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HISTÓRIA Bez bariér, n.o. 

 

Nezisková organizácia Bez Bariér, n.o. bola založená v marci 2008 za účelom 

poskytovania všeobecne prospešných služieb. Jej cieľom je napomáhať plnej 

integrácii telesne a zdravotne postihnutých občanov v Prešovskom regióne. Od 

svojho vzniku realizovala úspešne už niekoľko projektov zameraných na rozvoj 

zručností zdravotne znevýhodnených ľudí. Taktiež prevádzkuje Denný stacionár, 

priestor pre seniorov, ktorí u nás môžu plnohodnotne tráviť svoj voľný čas. Priestory 

denného stacionára sa nachádzajú vo Veľkom Šariši. Ďalej je to Rehabilitačné 

stredisko a Centrum včasnej intervencie. 

 

Nezisková organizácia Bez bariér, n.o. je založená za účelom poskytovania 

všeobecne prospešných služieb: 

 poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

 poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

 ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

 vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

 tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 
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REHABILITAČNÉ STREDISKO – ambulantná forma 

 

V roku 2020 bolo prijímateľom sociálnych služieb v Rehabilitačnom stredisku 9 

mladých ľudí s postihnutím. Vykonávali sa činnosti, ktoré sú v súlade so Zákonom 

o soc. službách § 37: 

a) sociálna rehabilitácia, 

b) sociálne poradenstvo, 

c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

d) stravovanie. 

S našimi juniormi sme sa počas roka venovali: 

 varenie/pečenie, 

 výroba kroniky, 

 „zdravé recepty“  - ovocný tanier, príprava smoothie, 

 tanečný workshop v spolupráci s OZ Priestor súčasného tanca, 

 Valentínska diskotéka, 

 Fašiangy – medzigeneračné stretnutie, 

 „Zdravý pitný režim“ – prednáška s p. Gilianovou a p. Bučkom. 
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 vzdelávacie aktivity – finančná gramotnosť, 

ako poskytnúť 1. pomoc, 

 tvorivé dielne, 

 záhradná terapia – starostlivosť o záhradu, 

pestovanie byliniek, výsadba kvetov, výroba 

kŕmidiel pre vtáčiky, 

 šach. 
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V rámci pracovnej terapie naši mladí vyrábali: 

 tablety do umývačky riadu,  

 relaxačné vankúše do našej relaxačnej miestnosti. 
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Významnou súčasťou našich životov sa stala pandémia Covid 19. Pre všetkých nás 

to bolo niečo nové a nepoznané a museli 

sme tomu čeliť. Do našich životov vstúpili 

zrazu obmedzenia a  nutnosť dodržiavať 

protiepidemiologické opatrenia, testovanie 

či karanténa. Vzniknutej situácii sme 

prispôsobili aj chod zaradenia a realizované 

činnosti a  aktivity. Naši prijímatelia sociálnych služieb mali veľkú snahu správať sa 

zodpovedne a za to si zaslúžia obrovskú pochvalu.  

Máme veľkú snahu pozerať optimisticky do budúcnosti. Naši juniori sa už teraz tešia 

na nové zážitky a spomienky, ktoré budú spojené s návratom do normálu. Veríme, 

že sa nám podarí vrátiť k aktivitám, ktoré kvôli pandémii nebolo možné realizovať, 

že k nim pribudnú aj nové a budú sa tešiť veľkej obľube zo strany prijímateľov 

sociálnej služby.  Obnoviť plánujeme kult.-spoloč. život, vrátane stretnutí s rodičmi 

našich juniorov. Plánujeme takisto interiérové zmeny v našom zariadení, celkovo je 

snaha venovať sa estetizácii našich priestorov veľmi veľká.  

V centre našej pozornosti ostávajú naďalej činnosti, ktoré pre nás vyplývajú zo 

Zákona o soc. službách. Takisto našu pozornosť naďalej zameriame na zvládnutie 

situácie okolo Covid 19 a na čo najrýchlejší návrat do bežného života v tejto 

pandemickej dobe - očkovanie.  

Je v pláne realizovanie Klub samostatnosti na podporu samostatnosti našich 

juniorov a kampane zamerané na rôzne oblasti – sebaohajoba, kampaň po „kríze“, 

kampaň budúcnosť mladých či rodinná výchova. Očakávame, že zapojením sa do 

Národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb sa bude naše 

zariadenie formovať novým smerom a vytvorí sa možnosť pre dosiahnutie 

zmysluplného života a fungovania prijímateľa, dôjde k zlepšeniu kvality jeho života 
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a poskytovaných služieb, zvýši sa prestíž zariadenia a v neposlednom rade sa zlepšia 

aj pracovné podmienky pre zamestnancov. 

 

 Ohlasy na zariadenie (pochvaly, námety, kritika): 

 Ria P.: “Chodím sem preto lebo každý deň zažijem niečo nové a výnimočné a 

stretnem sa so svojimi kamarátmi, s ktorými máme stále o čom debatovať.” 

 

 

CHRÁNENÁ DIELŇA 

 

Chránená dielňa ponúka priestor pre zamestnancov so zdravotným postihnutím na 

ich sebarealizáciu pri pracovnej činnosti. Počas roka 2020 sme sa venovali najmä: 

 pletenie z papiera -  na zákazku, ale aj na skrášlenie našich priestorov, 

 výroba darčekov pre našich juniorov k ich sviatkom, 

 výroba pohľadníc, 

 výroba sviečok, 

 výroba tabliet do umývačky riadu, 

 vyšívanie iniciálou na oblečenie pre seniorov na pobytovej forme, 

 výroba výrobkov z dreva, vypaľovanie do dreva, 

 šitie rúšok, 

 šitie návlekov, žiniek, 

 súťaž v pletení z papiera. 
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naše výrobky 
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súťaž v pletení z papiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyšívanie menoviek na oblečenie 
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Do budúcna by sme radi rozšírili portfólio našich výrobkov a skúsili aj niečo nové, 

po prípade oprášili aj dávno zabudnuté techniky a postupy. Máme veľkú snahu 

pomôcť ostatným zariadeniam pri skrášľovaní ich priestorov aj prostredníctvom 

výrobkov spod šikovných rúk našich zamestnancov. Ak to situácia okolo Covid 19 

dovolí, máme v pláne zrealizovať  výstavu našich výrobkov a prezentovať tak našu 

tvorbu aj širšej verejnosti. 

 

 Ohlasy na zariadenie (pochvaly, námety, kritika) 

 Zuzka B.: “Rada pomáham v dielni, baví ma vyšívať na stroji menovky pre 

seniorov.” 
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DENNÝ STACIONÁR – ambulantná forma 

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári vo Veľkom Šariši prebieha v 

súlade s §40 Zákona o sociál. službách: 

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

b) sociálne poradenstvo, 

c) sociálna rehabilitácia, 

d) stravovanie 

e) rozvoj pracovných zručností, 

f) záujmová činnosť. 

 

Pozastavenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý vykonával 

všetky svoje činnosti podľa § 40 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v 

znení neskorších predpisov prebehlo s účinnosťou od 1.1. 2020 na dobu jedného 

roka. 

Pozastavenie poskytovania sociálnej služby v sebe zahŕňa pozastavenie všetkých 

činností vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona, ktoré upravujú príslušné 

dokumenty, vrátane smerníc, ktoré sa v čase pozastavenia neuplatňujú, ich platnosť 

sa však týmto neruší. Po opätovnom spustení zariadenia do prevádzky začnú platiť 

všetky dokumenty viažuce sa na dané zariadenie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho 

fungovanie v súlade so zákonom. 
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SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE 

Poskytovanie sociálnej služby prebieha v súlade so Zákonom o soc. službách 

448/2008 § 33.  

Našou snahou bolo poskytovať rodinám pomoc a podporu, špecializované sociálne 

poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu v ich neľahkej životnej situácii, sprístupniť im 

všetky potrebné informácie a kontakty na inštitúcie, odborníkov, ktorí sa 

špecializujú na prácu práve s rodinami, ktorých dieťa má ohrozený vývoj v dôsledku 

zdravotného postihnutia.  

K stretnutiu jednotlivých rodín došlo aj v našom zariadení, kde rodičia mali možnosť 

výmeny vlastných skúseností, nadväzovať nové priateľstvá a spoločne nachádzať 

nové cesty a spôsoby riešení ich problémov či pomôcť si vzájomne s napr. 

vypisovaním tlačív potrebných pre jednotlivé inštitúcie. Deti mali možnosť 

socializácie sa pri hrách.  
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Fungovanie tohto zariadenia ovplyvnil negatívne  Covid 19 a od 1.7.2020 došlo k 

pozastaveniu poskytovania sociálnej služby na dobu 1 roka.   
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Výročná správa – tvorba, oboznamovanie sa 

 

Zamestnanci Bez bariér, n.o. sa s výročnou správou oboznámili v rámci porady, 

v rámci ktorej bola prezentovaná na premietacom plátne. Do pozornosti sa dali aj 

ďalšie interné dokumenty viažuce sa na výročnú správu - Smernica č. 18 o postupoch 

a pravidlách na spracovanie a zverejňovanie výročnej správy o činnosti 

a hospodárení, štandard 4.3 

Hodnotenie vypracovania 

výročnej správy v súlade 

s týmto zákonom alebo 

hodnotenie záverečného účtu. 

Svoju prítomnosť jednotliví 

zamestnanci potvrdili 

podpisom na prezenčnú 

listinu.  

 

Prijímatelia sociálnej služby sa s výročnou 

správou oboznámili v rámci rannej komunity. Mali 

tak možnosť pozrieť si výsledok ich spoločného 

úsilia a spolupráce pri jej tvorbe. Súčasne to bola 

príležitosť zaspomínať si na rok 2020 a všetko, čo v 

ňom zažili a nazrieť aj do čísel týkajúcich sa 

hospodárenia zariadenia, s ktorými bežne 

neprichádzajú do kontaktu. Do pozornosti sa dala 

nástenka na chodbe, na ktorú sa umiestňujú výročné 

správy za jednotlivé roky, takisto webová stránka 

zariadenia.  
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POĎAKOVANIE 

 

Za pravidelnú finančnú pomoc v celom roku 2020 ďakujeme poskytovateľom 

finančných príspevkov: 

 MPSVaR SR, 

 VÚC Prešov. 

Poskytnuté finančné príspevky do značnej miery pomohli nielen poskytovať 

kvalitné sociálne služby v súlade so Zákonom 448/2008 o soc. službách, ale aj 

prekonať zložitú pandemickú situáciu viažucu sa na Covid 19. 

  



17 
 

Rehabilitačné stredisko v roku 2020 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Vyskúšali sme veľa 

nových vecí – napr. 

výroba eko tabliet do 

umývačky riadu, 

výroba vtáčích 

búdok, založili sme 

našu kroniku... 

V kuchyni sme 

objavovali náš 

talent na varenie 

a pečenie, chceme 

byť čo najviac 

samostatní... 

Novinkou pre nás boli aj 

bylinky – ich zber, 

spracovanie a sušenie...bude 

z nich chutný a zdravý čaj... 

Tanec, spev, 

zábava – liek na 

pozitívny prístup 

k životu..... 

tanečný 

workshop, 

Valentínska 

diskotéka, 

Fašiangy –to 

všetko sme spolu 

zažili... 

Covid 19 zmenil naše 

životy. Zažili sme 

karanténu, museli 

sme dodržiavať 

protiepidemiologické 

opatrenia, náš 

spoločenský život sa 

takmer úplne vytratil. 

Avšak nevzdali sme 

to a tešíme sa na rok 

2021, ktorý bude 

určite plný skvelých 

zážitkov… 
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Služba včasnej intervencie v roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

PNaše stretnutia s deťmi a ich 

rodičmi sa niesli v duchu priateľstva 

a vzájomnej pomoci, rozhovory boli 

plné cenných rád a skúseností, ako 

zvládnuť život s dieťaťom, ktoré má 

zdravotné postihnutie. Odborná 

pomoc a podpora, špecializované 

sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia či sprostredkovanie 

kontaktov na rôzne inštitúcie 

a odborníkov, výjazdy do terénu 

boli samozrejmosťou... úsmev na 

tvárach našich detí je tým najlepším 

balzamom na neraz unavenú dušu 

rodiča... 

Covid 19 spôsobil, že sme boli 

nútení brány nášho zariadenia na 

istý čas – 1 rok zavrieť. Veríme, že 

po uplynutí tejto doby sa opäť 

stretneme u nás v zariadení 

a naplno sa pustíme do práce 

s rodinami a deťmi, ktoré sú našou 

srdcovou záležitosťou... tešíme sa 

na Vás priatelia!...   
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                     Chránená dielňa v roku 2020                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Naše šikovné ručičky celý rok tvorili 

krásne výrobky – plietli sme košíky 

a lampáše z papiera, vyrábali gélové 

sviečky, vianočné pohľadnice, 

štrikovali... môžeme byť na seba hrdí... 

Radi pomáhame ľuďom okolo 

seba... počas roka sme svojou 

troškou prispeli aj k starostlivosti 

o našich seniorov – vyšívali sme 

menovky na ich oblečenie, takisto 

sme im podarovali naše výrobky... 

Radi súťažíme a ukazujeme okoliu, že na to máme .... súťaž  v pletení 

z papiera bola pre nás možnosťou ukázať našu šikovnosť, usilovnosť, 

ale aj chuť víťaziť... cena sa ušla všetkým zúčastneným... srdečne 

blahoželáme!... 

Covid 19 nás prekvapil, ale 

neodradil od toho, aby sme 

sa pokúsili spoločne ho 

zvládnuť – hoci aj šitím 

rúšok  a hlavne našim 

zodpovedným správaním sa, 

dodržiavaním R-O-R.... 
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Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝNOSY Rok 2020 

Tržby z predaja služieb 15 750,00 

Aktivácia služieb      320,00 

Úroky   

Predaj  HIM  40 000,00 

Výnosy z nájmu majetku  

Prijaté príspevky od organizácií  

Prijaté príspevky od fyzických osôb  33 051,00 

Členské   

Príspevky podielu zap. dane         327,33 

Dotácie  107 482,78 

SPOLU 196 931,01 

NÁKLADY Rok 2020 

Spotreba materiálu 11 395,64 

Spotreba energie 3 081,04 

Oprava a udržiavanie     48,85 

ZC HIM 40 000,00 

Ostatné služby 14 095,11 

Mzdové náklady 90 938,79 

Zákonné poistenie 29 071,62 

Zákonné sociálne náklady 1 794,22 

Daň z nehnuteľnosti    442,80 

Ostatné dane a poplatky    149,84 

Iné ostatné náklady 3 238,35 

Odpis 4 217,00 

SPOLU 198 473,26 
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PEŇAŽNÉ PRÍJMY Rok 2020 

Príjmy – predaj služieb   15 750,00 

Dotácie 107 482,78 

Príjmy ostatné  73 698,23 

SPOLU 196 931,01 

PEŇAŽNÉ VÝDAJE Rok 2020 

Výdaj na materiál 11 395,64 

Výdaj energie   3 081,04 

Oprava a udržiavanie         48,85 

Ostatné služby 14 095,11 

ZC HIM 40 000,00 

Mzdové + soc. náklady 120 010,41 

Zákonné sociálne náklady 1 794,22 

Odpis  4 217,00 

Iné  3 830,99 

SPOLU 198 473,26 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

Majetok spolu   115 710,02 €    

Obežný majetok      5 740,30 €    

Krátkodobé pohľadávky     3 323,71 €    

Finančné účty       2 416,63 € 

    

 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: 

Zdroje krytia       

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu  -11 921,91 €      
nevysporiadaný HV min. rokov    10 379,66 €       

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   - 1 542,25 €    

 

B. Cudzie zdroje krytia majetku spolu  127 560,12  €   
Krátkodobé záväzky z obchod. styku    31 983,26  €      

Pôžičky        91 998,00  € 

Dlhodobé záväzky         3 578,86  €   

 

HV:                                                                       EON 

Náklady  198 473,26€             RS 1klient/mesiac 518,13 €                                                                    

TS 1/hod                   11,01 €  

Výnosy  196 931,01€  CVI 1/hod                 12,09 €   

Strata                          1 542,25€        
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