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HISTÓRIA OZ BARLIČKA 

Občianske združenie Barlička vzniklo v roku 1999 z iniciatívy rodičov detí 

so zdravotným postihnutím pri základnej škole na ulici Prostějovskej v Prešove. 

Táto základná škola bola v tom čase jedinou, ktorá umožňovala integráciu 

zdravotne postihnutých detí, prioritne v oblasti formálneho vzdelávania.  

Cieľom činnosti OZ Barlička od jej vzniku bolo pomáhať plnej sociálnej 

integrácii zdravotne postihnutých občanov, vrátane ich rodinných príslušníkov a 

to vo všetkých oblastiach života. Činnosť OZ Barlička začínala stretnutiami 

rodičov a ich zdravotne postihnutých detí, v priestoroch ZŠ na ulici Prostějovskej. 

Rodičia mali záujem svojim deťom umožniť nielen vzdelávanie, ale aj aktívne 

zapájanie sa do života ako u zdravých detí. Preto sa pravidelné neformálne 

stretnutia v roku 1999 postupne začali meniť na systematické voľnočasové 

aktivity pre deti so zdravotným postihnutím a ich rovesníkov. Získanie nových 

priestorov v jednom z pavilónov ZŠ na ul. Matice slovenskej bolo pre OZ Barlička 

dôležitým medzníkom. Činnosť OZ Barlička sa od voľnočasových aktivít 

postupne začala meniť na komplexné a systematické služby nielen pre zdravotne 

postihnutých mladých ľudí, ale aj pre ich rodičov, seniorov, či mamičky na 

materskej dovolenke a ich deti. Postupne z roka na rok tak OZ Barlička začalo 

rozširovať nielen rozsah svojich aktivít a služieb, ale aj množstvo a typy klientov, 

dobrovoľníkov a sympatizantov.  

 

POSLANIE OZ BARLIČKA 

Poslaním OZ Barlička je:  

1. Sociálna integrácia detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím do 

života. 

2. Podpora a zvyšovanie celkovej psychickej, fyzickej a profesijnej 

pripravenosti detí, mládeže, a dospelých do života, vrátane iných odkázaných 

občanov a ich rodín.  

3. Pracovná integrácia ľudí so zdravotnými obmedzeniami.  
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4. Poskytovanie špecializovanej starostlivosti pre rôzne vekové kategórie 

klientov s rôznym druhom zdravotného postihnutia.  

Naplnenie svojho poslania sa OZ Barlička snaží zabezpečovať všetkými 

zákonnými a dostupnými formami, najmä však:  

 zastupovaním záujmov zdravotne postihnutých detí, mládeže, ako aj 

dospelých a ich rodinných príslušníkov, ako aj ostatných kategórií klientov 

pri presadzovaní ich požiadaviek voči mestskej samospráve, VÚC, vrátane 

realizácie potrebnej špeciálnej infraštruktúry,  

 propagovaním a všestrannou pomocou v oblasti integrácie zdravotne 

postihnutých detí nielen v škole, ale aj v záujmových krúžkoch, na rôznych 

podujatiach, na aktivitách OZ Barlička (napr. Centrum mládeže, kino, 

divadlo, koncerty, šport a pod.), ale aj pri iných podujatiach;  

 spoluprácou s inými organizáciami v oblasti športu, kultúry, vzdelávania 

pre zlepšenie postavenia a kvality života zdravotne postihnutých detí a 

mládeže, dospelých, ako aj seniorov;  

 prípravou a koordinovaním projektov a aktivít zameraných na podporu, 

ochranu zdravia a všestranný rozvoj zdravotne postihnutých detí, mládeže 

a ich rodín, vrátane preventívnych opatrení v oblasti protidrogovej 

prevencie, prevencie AIDS a výchove k zdravej rodine;  

 vzdelávaním a organizovaním kurzov a školení aj so špecifickým 

zameraním;  

 zamestnávaním mladých ľudí so zdravotnými obmedzeniami v chránených 

dielňach;  

 poskytovaním špecializovanej sociálnej starostlivosti pre rôzne vekové 

kategórie klientov so zdravotným postihnutím a neurologickými a 

kognitívnymi poruchami s 24-hodinovovu pobytovou starostlivosťou;  

 poskytovaním komplexných sociálnych služieb a opatrovateľskej 

starostlivosti pre rôzne vekové kategórie klientov a s rôznym druhom 

postihnutia: formu ambulantnú a pobytovú; 
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 poskytovaním primeraných rehabilitačných a relaxačných služieb pre 

zdravotne postihnuté deti, mládež, seniorov a ostatných občanov; 

 poskytovaním základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre 

zdravotne postihnuté deti, mládež, ich rodinných príslušníkov, seniorov a 

ostatné kategórie občanov;  

 prevádzkovaním komunitných centier a poskytovaním sociálneho 

poradenstva pre znevýhodnené skupiny občanov;  

 poskytovaním služieb ŤZP klientom v chránenom bývaní,  

 organizovaním kampaní, programov a podujatí v oblasti ochrany zdravia a 

prevencie zdravotných rizík pre rôzne vekové kategórie klientov;  

 vytváraním a napomáhaním sieťovaniu neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb s cieľom vzájomnej pomoci a výmeny skúseností;  

 vydavateľskou, publikačnou a obchodnou činnosťou;  

 vytváraním účelových zariadení v uvedenej oblasti sociálnych služieb v 

súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.,  

 spoluprácou s inštitúciami štátnej správy a samosprávy v záujme obhajoby 

práv svojich klientov, 

 poskytovaním možnosti rozširovania vzdelania pre všetkých bez rozdielu;  

 poskytovaním plne bezbariérového ubytovania na prechodnú dobu pre 

hendikepovaných;   

 podporovaním aktivít materského centra;  

 realizáciou predškolskej a školskej výchovy aj pre zdravotne postihnuté 

deti;  

 organizovaním voľno-časových aktivít kultúrneho, spoločenského, 

športového a výchovnovzdelávacieho charakteru.  
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SCHÉMA OZ BARLIČKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vyššie uvedenej schémy činnosti OZ Barlička je evidentné, že v OZ Barlička 

boli v roku 2020 zabezpečované nosné formy aktivít a služieb v rámci 

nasledovných prevádzok:  

 DENNÝ STACIONÁR – ambulantná forma,  

 ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE – pobytová forma, 

 DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – ambulantná forma,  

 CHRÁNENÁ DIELŇA,  

 ZIARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA – pobytová forma. 

 

 

 

 

 

 

OZ BARLIČKA 

Denný stacionár 

Špecializované 

zariadenie 

Domov sociálnych 

služieb 

Chránená dielňa 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – ambulantná forma 

 

V Domove sociálnych služieb sú poskytované sociálne služby v súlade so 

Zákonom č. 448/2008 Z.z., §38 40-im prijímateľom. Ide o mladých ľudí so 

zdravotným znevýhodnením (telesné, psychické a kombinované). 

V roku 2020 sa zrealizovalo množstvo aktivít zameraných najmä na podporu pri 

získavaní alebo prehlbovaní zručností potrebných k samostatnému životu.  

Začiatkom roka sa nám vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z grantového 

programu Hodina deťom podarilo zrealizovať projekt „Akadémia samostatného 

života“. Projekt bol zameraný na získavanie zručností, nevyhnutných pre 

samostatný život doma, a to prostredníctvom nácviku samostatnosti pre varenie, 

domácnosť a bývanie, ako aj na uplatnenie sa na trhu práce pomocou pracovných 

stáží. K vedomostiam a zručnostiam boli pridané aj zážitkové akcie, ktoré mali u 

mladých posilniť odvahu a spojiť ich s komunitou. V rámci projektu sa našim 

mladým podarilo zorganizovať návštevu divadelného predstavenia v „Babadle“ 

(celá aktivita bola v réžii našich mladých, od naplánovania, cez rezerváciu lístkov 

až po samotnú návštevu). Veľa našich plánov zmarila situácia okolo Covid 19. 
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Počas roka sme absolvovali viacero aktivít zameraných na ochranu životného 

prostredia: 

 Výroba vtáčích búdok a kŕmidiel, bio plastelíny, 

 Ekologické osviežovače, 

 Hmyzí domček. 

        

V našom zariadení kladieme dôraz aj na pohybové aktivity. Ak nám to počasie 

dovolí, absolvujeme prechádzky v okolí. V prípade zlého počasia športujeme 

a relaxujeme v interiéri. 



9 
 

 

 

Ďalšie aktivity: 

 Tvorivé dielne, 

 Pobyt na čerstvom vzduchu, 

 „Nordic walking“, 

 Varenie/pečenie, 

 Fašiangy v Barličke, 

 „Môj anjel strážny“, 

 Halloween, 

 „Zlatá maska“, 

 Mikuláš. 

 

 

 

 

Záver roka si PSS spríjemnili výrobou vianočnej výzdoby, pečením medovníkov 

a vianočných oblátok a ako každý rok privítali aj Mikuláša. Zaspievali mu 

vianočné koledy, zarecitovali básničky a nesmelo chýbať odovzdávanie darčekov 

a spoločné fotografovanie. 
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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 veľkú pochvalu.  

 

Naďalej máme veľkú snahu pokračovať v novo zavedených aktivitách a na 

základe záujmu a podnetov zo strany prijímateľov sociálnych služieb zavádzať aj 

ďalšie nové aktivity a činnosti. Veríme, že čoskoro to situácia umožní a opätovne 
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sa vrátime aj ku kult.-spoloč. životu a k bežným radostiam života – voľný pohyb 

po okolí, návštevy prírody – výlety, opekačky, zmrzlina v meste a pod.  

Z hľadiska estetiky je v pláne skrášlenie našich priestorov a ich úprava tak, aby 

čo najviac vyhovovali nielen potrebám prijímateľov sociálnych služieb, ale aj 

všeobecnému účelu a umožňovali flexibilné fungovanie v nich, v neposlednom 

rade, aby sa v nich naši prijímatelia cítili príjemne. 

 

Do budúcna máme v pláne realizovať 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 

a poskytovaných služieb, zvýši sa prestíž zariadenia a v neposlednom rade sa 

zlepšia aj pracovné podmienky pre zamestnancov. 

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.  

 

 

 Ohlasy na zaradenie (pochvaly, námety, kritika): 

 Paľo A.: „Páči sa mi všetko, aj partia a ja rád skúšam nové veci, tak 

napríklad som sa naučil pliesť košík, potom robiť sviečky, vyrábať tablety 

do umývačky.“, 

 Miška Š.: „Mám vás všetkých rada, veľmi sa teším, že som sa naučila nové 

veci, pliesť košíky a ručné práce, tancovať.“. 
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ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE – pobytová forma 

 

Špecializované zariadenie je zamerané na poskytovanie sociálnej služby 

fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Alzheimerová choroba, vývinová porucha, demencia rôzneho typu etiológie - s 

kapacitou 20 prijímateľov sociálnej služby. 

V špecializovanom zariadení poskytujeme: 

 ubytovanie (ubytovanie v dvojposteľových izbách, súčasťou izieb je 

predizba,  kúpeľňa s WC), 

 stravovanie (poskytuje  celodenné stravovanie - raňajky, desiata, 

obed, olovrant, večera a  pre diabetikov II. večera ), 

 sociálne poradenstvo  (zamestnanci  zariadenia poskytujú  

prijímateľom sociálnych služieb a rodinným príslušníkom potrebné 

informácie a v prípade potreby im odporúčajú a sprostredkúvajú 

ďalšiu odbornú pomoc), 

 sociálnu rehabilitáciu (odborné činnosti, nácvik zručností 

a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe), 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (sú 

vykonávané pravidelne priamo  v zariadení v priestoroch na to 

určených), 

 utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, 

 fyzioterapeutické služby (rehabilitačná miestnosť, masáže, 

športové náradie, rebriny, stacionárny bicykel, činky, biolampa, 

kinezioterapia), 

 záujmové činnosti (rozvoj schopností a zručností prijímateľov) – 

vzdelávacie aktivity, zábavné a voľnočasové aktivity. 
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V zariadení sú prijímateľom ponúkané rôzne podporné aktivity a rehabilitačné 

terapie, kde môžu zmysluplne tráviť svoj čas. Aktivity sú zamerané najmä na 

koncentráciu pozornosti, precvičovanie slovnej zásoby, precvičovanie pamäte a 

jemnej motoriky, precvičovanie vnímania a sústredenia, navodenie pokojnej 

nálady a príjemnej atmosféry, odreagovanie a relaxáciu. Prijímatelia majú tiež 

možnosť zapojiť sa do aktivít s prvkami ergoterapie (pečenie, tvorivé dielne, 

pestovateľský krúžok). Pre seniorov v špecializovanom zariadení majú veľký 

význam aktivity: tréningy pamäte, reminiscenčné aktivity, zmyslová aktivizácia 

(terapeutické mačky), bazálna stimulácia, Montessori aktivity, slovné a logické 

hry, práca s tabletmi, aktivizácia hudbou, aktivizácia výtvarnými technikami.  

Okrem týchto činností sa prijímatelia v našom zariadení môžu zúčastňovať 

rôznych iných aktivít - prechádzok, výletov a spoločenských, športových i 

kultúrnych podujatí: 

 

 Privítanie nového roka, 

 Výroba fašiangových masiek, 

 Fašiangové posedenie, 

 MDŽ – posedenie, 

 Marec - mesiac knihy (spoločné 

čítanie), 

 Aromaterapia, 

 Aktivity s interaktívnymi   

terapeutickými zvieratami 

(mačka, pes), 

 Mozgová zumba, 

 Deň víťazstva nad fašizmom – spomienky, 
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 Oboznámenie prijímateľov so               

Štandardami, 

 Deň matiek, 

 Pečenie,  

 Tréning pamäte v záhrade,   

 Naše príbehy zo života, 

 Pamiatky Slovenska, 

 Folklór – spev a piesne, 

 Spomienky na SNP, 

 Deň Alzheimerovej choroby, 

 Význam adventu, 

 Naše koledy a vinše, 

 Mikuláš (návšteva Mikuláša), 

 Vianočné posedenie. 
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Ohlasy na zaradenie (pochvaly, námety, kritika): 

 pani Marta Š.: „Som rada, že trávime čo najviac času vonku na záhrade 

alebo na terase. Rada sa opaľujem a mám veľmi rada slnko. Dodáva mi 

energiu.“, 

 pani Mária M.: „Som rada, že máme aktivity, že sa nám niekto venuje. 

Nemám čas myslieť na somariny. Najradšej mám spev, poznám veľa 

ľudových piesní a teším sa, keď si ich môžeme spolu zaspievať.“, 
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 Pani Eva M.: Som spokojná so všetkým, rada si zahrám človeče so 

sociálnymi pracovníkmi. Personál je tu milý a starostlivý.“, 

Prijímatelia si chvália aj prácu opatrovateľského personálu: 

 pani Zuzana.: „Personál je milý a ochotný pomôcť, občas musím trochu 

počkať, lebo robia niečo iné. Viem, že majú toho veľa.“, 

 pani Žofia K.: „Všetko je dobré, som spokojná. Rada sa porozprávam 

s personálom. Som vďačná, že sa mi venujú. Aj si spolu zaspievame.“. 

V roku 2020 sme umožnili niektorým príbuzným absolvovať krátky pobyt 

v našom zariadení a vyskúšali si prácu nášho opatrovateľského personálu ako 

dobrovoľníci. 

 Dobrovoľník pán Peter B. (syn pani Kataríny B.): „Vyskúšal som si prácu 

opatrovateľa a nie je to ľahké. Obdivujem opatrovateľský personál ako to 

zvládajú. Je to psychický náročne. Je tu veľa seniorov a každý je iný. Je 

potrebné pristupovať ku každému individuálne. Som rád, že som mal tu 

možnosť si to vyskúšať a zároveň byť pri svojej mamke. Jej zdravotný stav 

už nie je najlepší.“ 

Do budúcnosti plánujeme naďalej poskytovať profesionálnu a kvalitnú sociálnu 

službu so zreteľom na ľudský a individuálny prístup ku každému jednému 

seniorovi. Našim seniorom sa snažíme zlepšovať, skrášľovať a spríjemňovať 

prostredie a jeho vybavenie, dopĺňať techniku, ktorú ich učíme aj používať.  

Chceme pre nich vytvoriť také miesto, kde sa budú naši seniori cítiť rovnako 

dobre ako doma. Venovať sa chceme aj oblasti štandardov a ich aplikácii do 

praxe. V neposlednom rade budeme usilovať o návrat do bežného života 

a zvládnutie situácie okolo Covid 19. 
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ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA – pobytová forma 

 

V zariadení podporovaného bývania (ďalej „ZpB) sa poskytuje sociálna služba 

fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto 

fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 

č. 448/2008 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.  

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného 

bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v prvom 

odseku pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju 

domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 

zákona č. 448/2008.  

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu 

1. Poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo,pomoc pri uplatňovaní práv 

a právom chránených záujmov, 

2. utvárajú podmienky na: prípravu stravy, upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

3. vykonáva sociálna rehabilitácia. 
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Začiatkom roka 2020 sa uskutočnil Večer v zariadení podporovaného bývania. 

Zúčastnili sa ho prijímatelia z Domova sociálnych služieb a z Rehabilitačného 

strediska. Atmosféra sa niesla v priateľskom duchu. Hostiteľka pripravila pre 

svojich kamarátov občerstvenie. Toto posedenie bolo zavŕšením skúšobnej 

prevádzky. Vzhľadom na okolnosti súvisiace s epidémiou COVID 19 muselo byť 

poskytovanie sociálnych služieb v tomto zariadení prerušené. Prijímatelia 

sociálnej služby z toho zariadenia sú aj prijímateľmi sociálnych služieb 

v Domove sociálnych služieb a naďalej tak ostávajú v kolektíve svojich 

rovesníkov. Veríme, že pandemická situácia sa čoskoro zlepší a bude možné 

opätovne otvoriť toto zariadenie a v súlade so Zákonom o soc. službách v ňom 

poskytovať sociálnu službu nielen pre našich prijímateľov sociálnych služieb, ale 

aj nových. Pozornosť by sme radi zamerali na samostatnosť našich juniorov 

v tomto zariadení a na rôzne kampane – Kampaň po kríze, sebaobhajoba a pod. 

 

 Ohlasy na zariadenie (pochvaly, námety, kritika): 

 Katka M.: “Je to tam perfektné. Zavolala som tam rodičov na večeru. Ja 

som robila rezeň so zemiakmi a polievku – cibuľová so zemiakmi. Mamča 

bola prekvapená, že varím, že sa mi darí. Fajne som ju dostala do šoku, ale 

páčilo sa mi to. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

DENNÝ STACIONÁR – ambulantná forma 

 

V tomto zariadení sme v roku 2020 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 2020 sa niesol síce v duchu pandémie, 

ktorá ovplyvnila poskytovanie sociálnej služby v našom stacionári, no nevzdávali 

sme sa a našu pozornosť sme zamerali na jej zvládnutie. Aktivity a činnosti, 

vychádzali z individuálnych potrieb a záujmov našich seniorov, ich cieľom bolo 

zabrániť sociálnej izolácii a v udržaní ich schopnosti viesť kvalitný a samostatný 

život v čo najvyššej miere. Usilovali sme o to, aby naši seniori nestratili radosť 

a chuť do života v tejto náročnej dobe. 

Veľkej obľube sa u nás tešia tréningy pamäti, vedomostné súťaže, oslavy, 

kreatívne aktivity,  aktivity v prírode a tiež pomalé prechádzky. 

 

 

 

 

  

 

 



20 
 

 

Naši seniori navštívili v roku 2020 aj tieto pamiatky: 

 Národná kultúrna pamiatka Solivar a soľná jaskyňa, 

 Ružencová záhrada vo Vyšnej Šebastovej, 

 Kostol Kráľovnej pokoja, 

 Cemjata. 

 

Ružencová záhrada Vyšná Šebastová 

 

 

 

 

Kostol Kráľovnej pokoja 

 

 

 

 

Spoločné prechádzky 

spojené s grilovaním  na Cemjate 
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Z našej kreatívnej tvorby:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedenia a iné akcie: 

 Narodeninové a meninové oslavy našich seniorov, 

 Oslavy sviatkov – MDŽ, Vianoce. 
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Komunitné aktivity: 

 p. Očkayová (herečka divadla A. Duchnoviča) prichádza potešiť našich 

seniorov krásnym prednesom básne, 

 Duchovné aktivity – pravidelné piatkové aktivity na duchovnú tému, tiež 

návštevy kostolov, 

 Upevňujeme vzťahy v rámci komunity aj s bývalými klientmi nášho 

zariadenia a dobrými známymi prostredníctvom posedení pri spoločnej 

káve. 

Naši seniori pri upevňovaní pracovných návykov v kuchynke: 
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Záver roka sme si spríjemnili vianočnou kapustnicou a milým posedením 

s pánom riaditeľom. Do nového roka sme si popriali hlavne zdravie a radosť zo 

života, ukončenie pandémie Covid 19 a návrat do normálu. V pláne na ďalší rok 

je takisto úprava našich priestorov,  seniori už dlhšie túžia po novej kuchynke, 

veríme, že sa nám to podarí zrealizovať. Takisto by sme radi náš kolektív seniorov 

rozšírili o nových prijímateľov sociálnej služby. Veríme, že sa budeme môcť 

naplno venovať aj kult.-spoloč. životu a vyraziť si na kávičku do mesta či do 

múzea. 

 

 Ohlasy na zariadenie (pochvala, námety, kritika): 

 pani Matilda N.: „Láka má spoločnosť a kolektív, doma je smutno. Bavia má 

aktivity zamerané na tréning pamäti.“, 

 pani Alžbeta F.: „Páčia sa mi priestory, mám rada ľudí, dobre sa tu dá 

porozprávať, doma o samote je dlho.“, 

 pani Gabika O.: „ Kolektív je super, potrebujeme sa socializovať. Páčia sa 

nám aktivity, vždy niečo nové sa dozvieme.“, 
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 pani Magda K.: „Kontakty, byť medzi rovesníkmi, zabrániť sociálnej 

izolácii.“, 

 pani Magda B.: „Patriť niekde do kolektívu, máme pekné priestory, mozog 

treba trápiť v každom veku.“, 

 pani Mária M.: „Dobrý kolektív, dobre sa vyrozprávame, zahráme si žolíka, 

vždy niečo nové sa dozvieme, dobrá prechádzka do stacionára a späť.“. 

 

 

 

CHRÁNENÁ DIELŇA 

 

PRÁČOVŇA 

 

Poskytovanie služieb prebieha 

v súlade so Zákonom o soc. 

službách 448/2008, §59. 

V práčovni sa utvárajú podmienky 

na pranie, žehlenie a údržbu 

bielizne a šatstva fyzickej osobe, 

ktorá  

 nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

 má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 

 dovŕšila dôchodkový vek. 

 

Naša činnosť je veľmi dôležitá vo vzťahu k zabezpečeniu plynulého poskytovania 

sociálnej služby na pobytovej forme – pravidelné pranie a žehlenie oblečenia, 

posteľnej bielizne, uterákov, žiniek, kuchynských utierok, návlekov či obrusov, 

ale aj na ambulantnej forme – pravidelné pranie uterákov, kuchynských utierok či 
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návlekov. Usilujeme o to, aby aj cez činnosť práčovne sa dosahoval čo najvyšší 

štandard poskytovaných služieb v zariadení.  

Práčovňa je príležitosťou pre mladých ľudí s postihnutím zamestnať sa 

a napredovať na ceste k samostatnosti. Radi by sme naďalej našou činnosťou 

podporovali ich samostatnosť a pomáhali im osvojiť si správne pracovné návyky. 

 

 Ohlasy na zariadenie (pochvala, námety, kritika): 

 Peťa M.: „V práčovni sa mi páči celkom dobre. Som spokojná. Pomáham 

s prádlom a čo treba popratať. S kolegovcami vychádzam dobre. Naďalej by 

som chcela v práčovni pracovať.“ 

 

Aktuálne je pozastavená chránená 

dielňa a kaviareň S3 Caffé, ktorá 

bola otvorená pre širokú verejnosť 

z nášho okolia. V príjemnom 

prostredí  a s milou obsluhou 

ponúkala priestor na relax 

a oddych, posedenia s priateľmi. 

Situáciu tu do značnej miery 

ovplyvnila celosvetová pandémia 

Covid 19. Dočasne na dobu 1 roka sa pozastavili tieto činnosti, po jej uplynutí 

veríme, že bude možné opäť spustiť ich prevádzkovanie a mladí ľudia 

s postihnutím v nej nájdu svoje uplatnenie. 
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PROJEKTY A MIMORIADNA PODPORA  

 

Na tomto mieste by sme chceli vyjadriť veľké ĎAKUJEM všetkým našim 

partnerom a podporovateľom. Pravidelné finančné príspevky od štátnych 

inštitúcií a orgánov, ktoré prebehlo v súlade so Zákonom č. 448/2008 o soc. 

službách a platnou zmluvou, nám pomohli fungovať počas bežného roka 

a zabezpečiť stabilné poskytovanie sociálnej služby aj v ťažších časoch – počas 

obdobia Covid 19. Aj vďaka tejto forme finančnej podpory sme mohli skvalitniť 

poskytovanie sociálnych služieb v našich zariadeniach a v neposlednom rade 

zvládnuť náročnú pandemickú situáciu počas roka 2020.  

 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

 VÚC Prešovský samosprávny kraj, 

 Mesto Prešov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás počas prvej vlny COVID 

19 podporilo okrem pravidelných finančných príspevkov aj sumou 10 229 €. Vo 

svojej snahe predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie 
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v zariadeniach sociálnych služieb 

prijalo rad opatrení na pomoc týmto 

zariadeniam.  

Jednou z foriem podpory bola aj 

vitamínová pomoc v hodnote 2 240 €, 

v rámci ktorej zamestnanci 

a prijímatelia sociálnych služieb dostali vitamínovú injekciu na posilnenie 

imunity v podobe vitamínového balíčka. Samotná humanitárna pomoc bola vo 

výške 910 €. 

Ďakujeme tiež našim partnerom za podporu počas pandémie. 

 

 

 

 

 

   

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 € 

 

 

1 000 € 

 

4 620 € 

 

 

 

600 € 

 

 

 

440 € 

 

 

4 150 € 

vianočná cukráreň 

1 250 € 

 

 

 

1 958, 82 € 
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 Volkswagen – mladí ľudia s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným 

postihnutím mohli vďaka tejto finančnej podpore šiť rúška v našej 

Chránenej dielni pod dohľadom opatrovateliek s cieľom venovať ich nielen 

našim seniorom, ale aj seniorom z Prešova a okolia či ľuďom 

s postihnutím. Za cieľ si zvolili ušiť 4 000 ks textilných rúšok. 

 Henkel – finančný príspevok bol použitý na vitamínové a výživové 

doplnky pre seniorov s cieľom posilniť ich imunitu, ďalej na pokrytie 

nákladov na zvýšenú dezinfekciu a na ochranu zamestnancov pre nákazou 

Covid 19. 

 Tatrabanka – finančný príspevok bol použitý na rozšírenie 

komunikačného systému na izbách našich seniorov, čím sa zefektívnila 

komunikácia medzi prijímateľom sociálnej služby a opatrovateľom. 

Zakúpené boli 4 ks nových terminálov, kde komunikácia prebieha 

pomocou tlačidiel na posteli seniora. Tento systém nám veľmi pomohol aj 

počas karantény zariadenia, pretože seniori vedeli signalizovať žiadosť 

o pomoc aj zo zatvorenej izby. 

 Nadácia pre deti Slovenska – finančné prostriedky boli použité na 

realizované akcií/aktivít podporujúcich mladých ľudí s postihnutím 

k samostatnosti cez Akadémiu samostatného života, podporili sme odvahu 

a sebavedomie mladých ľudí s postihnutím cez zážitkové akcie, takisto sa 

zakúpili rôzne pomôcky na podporu samostatnosti. 

 Orange – prostriedky z finančnej podpory umožnili prijímanie seniorov 

s Alzheimerovou chorobou aj v terminálnych štádiách ochorenia, zakúpené 

bolo signalizačné zariadenie. 

 Karpatská nadácia – nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov, 

ktoré umožnili zvýšenú ochranu našich prijímateľov sociálnej služby počas 

trvania pandémie Covid 19. 

 Za mimoriadnu a dlhodobú podporu tiež ďakujeme Nadácii Velux 
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VÝROČNÁ SPRÁVA – TVORBA A OBOZNAMOVANIE SA 

Prvotná fáza tvorby výročnej správy začala už koncom novembra - začiatkom 

decembra 2020, kedy jednotlivé úseky začali spracovávať informácie o svojom 

zariadení do textovej podoby, vrátane fotografií. Vychádzali pri tom z interných 

dokumentov a evidencie, ktoré sa viaže na poskytovanie sociálnej služby podľa 

Zákona 448/2008 o soc. službách. Okrem zamestnancov jednotlivých úsekov, 

ktorí zodpovedajú za svoju oblasť výročnej správy, do jej tvorby sa zapojili aj 

samotní prijímatelia sociálnej služby, ktorí boli nápomocní napr. pri výbere 

fotografií, ktoré boli v nej použité, takisto mali možnosť vyjadriť svoj názor na 

zariadenie ako také – ohlasy na zariadenie či návrhy z ich strany, kam by bolo 

vhodné umiestniť tento dokumentov v zariadení, tak aby bol prístupný všetkým. 

V mesiaci február sme mali hotové finálne texty týkajúce sa jednotlivých 

zariadení a následne po spracovaní ekonomickej časti  sa pristúpilo k spojeniu 

jednotlivých dokumentov za úseky do jedného celku. Po schválení finálnej verzie 

vedením sa pristúpilo k oboznamovaniu zamestnancov a prijímateľov s jej 

konečnou podobou. Posledným administratívnym krokom je jej umiestnenie na 

web zariadenia a zaslanie do Centrálneho registra účtovných závierok. 

 

Oboznamovanie prijímateľov sociálnej služby 

Proces oboznamovania prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári mal 

charakter hlavnej aktivity, ktorá bola uvedená v týždennom pláne a seniori 

v rámci nej pod vedením sociálneho pracovníka prešli celý dokument v príjemnej 

atmosfére pri káve. Jednotlivé časti si prezreli na veľkej TV a aktívne diskutovali 

o tom, čo v roku 2020 zažili. Ich účasť na aktivitách v danom roku sa premietla 

do jednotlivých príspevkov, ktoré túto činnosť sumarizujú. Takisto ohlasy 

seniorov na zariadenie, ktoré boli zapracované do textu a sú vyjadrením ich 

názoru/spokojnosti/nespokojnosti pomohli vytvoriť komplexný pohľad na 

zariadenie a jeho fungovanie.  Na FB stránku nášho zariadenia sme dali príspevok 

o tejto činnosti. 
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V domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania 

a chránenej dielni sa prijímatelia sociálnej služby venovali výročnej správe 

v rámci rannej komunity. Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie sa 

prešli jednotlivé časti výročnej správy, ktoré sa premietali na plátno. Najväčšiemu 

záujmu sa tešili fotografie, pri prezeraní ktorých si naši prijímatelia pospomínali 

na rôzne aktivity, ktoré počas roka realizovali a diskusia o nich bola plná vtipných 

momentov, ktoré sa viazali na uvedené činnosti. Do pozornosti sa dala nástenka 

na chodbe, na ktorú sa umiestňujú výročné správy za jednotlivé roky, takisto 

webová stránka zariadenia a na FB profil bol vložený príspevok o tejto aktivite.  
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Oboznamovanie rodičov našich prijímateľov pokračuje aj ďalej, bude sa konať 

na stretnutí rodičov v máji 2021, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí.  

V špecializovanom zariadení sa prijímatelia sociálnej služby pod vedením 

sociálneho pracovníka zúčastnili prednášky o výročnej správe. Výklad bol 

prispôsobený vyššej vekovej skupine prijímateľov – seniori a k dispozícii bola aj 

vytlačená verzia, ktorú si mohli prelistovať/prečítať. Na konci prednášky počas 

diskusie, ktorá sa niesla vo voľnom duchu sa seniorom ešte raz zdôraznili 

základné informácie o výročnej správe. 

 

 

Oboznamovanie zamestnancov 

 

Jednotliví zamestnanci zariadení patriacich pod OZ Barlička sa s konečnou 

podobou výročnej správy oboznámili v rámci porady, kedy za prítomnosti 

vedenia sa prezentovali jej jednotlivé časti. 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.  
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PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 

 

 

VÝNOSY Rok 2020 

Tržby z predaja služieb 194 769,25 

Ostatné preplatky       759,75 

Aktivácia   3 090,00 

Predaj materiálu      188,70 

Výnosy z nájmu majetku     200,00 

Prijaté príspevky od organizácií 67 396,61 

Prijaté príspevky od fyzických osôb  7 134,72 

Členské      450,00 

Príspevky podielu zap. dane 2 835,26 

Dotácie  593 221,11 

SPOLU 870 045,40 
 

    

 

 

 

NÁKLADY Rok 2020 

Spotreba materiálu 113 474,39 

Spotreba energie   29 091,67 

Oprava a udržiavanie 102 435,31 

Cestovné        903,21 

Ostatné služby   96 672,11 

Mzdové náklady 364 081,34 

Zákonné poistenie 120 998,69 

Zákonné sociálne náklady    7 541,37 

Daň z nehnuteľnosti    2 952,98 

Ostatné dane a poplatky    4 187,04 

Iné ostatné náklady    8 812,97 

Odpis 31 615,50 

SPOLU 882 766,58 

PEŇAŽNÉ PRÍJMY Rok 2020 

Príjmy – poplatky klienti  194 769,25 

Dotácie 593 221,11 

Príjmy ostatné 82 055,04 

SPOLU 870 045,40 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

Majetok spolu                    1 672 802,92€     

Obežný majetok                      314 180,73€     

Krátkodobé pohľadávky         199 481,97€       

Finančné účty           114 698,76€    

 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: 

Zdroje krytia                          

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu      7 060,96  €   
nevysporiadaný HV min. rokov       2 638,25  €    

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   -12  721,18 €   

 

B. Cudzie zdroje krytia majetku spolu  725 258,73  €    
Krátkodobé záväzky z obchod. styku  105 305,78  €     

Pôžičky      165 626,03  €     

Dlhodobé záväzky     454 326,92  €        

 

 

HV: 

Náklady  882 766,58 €     

Výnosy              870 045,40 €      

Strata                      -12 721,18 €         

 

PEŇAŽNÉ VÝDAJE Rok 2020 

Výdaj na materiál 113 474,39 

Výdaj energie    29 091,67 

Oprava a udržiavanie 102 435,31 

Ostatné služby   96 672,11 

Cestovné        903,21 

Mzdové + soc. náklady 485 080,03 

Zákonné sociálne náklady     7 541,37 

Odpis  31 615,50 

Iné  15 952,99 

SPOLU 882 766,58 



34 
 

EON: 

DSS 1 klient/1.mesiac        489,86 € 

ŠPZ 1 klient/1.mesiac     1 405,30 € 

DS 1 klient/1 mesiac           279,60 € 

PBV 1 klient/ 1.mesiac       329,10 € 

PBP 1 klient/ 1.mesiac       373,25 € 

Prepravná 1km                     19,49 € 
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Denný stacionár v roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Radi spoznávame kult. 

a prírod. krásy Slovenska, 

navštívili sme mnohé 

pamiatky v blízkom 

i vzdialenejšom okolí, 

zrelaxovali sme pri pobyte 

v prírode... 

Máme veľkú chuť byť 

kreatívnymi a tvoriť – 

niekoho zlákalo skladanie 

puzzle, iných tvorenie 

z prírodnín či servítková 

technika...máme aj skvelých 

recitátorov poézie 

a odborníkov na súčasné 

politické dianie... 

Užívame si chvíle strávené 

spoločne... počas celého roka 

sme našim oslávencom 

pripravili malú oslavu 

a darček. Posedenia pri 

domácom koláčiku a kávičke 

sme využívali aj na klebetenie 

či rozhovory o živote, našich 

starostiach a problémoch, ale 

aj radostiach... 

Zapotili sme sa pri tréningoch pamäte, 

svoje vedomosti sme si otestovali cez rôzne 

kvízy, tajničky, úlohy zamerané na slovnú 

zásobu, nové vedomosti sme načerpali 

z rôznych článkov či prednášok... 

Covid 19 nás na istý čas 

vyradil z bežného života, zažili 

sme karanténu a na vlastnej 

koži pocítili nedostatok 

sociálnych kontaktov. No 

nevzdali sme sa, ako jeden tím 

sme sa pustili do boja s ním 

a veríme, že vyhráme.... tešíme 

sa na všetko pekné, čo nám 

prinesie budúcnosť... 
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Domov sociálnych služieb v roku 2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

KKaždý deň sme sa 

snažili využiť naplno... 

pomáhali sme Chránenej 

dielni aj so vtáčími 

búdkami, skúsili sme 

vyrobiť aj kŕmidlá pre 

vtáčiky či bioplastelínu 

alebo hmyzí domček... 

V Ekoklube sme sa 

naučili vyrobiť 

ekologický osviežovač 

a podarovali sme ho 

našim seniorom... 

Chceme byť 

samostatnejšími a tak 

sme skúšali varenie, 

pečenie, ale aj šitie... 

Chodili sme na nákupy 

nielen pre naše 

potreby, ale aj pre 

seniorov... 

Podarilo sa nám 

zrealizovať „Akadémiu 

samostatného života“ za 

podpory Nadácie pre deti 

Slovenska z grantového 

programu Hodina 

deťom...ďakujeme za 

túto skvelú príležitosť... 

Máme radi tanec, zábavu 

a dobrú náladu... spoločne sme 

oslávili Halloween, vyrábali 

sme strašidelné tekvice, skladali 

mapu strašidiel, zúčastnili sme 

sa súťaže o Zlatú masku 

Barličky a mali sme aj karneval 

na Fašiangy... Pokúsili sme sa 

o najkrajšie Vianoce v Barličke, 

škriatok Brucháčik mal veľký 

úspech...Veľkým relaxom bola 

pre nás hra s padákom, ale aj 

pohyb na čerstvom vzduchu, 

nordic walking či virtuálny 

šport...  

Covid 19 nám zmenil 

život, zažili sme 

karanténu, museli sme 

obmedziť kontakty 

s kamarátmi, 

dodržiavať prísne 

opatrenia.....naďalej 

však pozeráme 

optimisticky do 

budúcnosti a tešíme sa 

na všetko nové, čo 

nám prinesie... 
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Zariadenie podporovaného bývania v roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Celosvetová pandémia Covid 19 

zasiahla aj nás, v jej dôsledku sme naše 

zariadenie na dobu jedného roka 

dočasne pozastavili. Veríme, že situácia 

okolo koronavírusu sa bude už iba 

zlepšovať a my čoskoro opäť spustíme 

poskytovanie sociálnej služby v našom 

zariadení... 

Spoločné akcie a zážitky robia naše priateľstvá trvalými ... Super akciou bol pre 

nás Večer v zariadení podporovaného bývania, kde sme spolu s kamarátmi 

z Rehabilitačného strediska a Domova sociálnych služieb strávili príjemný čas. 

Spoločne sme pripravili malé občerstvenie, poupratovali po sebe - ukázali sme, ako 

vieme samostatne fungovať... Naše pocity, zážitky, postrehy, fotografie 

z podporovaného bývania sme potom za pomoci zamestnancov prezentovali tým, 

ktorí nemali možnosť byť tam s nami... 

Spoločne všetko 

zvládneme, veríme, že 

nás čaká svetlá 

budúcnosť plná 

spoločne strávených 

chvíľ v zariadení aj 

mimo neho, tešíme sa 

na všetko nové, čo sa 

naučíme či zažijeme... 
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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 právom 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.... 

Rok 2021 bude 

ešte lepší a už 

teraz sa tešíme na 

všetko pekné, čo 

nám prinesie... 
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Špecializované zariadenie v roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veľa času sme trávili na 

čerstvom vzduchu, 

sociálni pracovníci pre nás 

zakaždým pripravili 

zaujímavý program 

a venovali sa nám 

s maximálnym nasadením 

.... vyskúšali sme veľa 

nového – napr. 

elektronická terapeutická 

mačka a pes či mozgová 

zumba... 

mali sme veľkú snahu 

zvládnuť náročný rok 2020 

s čo najväčším 

optimizmom a úsmevom 

na tvári, skamarátili sme sa 

s modernými 

technologickými 

prostriedkami, napr. tablet 

či notebook 

a prostredníctvom nich 

sme nielen relaxovali napr. 

pri hraní rôznych hier, ale 

aj komunikovali s našimi 

najbližšími v čase, kedy 

osobné stretnutia neboli 

možné.... 

Covid 19 naše životy zmenil, 

no v boji s ním sme sa nikdy 

nevzdávali, absolvovali sme 

karanténu, povinné testovanie 

a očkovanie vnímame ako 

cestu k opätovnej slobode 

a návratu do normálu.... 


