
 

 

 

  

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

      MUDr. Mgr. Anna Kvokačková 

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI 

OZ BARLIČKA 2019 
 



  

 2 

 

 

 

1 OBSAH 

HISTÓRIA OZ BARLIČKA ............................................................................................................... 3 

POSLANIE OZ BARLIČKA .............................................................................................................. 3 

SCHÉMA OZ BARLIČKA ............................................................................................................ 5 

DENNÝ STACIONÁR .......................................................................................................................... 6 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE .......................................................................................................... 12 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ................................................................................................. 13 

CHRANENÉ DIELNE ................................................................................................................... 16 

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA ............................................................................... 20 

KONFERENČNÁ SÁLA A KAVIAREŇ ............................................................................................ 21 

PROJEKTY V ROKU 2019 ............................................................................................................... 22 

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH ................................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 detí.  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. 

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. 
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 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; 

 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; 
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 podporovaním aktivít materského centra; 

 realizáciou predškolskej a školskej výchovy aj pre zdravotne postihnuté deti; 

 organizovaním voľnočasových aktivít kultúrneho, spoločenského, športového a výchovno-

vzdelávacieho charakteru.   

SCHÉMA OZ BARLIČKA 

 

 

 

 

 

 

 

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

2018 zabezpečovaných sedem nosných foriem 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

Chránená dielňa

Zariadenie 
podporovaného 

bývania 

Špecializované 
zariadenie

Denný 
stacionár

Domov sociálnych služieb
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DENNÝ STACIONÁR 

 

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 kvalitný a samostatný život v čo najvyššej miere.  

Veľkej obľube sa u nás tešia tréningy pamäti, vedomostné 

súťaže, kreatívne aktivity, športové aktivity, aktivity spojené s 

kultúrou, rôzne exkurzie a tiež pomalé prechádzky.     
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Naši seniori navštívili v roku 2019 aj tieto pamiatky/múzeá/výstavy/exkurzie: 

 Múzeum a galéria v Prešove, kostoly a pamiatky v historickom centre Prešova 

 Divadelné predstavenia v Divadle Jonáša Záborského, v PKO a v kine Scala 

 Planetárium v Prešove 

 Národná kultúrna pamiatka Solivar a soľná jaskyňa  

 Interaktívna výstava v OC Eperia 

 Bardejovské kúpele 

 Ružencová záhrada vo Vyšnej Šebastovej 
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Posedenia a iné akcie: 

 narodeninové oslavy 

 posedenia pri káve a  čaji s  bývalými PSS a našimi priateľmi z komunity – motivačné dni 

 priateľské stretnutia so seniormi z DS Veľký Šariš a DS Šidlovec, s ktorými sme počas celého 

roka organizovali spoločné aktivity 

 športová súťaž v minigolfe na Veselej ulici, ping-pongový turnaj seniorov na Šidlovci, návšteva 

Bezobalového obchodu v Prešove, Burza starožitností, Súťaž vo varení halušiek, kde sme boli 

ako diváci a ochutnali sme aj súťažné jedlá. 

 

 

 

 

 

 



  

 9 

 

 

 

Komunitné aktivity: 

 športové aktivity – so Zariadením pre seniorov „Náruč“ v PO sa zúčastňujeme súťaže 

v minigolfe pod záštitou mesta Prešov 

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

prejavom, spevom a umeleckým prednesom  

 Spolupráca so ZŠ Matice slovenskej , kde išlo o prepojenie generácií...Naši seniori čítali 

žiakom rozprávky v rámci marca - mesiaca kníh. A deti boli úžasne pozorné. 

 návšteva domovského stacionára vo V. Šariši spojená s Jarnou a zimnou výstavou 

 duchovné aktivity – pravidelné piatkové aktivity na duchovnú tému, tiež návštevy kostolov 

a exkurzie v spolupráci s Akadémiou III. veku   

 udržiavame dobré vzťahy v rámci komunity aj s bývalými klientmi DS a dobrými známymi pri 

posedeniach pri spoločnej káve 
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V decembri  sme pripravili pre našich seniorov Mikulášske posedenie spojené s programom, ktorý si 

pripravili naši seniori a navštívil nás aj samotný Mikuláš, ktorý potešil nielen našich seniorov. Dňa 

18.12. sa v našom DS konalo „Posedenie pri stromčeku“, kde vládla predvianočná nálada, vianočný 

program a nádherné koledy, ktoré sme spoločne spievali.   Celý rok 2019 bol plný aktivít, zážitkov, 

smiechu, dobrých vzťahov a tiež nových priateľstiev. Tešíme na Nový rok 2020 a na nové zážitky, 

ktoré nám prinesie... 
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ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 

 

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 sú vykonávané 

každodenné aktivity, 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.  

 

Zoznam doplnkových aktivít a podujatí vykonaných v roku 2019: 

 Privítanie nového roka 

 Nové hudobné nástroje - spoznávanie 

 Súťaž v kaviarni 

 Výroba fašiangových masiek   

 Fašiangové posedenie 

 MDŽ – vystúpenie Praktická škola 

 Tvorivé dielne  

 Deň vody 

 Marec mesiac knihy (stretnutie a spoločné 

čítanie) 

 Aromaterapia 

 Mozgová zumba 

 Deň víťazstva nad fašizmom - spomienky 

 Oboznámenie prijímateľov so Štandardami 

 Deň matiek – vystúpenie 

 Pečieme spolu - sladké pečivo 

 Tréning pamäte v záhrade   

 Boccia - súťaž 

 Naša knižnica - príbehy zo života 

 Pamiatky Slovenska 

 Folklór 

 Pečieme z lístkového cesta 

 Pestovanie a sadenie + tipy a triky 

 Návšteva Židovskej synagógy 

 Čaro čokolády + ochutnávka 
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 Deň alzheimerovej choroby (tréning pamäte 

seniori)  

 Čaro čaju + ochutnávka 

 Šarišský folklór 

 Mesiac úcty k starším – vystúpenie 

 Na ľudovú nôtu 

 Mesiac úcty k starším - vystúpenie 

 Sviatok všetkých svätých - spomienka 

 Kvíz o Slovensku - súťaž 

 Ochutnávka exotického ovocia 

 Spomienka na „Nežnú revolúciu“ 

 Význam adventu 

 Spievame si koledy 

 Mikuláš (návšteva Mikuláša) 

 Vianočný koncert – Pedagogická a sociálna akadémia 

 Posedenie pri jedličke + vystúpenie Praktickej školy 

 Samorost – Cimbalová ľudová hudba 

 

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – AMBULANTNÁ FORMA 

 

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu 

službu 40 prijímateľom, sú to  mladí ľudia so zdravotným 

znevýhodnením (telesné, psychické a kombinované). 

V danom roku viacerí prijímatelia ukončili poskytovanie 

sociálnej služby, no aj napriek tejto skutočnosti sa nám 

podarilo získať nových prijímateľov a udržať stanovený 

počet 40 prijímateľov.  

V  roku 2019 taktiež došlo k pridaniu hodín práce 

s prijímateľmi domova sociálnych služieb ako aj výraznému rozšíreniu či obmieňaniu  aktivít.  Aj 

toto  je reálnym príkladom napĺňania poslania OZ Barlička v reálnej praxi. 

Ku kvalite a forme poskytujúcich služieb sa prijímatelia môžu vyjadrovať na pravidelných mesačných 

a komunitných stretnutiach s vedením zariadenia a jeho personálom a tiež prostredníctvom určených 

zástupcov prijímateľov, čím odstraňujeme i psychické bariéry (nevšímavosť, neochota, 

neinformovanosť) medzi prijímateľmi a zamestnancami a vzniku možných konfliktov.  

Prijímatelia v zariadení sa podieľajú na rôznych typoch kultúrnych, záujmových činnosti, rehabilitácii, 

klubu samostatnosti či pracovných aktivít. Zariadenie tiež využíva možnosti vychádzok do mesta alebo 
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usporiadania výletov mimo zariadenia. V roku 2019  domov sociálnych služieb úspešne zrealizoval 

niekoľko podujatí, ku ktorým prispeli aj samotní prijímatelia.  A týmto  ukázali svoj skrytý potenciál, 

na ktorom môžeme budovať aj nasledujúce roky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v Dennom stacionári 2019: 

 

 Prednáška s OZ Živá Zem 

 Námornícky Bál 

 Srdce pre teba 

 Fašiangy 

 Hudobné nadanie 

 Opekačka v lanovom centre 

 Súťaž v žehlení 

 Piknik v Kolmanovej záhrade 

 Planetárium 

 Divadelné predstavenie o zlatej rybke 
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CHRANENÉ DIELNE  

 

Tak ako po minulé roky aj tento rok bolo zamestnanie 

mladých našou prioritou. Mladí 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. 

Výrobky z chránenej dielne boli prezentované na vianočných trhoch v zariadení Vita vitalis na 

Volgogradskej ulici, taktiež sme naše výrobky prezentovali po všetkých praktických školách, 

stredných školách, ktoré sme tohto roku navštívili. Nesmieme zabudnúť, že naše výrobky sú 

prezentované aj v našej chránenej dielni. 

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. 

Každý nový PSS má možnosť sa naučiť ovládať šijací stroj, ktorým môže spájať rôzne druhy 

materiálov alebo vyšívať iniciály mien. Podarilo sa nám ušiť vankúše na relaxáciu pre mladých. V 

rámci cvičenia jemnej motoriky sme sa s mladými venovali aj rozkladaniu a skladaniu budíkov. Budíky 

sme dostali od Karpatskej nadácie v počte 500 ks, menili sme im ciferník, za umelecký ciferník 

vytvorený od východoslovenských umelcov. Reprezentovali 7 východoslovenských regiónov. 
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Výrobky chránenej dielne z roku 2019 
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Agentúra podporovaného zamestnávania za rok 2019 

V auguste v roku 2019 sme v rámci činnosti OZ Barlička zaslali na Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny žiadosť a projekt na povolenie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania. Povolenie na 

činnosť sme obdržali 12.09.2019. V rámci činnosti APZ sme pomáhali spustiť činnosť ďalšej chránenej 

dielne – práčovne na Jánošikovej ulici v Prešove. Spolupracujeme s APZ Bratislava a Profesia. 

Koncom septembra sme sa zúčastnili Profesia days v Košiciach, kde sme sa venovali vyhľadávaniu 

zákazok pre chránené dielne OZ Barlička. V septembri a októbri sme sa v Osrblí venovali kurzu 

Kariérové poradenstvo, na ktorom sme získali veľa nápadov na 

aktivity, testy pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. S 

mladými sme pracovali aj na písaní životopisov. V rámci 

zlepšovania našich kompetencií sme oslovili aj organizáciu Rytmus 

v Prahe, s ktorou tiež spolupracujeme a získali sme od nich cenné 

rady v rámci tranzitného programu. Mladí ľudia so zdravotným 

znevýhodnením boli od konca septembra zapojení do zákazky v 

spolupráci s Karpatskou nadáciou „Prebuďme spiace doliny“, kde 

sme s chránenou dielňou prerábali budíky, kde sa ciferník menil na ciferník od 7 umelcov z 

východoslovenského kraja. Agentúru podporovaného zamestnávania sme propagovali aj na stredných 

školách v regióne. Koncom roka sme sa zúčastnili vianočných trhov v zariadení Vita vitalis na 

Volgogradskej ulici v Prešove a ponúkali výrobky chránenej dielne. 
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Kaviareň 

V našej kaviarni S3 Caffé pracuje dobrý tím mladých ľudí. Pre všetkých návštevníkov vie pripraviť 

dobrú kávu, čaj, domáce limonády, 

rôzne druhy fornettov. V lete zasa 

osvieži zmrzlinový pohár, posedenie si 

na terase s osviežujúcim green tea a coca 

colou. Mladí si tu prídu posedieť, keď 

majú prestávku v zamestnaní. Seniori 

spolu s rodinnými príslušníkmi si tu radi 

posedia a porozprávajú sa pri káve, či 

čaji. Okrem takýchto malých posedení 

sme tu tohto roku mali aj väčšie oslavy čomu sa len a len tešíme. 

 

Práčovňa 

Koncom augusta sme začali pracovať na zveľaďovaní, zariaďovaní a upratovaní práčovne. Zabezpečili 

sme profesionálne práčky, sušičku, žehliaci lis, čomu sa veľmi tešíme. Chránenú dielňu nám schválili 

koncom decembra 2019. Máme vypracovaný systém na zber, odvoz, triedenie, pranie, žehlenie, 

sušenie, skladanie prádla. Mladí so zdravotným 

znevýhodnením z praktických škôl tu radi chodia na prax, 

pretože sa naučia novým zručnostiam, ktoré im určite 

pomôžu do ich nasledujúceho života. 
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ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

 

V zariadení podporovaného bývania sa prijímatelia spoznávajú, vytvárajú si vlastný obraz o sebe, čo 

dokážu a s čím im treba napomôcť. Druh aktivít sa navrhuje podľa charakteru postihnutia a taktiež 

podľa individuálnych potrieb prijímateľa, je to pre nich veľmi dôležité, pretože krok za krokom 

odbúravajú svoje bariéry a dokážu sa adaptovať v prostredí. 

V zariadení rozvíjame celú paletu potrieb od kognitívnej až po motorickú zložku prijímateľa. Tieto 

aktivity sa konajú v prostredí podporného bývania v Prešove, občas v hlavnej budove Barličky a taktiež 

v okolí mesta Prešov. Aktivity plánuje tím sociálnych pracovníkov Občianskeho združenia Barlička. 

Aktivity 

 Prerábka bytu 

 Cesta k samostatnosti 

 Prvé začiatky v spoločnom bývaní 

 Veľké upratovanie 

 Rozdelenie činnosti 

 Príprava večerného čaju 

 Rozvíjanie jemnej motoriky 

 Ukladanie k spánku každý večer 

 Sebaobsluha 

 Príprava večere  

 Spoločne posedenie  

 Nákup- finančná gramotnosť 

 Cesta okolo Talianska – 

varenie (špagiet) 

 Kníhkupectvo 

 Estetizácia bývania 

 Naložiť, zapnúť, nastaviť a už len prať 

 Návšteva hrobov 

 Estetizácia bývania – stále je čo 

zdokonaľovať 

 Aquapark Delňa 

 Vianočná dekorácia na Vianoce 
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KONFERENČNÁ SÁLA A KAVIAREŇ 

 

V našej sále sa počas roka 2019 konalo viacero konferencií, školení, seminárov, kde sme poskytovali 

sálu rôznym organizáciám. Okrem toho sme sálu 

užívali, keď boli rôzne projekty, vystúpenia ku 

dňu matiek, deň úcty k starším, tiež, keď tu boli 

mladí dobrovoľníci z rôznych krajín, ktorí k nám 

chodia každý rok cez projekt Inex Slovakia. 

Kapela Samorost nám spríjemnila predvianočné 

chvíle úžasnou atmosférou. Svojou veľkosťou 

nám akurát stačí na naše potreby. Využívame ju 

aj na delenie skupín na aktivity, nácviky 

programu, tanec, bocciu a iné. 
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PROJEKTY V ROKU 2019 

 

 Nadácia Pontis: Hudba lieči: Muzikoterapia pre všetkých 

 Nadácia Pontis: Accenture 

 Nadácia Slovenskej Sporiteľne: Komunitná obývačka II 

 Nadácia Volkswagen Slovakia: Akadémia samostatného života 

 Komunitná nadácia Veľký šariš: Zlepšenie kvality poskyt. sociálnych 

služieb seniorom 

 Ministerstvo spravodlivosti SR: Právo na prácu – právo pre všetkých 

 Nadácia pre deti Slovenska: Akadémia samostatného života 

 Nadácia Henkel Slovensko: Radosť v starobe 

 Mesto prešov: Zaži kultúru Prešova 

 prešovský saMosprávny kraj: Zvýšenie kvality starostlivosti 

v špecialiZovanoM Zariadení 
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Nadácia Pontis 

 

 

 

 

Názov projektu: HUDBA LIEČI: MUZIKOTERAPIA PRE VŠETKÝCH 

Cieľová skupina: mladí ľudia s postihnutím, seniori 

Trvanie projektu: 01. 01. 2019 – 30. 06. 2019 

Suma: 1 500 € 

Stručná charakteristika: Kúpa muzikoterapeutických pomôcok a zavedenie muzikoterapie ako 

pravidelnej súčasti našich aktivít pre mladých ľudí s postihnutím a seniorov. 
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Nadácia Pontis 

 

 

 

 

Názov projektu: ACCENTURE 

Cieľová skupina: mladí ľudia s postihnutím 

Trvanie projektu: 01. 01. 2019 – 30. 06. 2019 

Suma: 1 945 € 

Stručná charakteristika: Aktivizovanie mladých ľudí s postihnutím, školenie na konkrétne zručnosti 

potrebné pre hľadanie práce a pracovanie s ich motiváciou tak, aby ponúkanú prácu aj prijali. 
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Nadácia Slovenskej Sporiteľne 

 

 

 

 

Názov projektu: Komunitná obývačka II 

Cieľová skupina: mladí ľudia s postihnutím, seniori 

Trvanie projektu: 21. 05. 2019 – 30. 09. 2019 

Suma: 1 300 € 

Stručná charakteristika: Vďaka tomuto projektu sme mali možnosť zakúpiť exteriérové žalúzie, 

ktoré nám budú slúžiť v našom zariadení pri rôznych akciách, premietaniach a v neposlednom rade 

zabránia prehrievaniu miestností. 
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Nadácia Volkswagen Slovakia 

 

 

 

 

Názov projektu: Akadémia samostatného života 

Cieľová skupina: mladí ľudia s postihnutím 

Trvanie projektu: 24. 04. 2019 – 31. 12. 2019 

Suma: 980 € 

Stručná charakteristika: Projekt bol zameraný na získanie praktických zručností samostatnosti, 

sebaobsluhy a seba obhajoby mladých ľudí s postihnutím v rámci programu Akadémie samostatného 

života, ktorá pracuje aj s rodičmi.  
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Komunitná nadácia Veľký šariš 

 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Zlepšenie kvality poskyt. sociálnych služieb seniorom 

Cieľová skupina: seniori 

Trvanie projektu: 03.06.2019 – 30.09.2019 

Suma: 600 € 

Stručná charakteristika: Hlavným cieľom tohto projektu bolo doplnenie pobytových izieb seniorov 

potrebnými pomôckami, v snahe uľahčiť seniorom život a zmierniť ich bolesti a zdravotné problémy 

používaním polohovacích pomôcok. 
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Právo na prácu – právo pre všetkých 

Cieľová skupina: mladí ľudia s postihnutím 

Trvanie projektu: 06.06.2019 – 31.12.2019 

Suma: 9 330 € 

Stručná charakteristika: Týmto projektom OZ Barlička pomáha mladým ľudom s postihnutím uspieť 

na trhu práce a realizovať svoje právo na vykonávanie zárobkovej činnosti. Uskutočnili sa pracovné 

raňajky na tému zamestnávania ľudí s postihnutím, sprevádzanie ľudí s postihnutím na úradoch, nákup 

pomôcok  
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Nadácia pre deti Slovenska 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Akadémia samostatného života  

Cieľová skupina: mladí ľudia s postihnutím 

Trvanie projektu: 27.06.2019 – 31.03.2020 

Suma: 5 230 € 

Stručná charakteristika: Projekt je zameraný na získanie zručností a vedomostí, ktoré mladým 

ľuďom ostávajú aj po skončení projektu. Tiež sa spustil program Akadémie samostatného života.  

Zakúpili sa pomôcky na sady samostatnosti. Podporili sme odvahu a sebavedomie mladých ŤZP 

pomocou zážitkových akcií.  
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Nadácia Henkel Slovensko 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Radosť v starobe 

Cieľová skupina: seniori 

Trvanie projektu: 31.8. – 30.11.2019 

Suma: 3 500 € 

Stručná charakteristika: Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie kvality ponúkaných sociálnych 

služieb. Podarilo sa nám zabezpečiť spoločenské využitie prijímateľov formou výletov, návštevy 

Židovskej synagógy a pod. Zároveň sme spríjemnili pobyt v našom zariadení nákupom rôznych hier a 

terapeutických pomôcok. 

 

 

 

 

 



  

 31 

 

Mesto prešov 

 

 

 

 

Názov projektu: Zaži kultúru Prešova 

Cieľová skupina: seniori 

Trvanie projektu: 01.03.2019 – 31.10.2019 

Suma: 514 € 

Stručná charakteristika: Zámerom projektu bolo sprístupniť kultúrne podujatia v Prešove a okolí 

seniorom a ľuďom so znevýhodnením, pre ktorých je svet kultúry ťažko prístupný.  
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prešovský saMosprávny kraj 

 

 

Názov projektu: Zvýšenie kvality starostlivosti v špecializovanom zariadení 

Cieľová skupina: seniori 

Trvanie projektu: 01. 04. 2019 – 31. 10. 2019 

Suma: 3 428 € 

Stručná charakteristika: Cieľom tohto projektu bolo zakúpenie polohovacích kresiel. Tie výrazne 

uľahčujú život osobám so zníženou pohyblivosťou, poskytujú pocit istoty a bezpečia. Ku kreslám sa 

dokúpili jedálenské dosky a pre ťažké stavy aj držiaky sáčkov na moč.  
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PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 

NÁKLADY Rok 2019 

Spotreba materiálu 77 353,30 € 

Spotreba energie 24 087,63 € 

Oprava a udržiavanie 176 460,95 € 

Cestovné 1 326,79 € 

Ostatné služby 121 280,13 € 

Mzdové náklady 386 773,57 € 

Zákonné poistenie 129 544,33 € 

Zákonné sociálne náklady 8 196,95 € 

Daň z nehnuteľnosti 2 366,99 € 

Ostatné dane a poplatky 7 327,87 € 

Iné ostatné náklady 258 554,74 € 

Odpis 28 165,55 € 

SPOLU 1 221 438,80 € 

 

 

VÝNOSY Rok 2019 

Tržby z predaja služieb 182 905,72 € 

Ostatné preplatky 195,36 € 

Aktivácia 2 758,08 € 

Predaj materiálu 250 000,00 € 

Výnosy z nájmu majetku 20 421,80 € 

Prijaté príspevky od organizácií 132 471,74 € 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 31 153,25 € 

Členské  450,00 € 

Príspevky podielu zap. dane 3 662,24 € 

Dotácie  589 646,26 € 

SPOLU 1 213 664,45 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEŇAŽNÉ PRÍJMY Rok 2019 

Príjmy – predaj služieb 182 905,72 € 

Dotácie 589 646,26 € 

Príjmy ostatné 441 112,47 € 

SPOLU 1 213 664,45 € 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

Majetok spolu            1 711 047,55 €   

Obežný majetok   492 211,64 €   

Krátkodobé pohľadávky  297 169,86 €   

Finančné účty    195 041,78 €   

 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: 

Zdroje krytia       

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu       19 782,14 € 

nevysporiadaný HV min. rokov        10 412,60 €    

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie        -7 774,35 € 

B. Cudzie zdroje krytia majetku spolu                762 111,16 € 

Krátkodobé záväzky z obchod. styku         2 886,91 €   

Pôžičky           56 419,00 € 

Dlhodobé záväzky                  702 805,25 €    

 

HV: 

Náklady  1 221 438,80 €     

Výnosy  1 213 664,45 €     

Strata                           7 774,35 €         

 

Ekonomicky oprávnené náklady:  

             Domov sociálnych služieb – 40 prijímateľov sociálnych služieb, 1 mesiac – 593,64€ 

             Špecializované zariadenie – 20 prijímateľov sociálnych služieb, 1 mesiac – 1 151,62€ 

             Denný stacionár – 27 prijímateľov sociálnych služieb, 1 mesiac – 300,25€ 

             Podporované bývanie, Volgogradská – 4 prijímatelia sociálnych služieb, 1 mesiac – 540,12€  

             Podporované bývanie,   Prostějovská – 3 prijímatelia sociálnych služieb, 1 mesiac – 228,20€ 

             Prepravná služba, 209 km, 1 km – 3,20€  

 

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková 

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa 

PEŇAŽNÉ VÝDAJE Rok 2019 

Výdaj na materiál 77 353,30 € 

Výdaj energie 24 087,63 € 

Oprava a udržiavanie 176 460,95 € 

Ostatné služby 121 280,13 € 

Cestovné 1 326,79 € 

Mzdové + soc. náklady 516 317,90 € 

Zákonné sociálne náklady 8 196,95 € 

Odpis  28 165,55 € 

Iné  268 249,60 € 

SPOLU 1 221 438,80 € 


