Výročná správa o činnosti a hospodárení občianskeho združenia
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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
Štatutárny orgán: Mgr. Eva Turáková
2) V roku 2017 sa v zložení orgánov Francesca udiali nasledovné zmeny:
-

do zoznamu členov bola zapísaná Mgr. Katarína Gromošová
zo zoznamu členov bola vyškrtnutá Anna Košičanová Vašková
II. Prehľad činnosti

Francesco od 1.1.2017 neposkytuje ambulantnú formu sociálnej služby. Túto poskytuje
KACP, n. o., ktorého zakladateľom je Francesco spolu s PSK. Združenie v roku 2017 naďalej
plnilo svoje ciele určené v stanovách.
Cieľom združenia je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci
a humanitárnej starostlivosti u populácie zdravotne postihnutých chorobami autistického
spektra podľa zákona NRSR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 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,
- presadzovanie potrieb a záujmov svojich členov a osôb s autizmom,
- podpora zamestnávania ľudí s autizmom a mentálnou retardáciou v chránenom
prostredí,
- vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorej zisk z podnikateľských aktivít bude
použitý na financovanie aktivít a cieľov v súčinnosti s cieľmi a poslaním združenia.
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
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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.
Projekty, v ktorých bolo v roku 2017 Francesco zapojené:
Poskytovateľ
Projekt
Výška príspevku v EUR
Autcafé
10 000,00
Nadácia SLSP
V rámci projektu sa nakúpilo vybavenie na prevádzku Autcafé – chráneného pracoviska pre
klientov s autizmom.
Darcovia, od ktorých Francesco v roku 2017 získalo dary:
Darca
Účel použitia daru
Výška daru v EUR
vybavenie miestnosti snoezeelen
264,67
C&A Foundation
Autcafé
3 000,00
C&A Foundation
aktivity s klientmi s autizmom
200,00
OZ Marko
Dar od OZ Marko bol v roku 2017 použitý vo výške 150,56 € pri príležitosti letnej opekačky
a pri príležitosti Vianoc, kedy sa klienti s autizmom aj s rodinami zišli na kapustnici
v priestoroch zariadenia. Zostatok daru vo výške 49,44 € sa použije v roku 2018. Dar od C&A
Foundation bude použitý v roku 2018.
V roku 2017 združenie použilo príspevky z podielu zo zaplatenej dane prijatých v roku 2016
vo výške 6 687,34 €. Francesco bolo príjemcom príspevkov z podielu zaplatenej dane aj
v roku 2017, kedy prijalo 8 648,50 €, z toho 438,75 € bolo použitých na úpravu priestorov
špecializovaného zariadenia v danom roku. Zvyšná čiastka 8 209,75 € bude vyčerpaná v roku
2018.
Použitie príspevkov z podielu zaplatenej dane prijatých v r. 2016
technická príprava a vybavenie priestorov chráneného
pracoviska „Autcafé“
tlač brožúr
registrácia do zoznamu prijímateľov 2%
úprava priestorov špecializovaného zariadenia
Spolu
Použitie príspevkov z podielu zaplatenej dane prijatých v r. 2017
úprava a vybavenie priestorov špecializovaného zariadenia
Spolu

1 995,37 €
1 210,00 €
68,72 €
3 413,25 €
6 687,34 €

438,75 €
438,75 €

III. Finančné údaje
Činnosť Francesca v roku 2017 bola financovaná z prijatých poplatkov za vykonané
semináre, predaja bagiet, darov a podielov zo zaplatenej dane.
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Aktíva
Pokladnica
Bankové účty
Spolu

Suma v EUR
722,54
28 890,54
29 613,08

Pasíva
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z obchodného styku
Záväzky vyplývajúce z miezd za 12/2017, ktoré boli
vyplatené v 1/2018 - voči zamestnancom
- voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
- voči daňovému úradu
Výnosy budúcich období – 2% z dane
- inovačné vzdelávanie
- prijaté dary
Výsledok hospodárenia
Spolu

Suma v EUR
21 858,15
300,39
175,98
514,89

Finančné príjmy
Tržby za vlastné výrobky
Prijaté dary – nadácia SLSP
- C&A Foundation
- OZ Marko
Iné ostatné výnosy
- vzdelávacie aktivity
- rozpustené výnosy budúcich
období
- RZZP za r. 2016
Príspevky z podielu zaplatenej
dane – z r. 2017
- z r. 2016
Spolu

338,33
69,10
8 209,75
2 883,56
8 293,44
-13 030,51
29 613,08

Suma v EUR
Hlavná nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť
1 315,85
10 000,00
264,47
150,56
7 837,07
3 398,60
716,03
438,75
6 687,34
29 492,82

1 315,85

Finančné výdaje

Suma v EUR
Hlavná nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť
3 299,06
834,97
Spotreba materiálu
2 354,45
383,28
Spotreba energie
231,64
32,00
Opravy a udržiavanie
3 903,42
Ostatné služby
8 272,85
777,50
Mzdové náklady
3 205,58
273,63
Zákonné sociálne a zdravotné
poistenie
2 238,96
Zákonné sociálne náklady
379,70
Ostatné dane a poplatky
10 415,03
Dary
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Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane
Spolu

0,05
110,97
7 216,09
41 537,80

2 301,38

IV. 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.
V. Prílohy
1. Účtovná závierka k 31. decembru 2017.
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