľmi radi, že vďaka tejto činnosti vidíme, ako
sa z nich postupne stávajú ľudia, ktorí sú spokojní, stále viac samostatnejší," povedala
Miroslava Obuchová, ktorá priamo v Drahuškove koordinuje všetky činnosti.
Ako dodala, Drahuškovo vykonáva svoju prácu už štvrtý rok. Našli v ňom zázemie dospelí s
autizmom, a pretože ide o domov komunitného bývania, sú vnímaní ako rovnocenní partneri
personálu. Drahuškovo je zaujímavé aj tým, že tu dostali príležitosť žiť a pracovať aj mladí
dospelí z detských domovov. Tieto tri svety žijú vo vzájomnej symbióze a pomáhajú si.
"Vo svojej práci sa stretávame s množstvom požiadaviek na umiestnenie dospievajúceho či
dospelého človeka s autizmom do Drahuškova. S veľkou ľútosťou však musíme z dôvodu
nedostatku kapacity záujemcov odmietnuť. Akútna potreba vybudovania viacerých zariadení
tohto typu si vyžaduje významnejšiu podporu štátu. Inak sa celý systém starostlivosti o
populáciu postihnutú autizmom na Slovensku úplne zrúti," priblížil spoluzakladateľ
Drahuškova Jozef Šóth, ktorý je súčasne otcom dospelého Andrejka s autizmom. Dodal, že
prevádzkové náklady zariadenia pokrýva štát prostredníctvom samosprávnych krajov len na
15 percent, ostatné pokrývajú z darov sponzorov a z platieb rodičov klientov.
Podľa predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imricha Béreša Drahuškovo je
krásna ukážka, ako zopár šikovných ľudí dokáže prevádzkovať fungujúci ostrov nádeje, v
ktorom nachádzajú útočisko ľudia, ktorým spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť.
"Myslím, že firmy by mali svoju pomoc venovať aj takýmto menším projektom, ktoré nie sú
také viditeľné, ale o to viac sú odkázané na našu pomoc. Týmto projektom sa dá pomôcť aj
vecným plnením, materiálom alebo zariadením pre chránené dielne. Tak vedia prispieť aj
firmy a inštitúcie, ktoré nemajú možnosť pomáhať finančne," doplnil predseda spoločnosti,
ktorá dnes venovala zariadeniu šesť notebookov na uľahčenie práce a zlepšenie úrovne
starostlivosti o klientov.
Občianske združenie Drahuška a my... sa venuje starostlivosti o dospelých s autizmom od
svojho vzniku. Jedným z hlavných cieľov bolo vybudovanie zariadenia komunitného typu na
pomoc osobám s autizmom - Drahuškovo. Od marca 2012 pribudli chránené dielne. V nich
bolo vytvorených desať pracovných miest pre zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorí
pracujú v hrnčiarskej, kuchynskej, multifunkčnej, stolárskej a ďalších dielňach.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRProgram - divadlá, kiná,
koncerty, festivaly, múzeá, výstavy, tv program tu

Obojstranná pomoc
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Moderator: Jaroslav Zápala, Mária Chreneková Pietrová
Moderátor:
Jedni potrebujú pomoc, aby sa nestratili v reálnom svete, druhí im pomáhajú, hoci pomocnú
ruku potrebujú tiež a všetci sa tam navzájom volajú kamaráti. Na myjavských kopaniciach v
Komunitnom centre Drahuškovo našli vzácnu zhodu.
Redaktor:
Na jednej strane mladí autisti, na strane druhej odchovanci detských domovov. Rôzne
životné príbehy a predsa všetci potrebujú pomoc. Peťko, ako tomuto mladíkovi v centre všetci
hovoria, je tu ako doma, všade ho je plno, s každým je kamarát.
Peťko:
Ja som rád, že ste už tu konečne s tou krásnou Markízou. Toto je môj kamarát Andy. Ahoj.
Andy:
Ahoj.
Peťko:
A čo si ty prosím ťa tu kreslil?
Lívinka:
Kuriatko, sliepku a zajaca.
Peťko:
Ďakujem Lívinka. Ako sa ty cítiť tu Drahuško?
Respondent:
Povedz dobre.
Drahuško:
Dobre.
Respondent:
A sme všetci veľmi radi, že ťa tu máme.
Redaktor:
Autistom tu pomáhajú asistenti, ktorí prežili svoj život v detskom domove, dospeli však a
museli ísť vlastnou, často neľahkou cestou. Práca v komunite je pre nich takpovediac
záchranou.
Monika, asistentka:
Je to dosť náročná práca, ale zvládame to a pomáham im.
Tomáš, asistent:
Nevedel som najprv, že čo je vlastne autizmus, nevedel som, čo sú to za ľudia, ale tak teraz
som zmenil úplne ten pohľad.
Respondent:
Tým, že sú vlastne neustále 24 hodín, tak si vybudovali mnohí teda nádherný vzťah. Je
niekedy naozaj krásne vidieť proste tento vzťah vybudovaný na dôvere, ktorý skutočne
funguje.
Redaktor:
Viete si predstaviť, že by Drahuškovo nebolo?
Monika, asistentka:
To si neviem predstaviť. Práve chcem, aby bolo, aby fungovalo, tak ako teraz.
Z Krajného, Katarína Tekeľová, TV markíza

V skratke
Zdroj: Nový čas
Servis: Regióny
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Autor: (sita, tasr)
V skratke
Týral manželku, hrozí mu 15 rokov basy DUBNICA NAD VÁHOM - Policajný
vyšetrovateľ obvinil 64-ročného dôchodcu z Dubnice nad Váhom z týrania svojej 63-ročnej
manželky, a to od roku 2010 do decembra minulého roka. Penzista svoju manželku fyzicky
napádal, kopal ju, vulgárne jej nadával, ponižoval ju a vyhrážal sa jej zabitím. Žena sa zo
strachu pred bitkou a týraním schovávala pred svojím manželom v pivnici alebo u susedov.
Napätie v dome eskalovalo 20. decembra, agresívneho dôchodcu vykázali policajti zo
spoločného obydlia. V ten istý deň sa telefonicky vyhrážal svojej žene, že ju zabije, a že sa
nedožije Nového roka. Žena sa bála o svoj život a zdravie, muža chcú stíhať väzobne.
Starenku zranil a zabil výbuch kotla DOLNÁ STREHOVÁ - Po výbuchu kotla na pevné
palivo zomrela v utorok podvečer v Dolnej Strehovej (okr. Veľký Krtíš) 82-ročná žena.
Zakliesnenú medzi rukoväťami rotavátora a bicyklami, ktoré tam boli uložené, ju našiel jej
50-ročný syn. Spolu s bratom sa ju snažil zachrániť a na pomoc zavolal aj políciu. Kým prišla
záchranka, matku preniesli na posteľ, kde sa jej snažili zachrániť život. Následne v oživovaní
pokračovali aj privolaní záchranári. Lekár však na mieste skonštatoval smrť. Privolaný bol aj
obhliadajúci lekár, ktorý vo svojej správe uviedol, že žena utrpela smrteľný úraz po výbuchu
kotla a na určenie presnej príčiny jej smrti nariadil vykonať súdnu pitvu. Príčinu výbuchu
bude zisťovať znalec. Rozohnený párik napadol policajtov ŽILINA - Vyšetrovateľ v Čadci
obvinil z útoku na verejného činiteľa a nebezpečného vyhrážania sa 29-ročného Žilinčana
Michala a jeho 23-ročnú družku. Obaja obvinení v utorok večer v Klokočove (okr. Čadca)
napadli dvoch členov policajnej hliadky. Michal najskôr na strážcov zákona zaútočil verbálne,
potom jedného udrel do hrudníka a druhého kopol topánkami s oceľovou špicou do ruky. Keď
chceli Michala spacifi kovať, napadla ich jeho družka, pričom jednému roztrhla uniformu a
poškriabala ho na krku i na tvári. Situáciu upokojili až privolané posily. Obidvom obvineným
hrozí až osemročné väzenie.
Ojedinelý projekt neškatuľkuje autistov KRAJNÉ - Drahuškovo v Krajnom (okr. Myjava)
je jedným z mála špecializovaných zariadení pre ľudí postihnutých autizmom. Drahuškovo je
domovom sociálnych služieb komunitného typu, v ktorom klienti nie sú opatrovaní a strážení,
ale sú rovnocennými partnermi personálu. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt,
prostredníctvom ktorého získavajú životné skúsenosti, sociálne a pracovné návyky. Vďaka
tomu sa z nich postupne stávajú ľudia, ktorí sú spokojní a stále viac samostatnejší.
Drahuškovo vykonáva svoju prácu už štvrtý rok, z dôvodu nedostatku kapacity však musia
ďalších záujemcov odmietnuť. Akútna potreba vybudovania viacerých zariadení tohto typu si
vyžaduje významnejšiu podporu štátu.
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