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VÝROČNÁ A FINANČNÁ SPRÁVA 
DRAHUŠKA A MY... O.Z. 

                 

2011 
Občianske združenie Drahuška a my... je dobrovoľná a otvorená spoločenská organizácia, združujúca 

občanov so záujmom o problematiku a život jednotlivcov s autizmom a inými príbuznými postihnutiami. 

Občianske združenie Drahuška a my... vzniklo za účelom pomoci jednotlivcom s autizmom a inými príbuznými 

postihnutiami a ich rodinám. Cítime potrebu pripraviť podmienky a možnosti takto postihnutým osobám pre 

ich zmysluplný spôsob života, zmysluplné trávenie ich voľného času, práve v komunitnom zariadení. 

 Poslanie občianskeho združenia Drahuška a my ... je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného 

času jednotlivcov s autizmom a inými príbuznými postihnutiami najmä v dospelosti, zvyšovanie ich kvality 

života v komunitnom spôsobe života v prirodzených podmienkach, s priamym zmysluplným nácvikom ich 

zručností a návykov.  

 Cieľom a výsledkom našej práce je vybudovanie celoživotnej pracovnej, kultúrnej, spoločenskej, 

sociálnej a komunitnej formy chráneného bývania pre jednotlivcov s autizmom a inými príbuznými 

postihnutiami v prirodzených podmienkach života.   

V období 2009 a 2010 prebiehalo budovanie ubytovacích kapacít, priestorov a podmienok na 

integrované vzdelávanie a prácu,  vytvárenie podmienok na rozvoj pracovných zručností klientov v interiéri aj 

exteriéri.  deťom, sponzorov a vlastných zdrojov. V druhej polovici roka 2010 bola zahájená prevádzka 

komunitného centra.  

ROK 2011 

               V roku 2011 sme pokračovali v trvalej prevádzke a rozvoji komunitného centra za podpory vyšších 

územných celkov, ministerstva školstva, nadácie Hodina deťom, sponzorov a vlastných zdrojov.  

 

              Máj 2011 – august 2012 :  realizácia projektu „Celoživotné vzdelávanie osôb postihnutých autizmom“.   

V oblasti edukácie (vzdelávania a výchovy) autizmom postihnutých jednotlivcov v rámci špecializovaného 

zariadenia boli realizované činnosti celoživotného vzdelávania podľa rozpracovaných jednotlivých aktivít 

definovaných v zadaní projektu, metodológii aktivít, vstupov, výstupov a spätnej väzby.  Naši klienti sa aktívne 

zapájali do každodenných činností : 

- V pracovnej kuchyňke sa učili  čo najväčšej samostatnosti pri príprave stravy 

- V záhrade  získavali vedomosti a skúsenosti v oblastiach pestovateľstva a rastlinnej výroby 

- Pri poníkoch, králikoch a ovečkách získavali vedomosti a skúsenosti v oblasti chovateľstva 

- Učili sa samostatnosti pri obliekaní a sebaobsluhe, starostlivosti o vlastné šatstvo, upratovanie svojich 

izieb, 

- Učili tráviť svoj voľný čas aktívnym oddychom, arteterapiou, muzikoterapiou, cvičením, plávaním 

v bazéne, prechádzkami lesom, tvorivou aktivitou v keramickej a stolárskej dielni, maľovaním, 

 

Júl 2011 – september 2012 : realizácia projektu „Drahuškovo pre zmysluplný život“.  Projekt pod 

záštitou nadácie Hodina deťom je určený pre 10 mladých ľudí z detských domovo ktorým sme poskytli 

ubytovanie a ich prvé zamestnanie v Domove na polceste ktorý je súčasťou  KC Drahuškovo.  
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Projekt má za úlohu teoreticky aj prakticky priblížiť reálnu samostatnú existenciu jedinca mimo 

komunitu. Mladý ľudia z detských domovo tak absolvujú teoretické prednášky (hospodárenie 

s finančnými prostriedkami) ale aj v sprievode dospelého – zvládať návštevy a úkony štátnych 

organizácií (banky, obecné úrady, úrady práce). 

  

   
Peťko pomáha Maricke Večerná komunita Andy kope hlinu 

   
Vezieme balík sena pre ovečky Martin vozí fúrikom Maricka a Andy relaxujú 

   
Oberanie fazule Rudko s Andym odpratávajú lístie Maricka práši koberec 

 

 

„Celoživotné vzdelávanie osôb postihnutých autizmom“ 

 
 

Ľudia s autizmom a ich rodičia sú najviac postihnutou skupinou populácie na Slovensku. Môžeme to tvrdiť na 
základe vlastných skúseností s autistickými deťmi. Tieto sú vinou svojho postihu vo väčšine prípadov neschopné 
plnohodnotne sa zaradiť do procesu výchovy, vzdelávania a sociálneho zaradenia. Kauzálna terapia takéhoto 
postihu neexistuje, keďže príčinne sa jedná o kombinácie viacerých typov genetickej poruchy. Keďže neexistuje 
na Slovensku žiadne zariadenie komunitného bývania, kde by deťom s autizmom mohla byť poskytnutá 
kompletná zodpovedajúca terapeuticko-edukačná starostlivosť, rodičia autistických detí sú odkázaní na ich 
trvalé opatrovanie. Rodičia takto postihnutých detí sú úplne vyradení zo spoločenského a pracovného života. 
Na hranici povinnej školskej dochádzky bývajú preto takéto deti zo škôl vyraďované a problém sa ešte vo 
výraznejšej miere vracia rodičom. Nikde na Slovensku nie sú zatiaľ vytvorené podmienky na špecializovanú 
systematickú pomoc autizmom postihnutým deťom v zariadení komunitného bývania. Obzvlášť výrazný je tento 
problém vo veku dospievania takto postihnutých detí, v ktorom veľmi často dochádza k výraznej progresii 
stavu. Najnevyhnutnejšou požiadavkou je vytvorenie podmienok na zmysluplnú prácu pre nás všetkých 
spoločne, klienti nesmú a nebudú robiť prácu, ktorá postráda zmysel, ktorá by bola v praxi nevyužiteľná. Cieľom 
nie je vytvoriť nepoužiteľné akademické zručnosti, ale na základoch odborných poznatkov o autizme 
podporených praktickými skúsenosťami realizovať spoločný život personálu a klientov so vzájomne sa 
podporujúcou činnosťou, ktorá umožní spoločný kvalitný život so zmysluplnou prácou a adekvátnym 
odpočinkom a relaxáciou. Na tejto platforme sa bude uplatňovať systém celoživotného vzdelávania osôb s 
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autizmom  našich klientov. U osôb s autizmom z titulu ich postihu platí, že vzdelávanie nie je možné väčšinou 
realizovať len rozvojom akademických zručností ale keďže autisti nedokážu abstrahovať je nutné trvale vytvárať 
modelové situácie, ktoré umožnia zážitok skúsenosti, ktorý je jedinou trvalou pamäťovou stopou použiteľnou v 
praktickej činnosti. Preto pre autizmom postihnutých žiakov v plnom rozsahu platí: „...UČIŤ SA ZNAMENÁ UČIŤ 
SA ŽIŤ!“ Učiť sa - neznamená len sedieť v škole a realizovať povinnú školskú dochádzku! V mnohých prípadoch a 
obzvlášť u ľudí s autizmom je učenie celoživotným procesom hľadania súvislostí a zákonitostí bežného života. 
 
Strategický cieľ projektu: Zabezpečenie celoživotného vzdelávania osôb s autizmom prostredníctvom vytvárania 
špecifických didaktických prostriedkov a zlepšenie spôsobilosti zaradenia autizmom postihnutých do 
spoločnosti.   
Špecifické ciele projektu: 
1. Podporovať sociálnu inklúziu osôb s autizmom uľahčením ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k 
získavaniu zručností potrebných na trhu práce - prostredníctvom ich stavu zodpovedajúcim didaktických 
pomôcok 
2. Ďalej vzdelávať osoby s autizmom, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie autizmom postihnutých 
osôb do spoločnosti. 
 
Projekt odovzdaný na Agentúru Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 4.6.2009 pre 
programové obdobie 2007-2013. Projekt bol schválený dňom 19. 10. 2009, praktický začiatok projektu bol 1.5. 
2011 umožní vzdelávanie našich klientov do konca augusta  2012.   
 
 

„Drahuškovo pre zmysluplný život“.  
 

 

  
 

Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska majú mladí dospelí 
z náhradných rodín, prípadne absolventi detských domovov, pracujúci  v Komunitnom centre pre ľudí 
s autizmom a podobnými postihnutiami možnosť ďalšieho vzdelávania. Okrem prvých pracovných skúseností 
získaných v Drahuškove sa rozvíjajú aj v sociálnych zručnostiach a v riadení osobných financií potrebných pre 
samostatný život. Prostredníctvom odborných kurzov, ktoré si sami vybrali a ktoré do leta absolvujú (masérsky 
kurz, ošetrovateľský, kurz cudzieho jazyka či autoškola), si rozšíria svoje pracovné zručnosti a získajú tak širšie 
uplatnenia na voľnom trhu práce.  
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Finančná správa  

Majetok občianskeho združenia tvoril hmotný investičný majetok v podobe budovy , pozemkov a hnuteľného 

majetku v celkovej hodnote 1.448.722 € a finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom 

bankovom účte: 

Stav pokladne k 1.1.2011: 2.132,34 €  

Stav pokladne k 31.12.2011: 0 €  

Stav na účtoch k 1.1.2011: 70.808,72 €  

Stav na účtoch  k 31.12.2011: 75.773,59 € 

PRÍJMY 2011 

Úroky            72,74 € 

Prijaté príspevky od PO                       8.237,00 € 

Prijaté príspevky a dary od FO  16.609,79 € 

Príspevky z podielu zapl. dane r.2009 49.003,07 € 

Dotácie FM EHP                                                109.787,99 € 

Dotácie NFM                                                       35.589,84 € 

Dotácie BSK                                                        10.995,55 €    

Dotácie TSK ŠZ, DSS                                             5.999,12 €  

Dotácie NSK                                                          5.812,94 € 

Dotácie Min. školstva                                       112.212,21 € 

Ostatné výnosy-vlastné zdroje                          38.417,65 € 

                   392.737,90 € 

 

VÝDAVKY 2011 

Nákup DHIM – zariadenie KC                          10.293,83 € 

Spotreba materiálu                 31.440,20 € 

Výchov. pomôcky, záujmová činnosť                 5.929,30 €  

Spotreba el. energie, vody     17.788,87€ 

Poistenie majetku                                                2.927,82 € 

Ostatné služby                   19.748,63 € 

Ostatné výdaje –repre, cestovné,drobné  

opravy, stravné                                                     7.686,27 € 

Mzdové náklady                 159.881,68 € 

Zákonné soc a ZP                    53.326,73 € 

Tvorba SF           741,32 € 

Daň z nehnuteľností - Krajné         174,67 € 

Ostatné dane a poplatky                        356,48 € 

Náklady na upomienku                          10,42 € 

Bankové poplatky         568,56 € 

Odpisy                    81.875,70 € 

Daň z príjmov §43             5,15 € 

                 392.755,63 € 
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POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE V ROKU 2011 PRIJATEJ V ROKU 2010 

 
 

Kontakt : 
 
Drahuška a my...  občianske združenie   

IČO:     30801168    

DIČ:      2022136567  

Sídlo:   Košická 56, Bratislava 82103   

Číslo účtu: OTP Banka č.ú.: 8970976/5200 ... 

Reg. MV SR c: VVS/1-9000/90-27653  

 

Bratislava 15.4.2012 

MUDr. Jozef Šóth , predseda predstavenstva 

 

  
Účel použitia podielu                             

zaplatenej dane 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

(v euro) 

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane 

1. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Stavba - Komunitné centrum 

1 845,75 obstaranie pozemkov,  

2. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Vybavenie komunitného centra 

10 293,83 nábytok, drobný majetok 

3. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Marketingové a PR aktivity 

8 583,38 Propagačné materiály KC 

4. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Prevádzková réžia 

19 435,36 
kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, 
potraviny, poštovné, správne poplatky, PHM, 
materiál na drobné opravy 

5. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Účtovné a právne služby, 
poradenstvo 

1 230,67 
audit účtovnej závierky a výročnej správy, notár, 
právnické služby, poradenstvo VO 

6. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Programové vybavenie 

1 471,94 doména, IT služby 

7. 
poskytovanie sociálnej pomoci  
Terapeutické pomôcky 

6 142,14 tvorivé dielne, poníky, hry na rozvoj osobnosti 

    

   49 003,07 

  49 003,07 49 003,07 


