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I. 

Všeobecné údaje 

 

1. Názov špecializovaného zariadenia: Francesco – regionálne autistické centrum 

      Sídlo zariadenia:   Vodárenská 3, 080 01 Prešov 

      Právna forma právnickej osoby: občianske združenie /zákon č.83/1990 Zb./ 

      Dátum založenia občianskeho združenia: 19.3.2007  

      Číslo spisu: VVS/1-900/90-29834     

      IČO: 42084229 

      DIČ: 2022699998 

2.   štatutárny orgán: Mgr. Eva Turáková 

      Trvalé bydlisko: Vajanského 19, 08001 Prešov 

zakladatelia občianskeho združenia: Mgr. Eva Turáková, Mgr. Kristína Čintalová, Anna 

Vašková 

3.   Druh sociálnej služby: § 12 ods.1) písm.c) zákona č. 448/2008 Z.z.: 

Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku. 

Špecializované zariadenie/§39 zákonač.448/2008Z.z/ 

4.  Cieľová skupina: deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej               

osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 a majú zdravotné postihnutie, 

ktorým je autizmus 

5.  Forma sociálnej služby: ambulantná 

6.  Počet miest: 21 

7.  Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 2.11.2009 

 

 

II. 

Charakteristika zariadenia 

 

      Opis činnosti, na účel ktorej bolo občianske združenie zriadené:  

Cieľom združenia je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti u populácie zdravotne postihnutých chorobami autistického 

spektra podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 

predpisov a to najmä: 

- vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov rodín 

s autistickým členom, s cieľom predchádzania porúch psychického a sociálneho 

vývinu všetkých členov rodiny formou: vyhľadávacou, nápravnou, rehabilitačnou 

a resocializačnou a organizovaním výchovno-rekreačných táborov, 

- poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokračovanie sociálnej 

prevencie priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej integrácie občana 

s autistickou poruchou i jeho rodiny 

- doplnkové vzdelávanie v rozsahu a čase, ktoré školy v triedach pre žiakov s autizmom 

už nepokrývajú, 

- doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a prostriedkami, špecificky 

podľa potrieb každého jedinca, 

- organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavaním zásad vizualizácie, 

štrukturalizácie  a individuálneho prístupu, s využitím špeciálnych kompenzačných 

pomôcok a  

- odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu. 

 



Dôvod vzniku špecializovaného zariadenia:  

V Prešovskom kraji existuje jediná základná škola, materská škola /Súkromná základná škola 

s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom/ a Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva, zariadenia, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, terapeutické, poradenské 

a diagnostické služby klientom s pervazívnymi vývinovými poruchami – teda klientom 

v autistickom spektre. Po skončení povinnej školskej dochádzky sú ľudia  s autizmom nútení 

ostať doma pri svojich rodičoch. Ak rodičia nežijú, dospelí autisti sa môžu dostať 

do starostlivosti DSS, ktoré im z hľadiska ich diagnózy nevyhovujú, lebo sú postavené 

na skupinovom fungovaní, čo robí klientom s autizmom najväčšie problémy. Preto končia 

v ústavoch pod silnými dávkami sedatív. 

Preto sme sa rozhodli otvoriť špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať denne služby 

klientom, ktorí ukončia povinnú školskú dochádzku v škole pre deti s autizmom, deťom 

materskej a základnej školy, ktorí majú prostredníctvom  špecializovaného zariadenia 

zabezpečenú starostlivosť po skončení vyučovania, alebo majú zabezpečené terapie v rámci 

vyučovania  a klientom, ktorých funkčnosť je natoľko nízka, že nie sú schopní absolvovať ani 

špeciálnu základnú školu. 

 

Inovatívnosť zariadenia: Autizmus je natoľko špecifické postihnutie, že vyžaduje striktne 

individuálny prístup ku klientovi a jeho potrebám a špecifické metódy prístupu v práci. Preto 

autisti neprospievajú v bežných DSS, sú tam väčšinou veľmi problémovými klientmi, ktorí 

musia zvyšok svojho života stráviť pod silnými dávkami liekov, nakoľko sa nedokážu 

prispôsobiť pravidlám. Naši školení odborníci však pracujú metodikami, ktoré sú už roky 

overované v praxi a sú ako jediné úspešné, zabezpečujú plnohodnotný život ľuďom 

s autizmom, aj keď vždy budú potrebovať človeka, ktorý ich vedie. Metodika Teacch 

programu, ABA prístupu, komunikačnej stratégie PECS, Handle prístup sú všetko veľmi 

úspešne využívané programy u ľudí s autizmom a tie využívame aj v špecializovanom 

zariadení pre klientov s diagnózou autizmus. 

 

Štandardné služby:    

     - výchovno-vzdelávacie a voľnočasové služby hlavne v popoludňajších hodinách pre deti,   

ktoré ukončili vyučovanie, prípadne pre deti materskej školy v popoludňajších hodinách, 

nízkofunkčným autistom a  deťom  s kombinovaným postihom.       

- Terapeutické služby:  pracovná terapia – vedenie k sebaobsluhe, zvládaniu základných 

sebaobslužných činností, používaných v bežnom živote – varenie, pranie, žehlenie, 

upratovanie, nakupovanie. Ďalej arteterapia a ergoterapia – práca na krosnách, práca 

s hlinou, výroba jednoduchých upomienkových predmetov, práca v záhrade. 

Snoezelen terapia v multisenzorickej miestnosti, canisterapia so psom v priestoroch 

zariadenia. 

Nadštandardné služby: 

- Fyzioterapia: masáže, rehabilitácia, zdravotné cvičenie, hydromasáž. 

- Poradenské služby – návštevy domova klientov, práca s ich rodinami, aby vedeli 

efektívnejšie fungovať s dieťaťom s autizmom  

 

Počet klientov, ktorým poskytujeme dennú ambulantnú starostlivosť na viac ako 4 hodiny 

denne: 1 

Klienti, ktorým poskytujeme ambulantnú starostlivosť na menej ako 4 hodiny denne: 20,   

 

Projekty, v ktorých bolo v roku 2014  Francesco – regionálne autistické centrum zapojené:  

 

1. Nadácia VÚB – Autizmus vpísaný do hliny, výška príspevku 2 000,00 € 



2. Henkel Slovesnko – Training program for development of work skills and habits for 

clients with autism, výška príspevku 2 200.00 € 

 

     Francesco v rámci školiacich aktivít vytvára priestor pre odbornú prax študentov sociálnej 

akadémie a sociálnej práce. 

 

     V roku 2014 sme získali finančné príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 

8 523,96 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu špecializovaného zariadenia pre klientov 

s autizmom. 

 

 

III. 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch: 

 

Príjmy za rok 2014 vo výške 102 120,74 €: 

1. Prijaté úroky – účet 644              2,61 

2. Prijaté dary – účet 646       7 899,00 

     Nadácia ACADEMIA NOVA        400,00 

 Nadácia VÚB        2 000,00 

 Renáta Selecká          150,00 

 Henkel Slovensko        2 200,00 

 ČSOB nadácia       2 829,00 

 UniCredit Leasing           245,00 

 Dary              75,00 

3. Iné ostatné výnosy – účet 649    11 683,57 

   4. Príspevky z podielu zaplatenej dane – účet 665    8 523,96  

   5. Dotácie – účet 691      74 011,60 

  dotácia PSK      51 450,00 

  dotácia KSK         3 731,88 

  príspevok MPSVaR     17 640,00 

  príspevok ÚPSVaR       1 189,72 

                                                                    

Výdavky za rok 2014 vo výške 95 230,73 €: 

1. Spotreba materiálu – účet 501      2 407,22 

2. Spotreba energie – účet 502      2 417,47 

3. Opravy a udržiavanie – účet 511         190,93 

4. Ostatné služby – účet 518       4 311,28         

5. Mzdové náklady – účet 521    49 758,34 

6. Zákonné soc. poist. a zdr. poist. – účet 524  16 973,93 

7. Zákonné sociálne náklady – účet 527     1 366,81 

8. Ostatné dane a poplatky – účet 538        186,09 

9. Dary – účet 546        8 231,50 

10. Osobitné náklady – účet 547             0,20 

11. Iné ostatné náklady – účet 549         862,62      

12. Poskytnuté príspevky z podielu zapl. dane – účet 565   8 523,96 

13. Daň z príjmov – účet 591              0,38 (daň z úrokov) 

 

 

 

 

 



Záver:  

Vnímame opodstatnenosť existencie špecializovaného zariadenia pre klientov s autizmom. 

Každým rokom stúpa počet detí s autizmom a s tým súvisia aj zvyšujúce sa potreby detí 

a dospelých s autizmom. Naše zariadenie má vyškolený personál a osvojenú metodiku práce 

s touto skupinou ľudí. Úroveň profesionality sa ustavične zvyšuje aj tým, že ľudia pracujúci 

v našom zariadení sa neustále školia. Od 1.1.2013 sme v spolupráci s Prešovským 

samosprávnym krajom zriadili tiež Krajské autistické centrum Prešov, ktoré poskytuje 

klientom s autizmom možnosť týždennej pobytovej formy. V súčasnosti KACP túto službu 

poskytuje 7 klientom. 

 

 

 

V Prešove, dňa 25.2.2015 

                                                             

 

Vypracovala: Mgr. Eva Turáková 

 

 

 

 

 

 


