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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 2019:





Služba včasnej intervencie
Chránená dielňa
Denný stacionár
Rehabilitačné stredisko
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SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
Rok 2019 bol rokom zmeny, kde v priebehu roka sme do
SVI prijali 16 nových rodín s deťmi od 0 do 7 rokov so
zdravotne znevýhodnenými deťmi. V závere roka 2019
sme otvorili nové priestory SVI s herňou a kanceláriou.
Pripravili sme aj miestnosť na relax SNOEZELEN, kde
zavítal Mikuláš s Anjelom a v herni rozdal mikulášske
balíčky a zatancoval si s deťmi a rodičmi .

V roku 2019 sme pomáhali 31 rodinám,
ktoré máme v starostlivosti. V rámci služby včasnej intervencie sa naďalej 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.
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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.

CHRÁNENÁ DIELŇA
V chránenej dielni sme vytvorili priestor pre zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorí
spolupracovali na výrobe rôznych výrobkov, pri všetkých príležitostiach, či už je to Veľká noc,
Vianoce, svadba alebo narodeniny. Prejavujú
kreatívne myslenie, zmysel pre zodpovednosť,
cvičia si jemnú motoriku počas výroby týchto
výrobkov. Pracovný proces je pre nich veľmi
dôležitý v ich inklúzii do spoločnosti.
Pri získavaní zákaziek postupujeme podľa zákona,
aj u nás existuje možnosť zakúpiť si výrobok z
chránenej dielne cez e- shop, čo v
súčasnej dobe veľa zákazníkov využíva a
preferuje. Najobľúbenejšími materiálmi
sú v súčasnosti noviny, papier, kartón,
drôt a drevo.
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DENNÝ STACIONÁR – VEĽKÝ ŠARIŠ
V tomto zariadení sme v roku 2019 poskytovali sociálnu službu podľa § 40 Zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách:


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby



sociálne poradenstvo



sociálnu rehabilitáciu



stravovanie

Priestor bol vytvorený aj na rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť. Súčasne sa vykonávali
a zabezpečovali aj iné činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách
neupravuje, ale zvyšujú kvalitu poskytovanej sociálnej služby, tzv.
doplnkové služby – pohybové aktivity a fyzioterapeutické služby.
Naši seniori sú veľmi aktívni a celý rok 2019 bol bohatý na rôzne
aktivity a činnosti,
ktoré vychádzali z ich individuálnych potrieb
a záujmov, súčasne sa bránili sociálnej izolácii a boli
nápomocní pri udržaní ich schopnosti viesť čo
najsamostatnejší život.
Veľkej obľube sa u nás tešia tréningy pamäte, rôzne prednášky
spojené s praktickou ukážkou, ale aj aktivity v kuchynke či
športovej miestnosti.
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Naši seniori navštívili v roku 2019 aj tieto pamiatky/múzeá/exkurzie:
 Múzeum a galéria v Prešove, pamiatky v historickom centre Prešova
 Mesto Košice, Bardejov a Sabinov, obec Červená voda.

Posedenia a iné akcie:
 meninové a narodeninové posedenia
 posedenia pri káve a čaji s bývalými PSS a našimi
priateľmi z komunity – motivačné dni
 priateľské stretnutia so seniormi z DS Barlička a DS
Šidlovec, s ktorými sme počas celého roka organizovali
spoločné aktivity – napr. ping-pongový turnaj seniorov na Šidlovci, návšteva Bezobalového
obchodu v Prešove, Burza starožitností, minigolf na Veselej, Súťaž vo varení halušiek, kde
sme boli ako diváci a ochutnali sme aj súťažné jedlá.
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Komunitné aktivity:
 účasť na krste knihy Anky Servickej v Prešove
 Trh dobrovoľníckych príležitostí v Ekoparku
 Ekofest v Ekoparku
 Jarná výstava v dennom stacionári
 október mesiac úcty k starším – kult. program pre
našich seniorov v MŠ a ZŠ v Šariši
 duchovné aktivity - pravidelné modlitby matiek pre tie naše seniorky, ktoré sú členkami
Ružencového spoločenstva a pre ľudí z komunity.
V decembri sme pripravili pre našich seniorov Mikulášske posedenie a tradičnú Štedrú večeru, na
ktorú sa kompletné menu prichystalo v našej kuchynke v rámci aktivít týždenného plánu
zameraných na
upevňovanie
pracovných
návykov.
Dva týždne v decembri u nás prebiehala Zimná výstava,
ktorá prezentovala našu tvorbu na zimnú a vianočnú tému

a umožnila načerpať pravú vianočnú atmosféru
nielen našim seniorom ale aj ľuďom z komunity.
V rámci komunitných aktivít sme sa s našimi
zimnými výrobkami zúčastnili aj vianočných trhov
v ZŠ vo Veľkom Šariši, kde sme mali možnosť
ukázať, aké šikovné ručičky u nás máme. Takisto sme prijali pozvanie do MŠ Sv. Jakuba vo
Veľkom Šariši a naši seniori pomohli deťom zdobiť vianočný stromček. Spoločne s deťmi z tejto
škôlky sme v našej kuchynke piekli typické vianočné koláčiky.
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REHABILITAČNÉ STREDISKO
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Prví
prijímatelia sociálnej služby za sociálnu službu Rehabilitačné stredisko boli zazmluvnení od
12.02.2019. Rehabilitačné stredisko poskytuje:
a) sociálnu rehabilitáciu,
b) sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
Aktivity:
Február - Jún
 Opri sa o mňa
 Fašiangy – medzigeneračné stretnutie
 Deň matiek
 Záhradkujeme
 Prenesenie sa v čase s p. Petranskou

Júl – September
 Nakupovanie ako cesta k samostatnosti
 Opekačka
 Piknik v Kolmanovej záhrade
 Boccia Duel
 Úkony sebaobsluhy
 Úkony stravovania
 Varenie nie je na škodu

9



Október - December
 Úkony sebaobsluhy
 Šikovné ruky
 Planetárium
 Farbičky, čarbičky
 Prvá pomoc
 Šnurovanie nie je na škodu
 Nácvik prípravy na pozeranie
 Hudba lieči naše srdcia
 Zdravá výživa
 Príprava písmen na vystúpenie „Úcta
k starším“
 Čítanie nie je na škodu
 Cestovanie MHD
 Poznávajme svet hmatom
 Interaktívna hra za pomoci tabletu
 Šach
 Prednáška v Súkromnej strednej odbornej škole hotelierstva a gastronómie Mladosť
 Príprava na Mikulášske prekvapenie Mikuláš v Barličke
 SOŠ Podnikania
 Vystúpenie - Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 Úkony prvej pomoci
 Bezbariérovosť v meste Prešov
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PROJEKTY ZA ROK 2019
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

Názov projektu: nákup auta pre SVI
Trvanie projektu: 10.07.2019 – 31.12.2019
Suma: 9 000 €
Stručná charakteristika: Nákup 5 – miestneho osobného motorového vozidla na podporu služby
včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje terénnou formou, k zlepšeniu kvality života klientov, ktorí
sú na túto službu odkázaní.

ĎAKUJEME!
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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
Odpis
SPOLU

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

PEŇAŽNÉ PRÍJMY
Príjmy – predaj služieb
Dotácie
Príjmy ostatné
SPOLU

Rok 2019
1 871,67 €
3 195,37 €
1 518,30 €
22,86 €
15 168,88 €
146 905,93 €
46 979,04 €
2 810,87 €
174,07 €
328,92 €
1 038,78 €
3 358,00 €
223 372,69 €

Rok 2019
32 729,40 €
65,58 €

31 989,28 €
553,00 €
156 846,57 €
222 183,83 €

Rok 2019
32 729,40 €
156 846,57 €
32 607,86 €
222 183,83 €
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PEŇAŽNÉ VÝDAJE

Rok 2019

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

1 871,67 €
3 195,37 €
1 518,30 €
15 168,88 €
22,86 €
193 884,97 €
2 810,87 €
3 358,00 €
1 541,77 €
223 372,69 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov:
Majetok spolu
179 294,41 €
Obežný majetok
19 367,39 €
Krátkodobé pohľadávky 10 712,59 €
Finančné účty
8 654,80 €
Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov:
Zdroje krytia
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu
nevysporiadaný HV min. rokov
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Cudzie zdroje krytia majetku spolu
Krátkodobé záväzky z obchod. styku
Pôžičky
Dlhodobé záväzky

-105 379,66 €
-104 190,80 €
-1 188,86 €
276 611,57 €
962,76 €
272 500,00 €
3 148,81 €

HV:
Náklady
Výnosy
Strata

223 372,69 €
222 183,83 €
1 188,86 €

Ekonomicky oprávnené náklady:
Denný stacionár – 29/13 prijímateľov sociálnej služby, 1 mesiac – 106,71€
Rehabilitačné stredisko – 9 prijímateľov sociálnej služby, 1 mesiac – 347,38€
Centrum včasnej intervencie – 1 968 hodín, 1 hod./deň – 11,09€
Terénna služba – 1 007 hodín, 1 hod./deň – 6,35€

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková
Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
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