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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 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.

Našou hlavnou cieľovou skupinou sú ľudia so špeciálnymi potrebami. V praxi sa zameriavame

na mladých ľudí s telesným, mentálnym alebo zmyslovým znevýhodnením. Našou ďalšou cieľovou
skupinou sú seniori, pre ktorých prevádzkujeme Denný stacionár s rôznymi aktivitami.

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

prospešných služieb:

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,

4. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

5. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
6. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Činnosti vykonávané v roku 2018:
 Služba včasnej intervencie
 Chránená dielňa
 Denný stacionár
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SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
V roku 2018 sme pomáhali 19 rodinám s deťmi s postihnutím, ktoré máme v starostlivosti.

V rámci služby včasnej intervencie sa snažíme poskytovať rodinám pomoc a podporu a byť s nimi

v ich neľahkej situácii. Spolupodieľali sme sa na

príprave začlenenia detí do kolektívu a výbere

vhodného školského a predškolského zariadenia.
Súčasťou našej práce bolo aj nadväzovanie kontaktov
s inštitúciami, pediatrami a odborníkmi, ako aj
depistážna

činnosť.

V druhej

polovici

roka

sa

uskutočnilo stretnutie všetkých poskytovateľov služby

včasnej intervencie prešovského kraja so zástupcom vyššieho územného celku a zástupcami
Asociácie poskytovateľov a podporovateľov služby včasnej intervencie. Na tomto stretnutí bol
predložený návrh na jednotné financovanie tejto služby.
Vďaka finančnej podpore z Nadácie pre deti

Slovenska

sa

nám

podarilo

zorganizovať

Rodičovský kurz, ktorý obohatil rodičov a poskytol
im teoretické informácie a praktické zručnosti,

ktoré môžu využívať pri výchove a ďalšom
napredovaní ich detí. Zároveň to bolo miesto, kde

sa mohli rodiny stretávať či odovzdávať si
skúsenosti. Do nášho depozitára pribudli nové

didaktické pomôcky a naša knižnica sa rozšírila o odborné knihy.

V predvianočnom období prebehlo valné zhromaždenie, na ktorom sme sa stretli s kolegami

z iných centier a spoločne sme diskutovali
o zmenách, ktoré nastali v minulom roku aj

o tých, ktoré nás čakajú v ďalšom. Potešujúcou

správou je, že centier včasnej intervencie

pribúda a rodinám, ktoré to potrebujú, sa
dostane pomoc včas.
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CHRÁNENÁ DIELŇA
V našej chránenej dielni sme vytvorili priestor pre zamestnancov so zdravotným

postihnutím, ktorí tu v roku 2018 vykonávali tieto činnosti:
o pletenie z papiera - zaúčanie klientov do práce
a pletenie výrobkov na zákazku,
o vyšívanie iniciálov pre seniorov,
o zaúčanie klientov pri šití na šijacom stroji,
o šitie pre seniorov (overaly, návleky, žinky na
umývanie, vrecia na prádlo a pod.),
o pomoc pri príprave Margarétafest 2018,
o výroba cien na Margarétafest,
o práca v záhrade (polievanie, plenie, starostlivosť
o úrodu),
,

o súťaž v žehlení prádla,
o súťaž
v príprave papierových
paličiek
potrebných na pletenie,
o poobedňajšie činnosti s klientmi / čítanie, ručné
práce/,
o opatrovateľská starostlivosť,
o tiež sa vyrábali výrobky z dreva (podnosy,
krabičky, ozdob. predmety) a bižutéria.

V roku 2018 sme vyrábali darčekové košíky na zákazku a následne predali. Naše výrobky, boli tiež

darované (hosťom, návštevníkom a pod. OZ).
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V roku 2018 sme v Chránenej dielni zamestnávali 12 zamestnancov so zdravotným

postihnutím, ktorí mali pridelených 4 pracovných asistentov. Títo vykonávali rôzne pracovné
činnosti a pomocné práce, ako napr. upratovanie, prípravu jedla
pre seniorov, žehlenie, administratívne činnosti, tlmočenie,
pomoc v našej praktickej škole a na vrátnici.

DENNÝ STACIONÁR – VEĽKÝ ŠARIŠ
Priestory denného stacionára Bez Bariér n. o. sa nachádzajú vo Veľkom Šariši. V tomto

zariadení sa pravidelne poskytujú tieto služby:
 sociálne poradenstvo,

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 fyzioterapeutické služby – pravidelne každý štvrtok,
 poskytovanie stravy – denne,

 rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť
 sociálna rehabilitácia

Seniori v Dennom stacionári – Veľký Šariš sú veľmi aktívni a za

rok 2018 sa niekoľkokrát zúčastnili stolno-tenisového turnaja

„klienti proti neklientom.“ Taktiež sa pravidelne navštevujú so
seniormi

z Denného

stacionára

v Šidlovci

a s ostatnými

zariadeniami, oslavujú spolu narodeniny a tiež významné
udalosti ako narodenie vnúčat a podobne.
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Naši seniori navštívili v roku 2018 aj tieto pamiatky/múzeá/exkurzie:
 Múzeum vo Finticiach,
 Vihorlatské múzeum,
 Kaštieľ Humenné,

 exkurzia - Kaštieľ a archeopark, Hanušovce nad Topľou,

 divadelné

predstavenie

divadlo, Spišská N. Ves,

„Reštavrácia“,

Spišské

 Majáles,

 výroba vencov na hroby.

Naši klienti sú členom Ružencového spoločenstva a po pravidelných modlitbách mali aj

duchovné besedy.

V decembri sme mali Mikulášske posedenie pre klientov a priateľov DS, kde sa rozdávali

mikulášske darčeky a naše gazdinky pripravili občerstvenie. Počas adventu sme boli na sv. omši
v Prešove a navštívili sme aj vianočné trhy a spojili to
s vianočnými nákupmi. Koniec roka bol u nás spojený
so Silvestrovskou zábavou – pre klientov, bývalých

klientov a priateľov DS. Na konci roka sme takisto
vyrábali ručne šité ozdoby na stromček, ktorými

klienti ozdobili náš stromček v DS - VŠ a časť z nich sa
darovala ľuďom v komunite.
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Ohlasy na zariadenie / pochvaly, námety, kritiky /
Pani F.:

V stacionári sa mi páči, chodím tu rada, všetci sa tu poznáme, vedúce sú milé
a už teraz sa teším na rekonštrukciu stacionára

Pani S.:

Ja som v stacionári spokojná, robím tu to, čo ma baví a rada tu trávim svoj čas,
viem si tu oddýchnuť pri vyšívaní, pletení, časopisoch či práci v kuchynke.

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
NÁKLADY

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Oprava a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Odpisy DPH

SPOLU
VÝNOSY

Tržby z predaja služieb
Ostatné výnosy
Úroky
Predaj materiálu
Výnosy z nájmu majetku
Prijaté príspevky od organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Členské
Príspevky podielu zap. dane
Dotácie

SPOLU

Rok 2018

10 769 €
2 339 €
2 920 €
12 €
17 856 €
146 037 €
48 336 €
2 989 €
173 €
188 €
907 €
2 029 €

234 555 €
Rok 2018

62 079 €
4 480 €
0
0
300 €
0
9 566 €
0
955 €
145 555 €

222 935 €
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PEŇAŽNÉ PRÍJMY

Rok 2018

SPOLU

222 935 €

PEŇAŽNÉ VÝDAJE

Rok 2018

SPOLU

245 325 €

Príjmy – predaj služieb
Dotácie
Príjmy ostatné

62 079 €
145 555 €
15 301 €

Výdaj na materiál
Výdaj energie
Oprava a udržiavanie
Ostatné služby
Cestovné
Mzdové + soc. náklady
Zákonné sociálne náklady
Odpis
Iné

Stav a pohyb majetku a záväzkov:
Majetok spolu

Obežný majetok

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

10 769 €
2 339 €
2 920 €
17 856 €
12 €
194 373 €
2 989 €
2 029 €
1 268 €

103 114 €
24 201 €
20 061 €
4 140 €

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov:
Zdroje krytia

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu
Nevysporiadaný HV min. rokov
Výsledok hosp. za účtovné obdobie

B. Cudzie zdroje krytia majetku spolu
Krátkodobé záväzky z obch. styku
Pôžičky
Dlhodobé záväzky

HV:

Náklady
Výnosy
Strata

- 104 191 €
- 92 571 €
- 11 620 €
207 305 €
510 €
203 556 €
3 239 €

234 555 €
222 935 €
- 11 620 €
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Ekonomicky oprávnené náklady:

Denný stacionár – 29 prijímateľov
1 mesiac – 271,39 €

Terénna služba – 1086 hod.
1 hod./deň – 5,89 €

Služba včasnej intervencie – 751,5 hod.
1 hod./deň – 9,99 €

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková
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