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1 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. 

 
2 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;  

 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; 
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 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; 
 podporovaním aktivít materského centra; 
 realizáciou predškolskej a školskej výchovy aj pre zdravotne postihnuté deti; 
 organizovaním voľnočasových aktivít kultúrneho, spoločenského, športového a výchovno-

vzdelávacieho charakteru.   
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3 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 
 DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 
 CHRÁNENÁ DIELŇA 
 SÚKROMNÁ PRAKTICKÁ ŠKOLA 

 
 

DENNÝ STACIONÁR 
Denný stacionár poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou pre 27 prijímateľov. Je 

miestom, kde môžu prijímatelia stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov, 
kde majú možnosť nadviazať nové priateľstvá. Návšteva denného stacionára im pomáha zabudnúť na 
samotu a vyplní im voľný čas. 

OZ BARLIČKA

Súkromná praktická škola

Chránená dielňa

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špecializované zariadenie
Denný stacionár

Domov sociálnych služieb
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Počas dňa je pre prijímateľov pripravená celá rada záujmových, terapeutických, 
rehabilitačných a kultúrnych aktivít. 
Zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností 
a záujmovú činnosť a poskytujeme pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 
stravovanie. Denný stacionár vykonáva 
a zabezpečuje aj iné činnosti, ktoré zákon 
o sociálnych službách neupravuje, ale zvyšujú 
kvalitu poskytovanej sociálnej služby, tzv. 
doplnkové služby – pohybové aktivity a fyzioterapeutické služby.  

V roku 2018 sme vyvíjali v našom stacionári sociálnu rehabilitáciu so zameraním na 
individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb. Cieľom sociálnej rehabilitácie bolo viesť 
prijímateľov soc. služieb k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti, k rozvíjaniu ich schopností 
a zručností a tiež k zamedzeniu sociálnej exklúzii. 

 Záujmová činnosť v dennom stacionári 
bola zameraná na záujmy a potreby prijímateľov 
sociálnej služby s prihliadnutím na ich celkový 
zdravotný stav, psychické a fyzické možnosti 
a schopnosti. Realizovali sme tréningy pamäti, 
vedomostné súťaže, kreatívne aktivity, masáže, 
cvičenia, výučbu anglického jazyka, 
spomienkové aktivity a spoločenské hry. Tiež 
sme sa zúčastňovali prechádzok do prírody 
a návštev kultúrnych inštitúcií. 

Vnímame, že táto služba je v našom 
meste potrebná, a dúfame, že aspoň malou 
troškou prispievame k zlepšeniu kvality života 
našich občanov, najmä seniorov. 

Pravidelné doplnkové aktivity v Dennom stacionári: 
 Cvičenie s fyzioterapeutmi 
 Anglický jazyk 
 Prednášky 
 Tréning pamäte 
 Základy na PC 
 Výlety 
 Návšteva kultúrnych pamiatok 
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ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (ŠZ)  
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 12 
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. 

 
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – ambulantná forma 

Rozsah aktivít pre klientov OZ Barlička sa z roka na rok rozširuje aj napriek tomu, aké je 
prioritné zastúpenie klientov - dominujú deti a mládež s výraznými zdravotnými obmedzeniami. Aj 
toto  je reálnym príkladom napĺňania poslania OZ Barlička v reálnej praxi. 

V roku 2018 sme zrealizovali a zúčastnili sa mnohých akcií pre prijímateľov sociálnej služby 
(„PSS“) s cieľom rozvíjať metódy práce na individuálnej a skupinovej úrovni. 

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu 40 prijímateľom, mladým ľuďom so 
zdravotným postihnutím (telesné, psychické a kombinované). Našim cieľom je podpora 
samostatnosti, návykov a zručnosti, ktoré prispievajú k osvojeniu pracovných skúsenosti ľudí so 
zdravotným znevýhodnením.  
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Zoznam doplnkových aktivít a podujatí vykonaných v roku 2018: 
 Medzigeneračné stretnutia 
 Návštevy inštitúcii( knižnica, VÚC, 

divadlá)  
 Deň Zeme   
 Týždeň farieb  
 Hody kultúr 
 Kontakt – stretnutie s rodinami  
 Športový deň  
 Margaréta Fest 2018  
 Medzinárodný tábor s Inexom  
 Výlet na Cemjatu a Popradské pleso  
 Jesenné hody 
 Čítajme spolu 
 Boccia MAX Prešov,  

 
 Komunitné varenie 
 Naše mesto  
 Zmrzlinujeme so seniormi v záhrade  
 Grilovačka v Ekoparku  
 Tréningy samostatnosti  
 Pracovné aktivity v chránenej dielni  
 Vystúpenia PASA (úcta k starším, 

vianočné)  
 

 Deň vedy, kultúry a umenia, rôznych akcií na hlavnom námestí  
 Ceciliáda  
 Stromček prianí s Maxom  
 Mikuláš a Vianočná besiedka  
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SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO 
PORADENSTVA 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len SCŠPP), Matice 
slovenskej 13, 080 01 Prešov, bolo zriadené na základe zriaďovacej listiny zo dňa 26.07.2016                                
a zaradené do Siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike dňa 01.01.2018 podľa Zákona 
NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove                                   
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 
Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

Činnosť SCŠPP sa orientovala prevažne na komplexnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú 
diagnostiku, poradenskú činnosť a osvetovú činnosť (prednášková činnosť). K 31. 8. 2018 sme 
z dôvodu nedostatku odborných zamestnancov museli ukončiť prevádzkovanie centra. V priebehu 
roka 2018 sme v SCŠPP evidovali 20 klientov, z toho 13 dievčat. V roku 2018 sme zo starostlivosti 
vyradili štyroch klientov. Dôvodom vyradenia z poskytovania starostlivosti bolo ukončenie ich 
prípravy na povolanie. 

Počas tohto obdobia sa uskutočnilo 19 psychologických vyšetrení a 11 jednorázových 
individuálnych špeciálno-pedagogických vyšetrení. Vykonali sme 55 individuálnych psychologických          
a 32 špeciálno-pedagogických intervencií. Poskytli sme 320 poradenských činností. 
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CHRÁNENÁ DIELŇA 
Zamestnanie sa stalo  jednou z priorít pracovnej, sociálnej aj výchovnej rehabilitácie. Nácvik 

pravidelnej pracovnej činnosti a pravidelného pracovného režimu, prejavenie kreativity a osvojenie si 
nových zručností sa realizuje špecifickým spôsobom podľa konkrétneho motorického a mentálneho 
postihnutia, dobrovoľne a bez obmedzenia. Zdravotne znevýhodnení pracovníci majú právo na výber, 

rozvoj, kvalifikáciu, aktívny a zmysluplný život, pretože 
aktívny pracovný proces je veľmi dôležitý v ich integrácii 
do spoločnosti.  

Propagácia a predaj sa v roku 2018 konali na 
trhoch v Obchodnom dome Obi, v Centre nezávislej 
kultúry Wave v Prešove a samozrejme v našej chránenej 
dielni. Prevádzka chránenej dielne OZ Barlička sa 
nachádza v bezbariérových  priestoroch centra mládeže 

radosť OZ Barlička. Zamestnanci CHD spolupracovali v tomto roku s DSS a SPrŠ pri všetkých aktivitách.  
Dlhoročné skúsenosti, možnosť získavania 

zákaziek podľa zákona, široký sortiment ponúkaného 
tovaru,  modernizácia predaja - možnosť nákupu cez              
e – shop sú cestou k získaniu nových zákazníkov                              
a udržaniu konkurencieschopnosti na trhu. 

Klienti začali vyrábať výrobky pletené z papiera, 
dreva, textilu a bižutérnych komponentov. Nadobúdajú 
zručnosti pri práci so šijacím strojom – vyšívajú iniciály 
pre klientov zariadenia - pre seniorov.  
 
Výrobky Chránenej dielne v roku 2018: 
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SÚKROMNÁ PRAKTICKÁ ŠKOLA 

V roku 2018 bolo v edukačnom procese 
20 žiakov, z toho 13 žiakov v Prešove a 10 žiakov 
v elokovanom pracovisku Tuhrina. V školskom 
roku 2017/2018 úspešne ukončilo školu 9 
absolventov. V školskom roku 2018/2019 bolo 
úspešných 6 absolventov. Na škole pracovalo 5 
učiteľov, 4 asistenti učiteľov na polovičný 
úväzok a 1 školský psychológ. Žiaci sa počas roka 
2018 zúčastnili rôznorodých aktivít a súťaží. 

Škola poskytovala viaceré voľnočasové 
aktivity, herný klub, tanečno-divadelný krúžok, Boccia a športový krúžok, do ktorých sa zapájali aj 
klienti z DSS.  

Dlhodobý projekt: Zelená škola – projekt trvá dva roky. V roku 2018 škola získala diplom 
a vlajku Zelenej školy za úspešné plnenie úloh na tému Zeleň a ochrana prírody. V tomto projekte 
chce škola naďalej pokračovať. 
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Aktivity: 
 Novoročné posedenie 
 Moréna 
 Country party 
 Týždeň finančnej gramotnosti 
 Deň vody, Deň Zeme 
 Návštevy múzeí 
 Rôzne exkurzie, výlety 
 Turnaje Boccia 
 Športový deň 
 Margarétafest 
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KAVIAREŇ  A KONFERENČNÁ SÁLA 
V  S3 Caffé Vás s radosťou obslúžime a pripravíme kávu, čaj, 
domáce limonády, sladké i slané fornetty, zmrzlinové 
poháre,  či rôzne iné pochutiny.  

 
 
 
  
 

 

 
 
 

 
Kaviareň slúži aj pre našich pobytových seniorov a ich 
rodiny. Tu si krátia chvíle aj napríklad hraním kariet.  
 

 
V teplých letných dňoch sa káva vychutnáva aj 
na našej terase. 

 
 
 
 

 
Aj výrobky z Chránenej dielne - ako napríklad náušnice, prstene, ručne maľované poháre, pohľadnice, atď. – je možné zakúpiť v kaviarničke.  
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KONFERENČNÁ SÁLA  
Od mája do decembra 2018 sa v konferenčnej sále 

uskutočňovali kultúrne akcie, konferencie a školenia. Vďaka 
týmto kultúrnym aktivitám, ktoré tiež podporovalo 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sme sa snažili 
priniesť kultúru na Sídlisko 3 a stmeliť komunitu sídliska. 
Chceli sme dosiahnuť, aby zdraví ľudia pochopili, že ľudia so 
znevýhodnením sú rovnakí ako my a aby ich začali prijímať 
bez predsudkov.  
 

V našej sále sa konalo viacero konferencií, 
školení a seminárov, kde sme poskytovali sálu 
rôznym organizáciám.  

Priestory sú presvetlené prirodzeným 
denným svetlom, s modernou vzduchotechnikou a 
s WiFi pripojením na internet. K dispozícii je 
prezentačná a audiovizuálna technika. Vďaka tomu 
tiež môžeme ponúkať našim seniorom a mladým so 
ZP aj tento druh zábavy a relaxácie formou 
premietania rôznych filmov.  

Sála svojou veľkosťou vyhovuje aj mladým ľudom z domova sociálnych služieb, ktorí tu majú 
rôzne akcie, ako napr. plesy, stužkové slávnosti, tanečné a divadelné krúžky, vystúpenia, 
muzikoterapiu a pod. 
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4 PROJEKTY V ROKU 2018 

  
 Nadácia Pontis: Prešov, hlavné mesto sveta!  
 Nadácia Pontis – PwC Nadačný fond: Šport pre všetkých: Boccia!  
 Nadácia ČSOB: Boccia - Ihrisko pre všetkých 
 Nadácia Pontis: Support: Podporme rodiny detí s postihnutím 
 Nadácia pre deti Slovenska: Klub samostatnosti: bezpečnosť v komunite pre všetkých 
 Karpatská nadácia (T-Systems): Komunitné leto pre všetkých 
 Nadácia Slovenskej sporiteľne: Komunitná obývačka 
 Ministerstvo kultúry SR: Margarétafest 2018 
 Komunitná nadácia Veľký Šariš: Zlepšenie kvality poskyt. soc. služieb seniorom 
 Karpatská nadácia (Lear Corporation): Margarétafest 2018 
 Nadácia Orange: 3 záhrady – 3 generácie 
 Nadácia EPH: Hospic Prešov – pokojný čas 
 Ministerstvo kultúry SR: Kultúra pre všetkých – kultúrny prieskumník 
 Nadácia Pontis: Dobrá krajina 
 Nadácia pre deti Slovenska: Tehličky podpory 
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                        Nadácia Pontis 
               Prešov, hlavné mesto sveta 

 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Umývanie okien zvnútra  
 Vychádzka so seniormi  
 Vychádzka s mladými  

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  
mladí ľudia s postihnutím, seniori, 
dobrovoľníci 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 215  €  
TRVANIE PROJEKTU: 01.05.2018 – 16.06.2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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Nadácia Pontis – PwC 
Šport pre všetkých: Boccia! 

 
 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 

 Vytvorenie vonkajšieho Boccia ihriska  
 Sprístupnenie vnútorných herných priestorov rampou 
 Zorganizovanie tréningového Olympijského workshopu 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU: 
Mladí ľudia s postihnutím 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 1 400 € 
TRVANIE PROJEKTU: 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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                  Nadácia ČSOB 
           Boccia – ihrisko pre všetkých 
 

 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 

 Vytvorenie vonkajšieho Boccia ihriska 
 Sprístupnenie vnútorných herných priestorov rampou 
 Zorganizovanie tréningového workshopu 
 Zorganizovanie Boccia turnaja 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU: 
Mladí ľudia s postihnutím 
 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 2 974,50 € 
TRVANIE PROJEKTU: 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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Nadácia Pontis: 
Support: podporme rodiny                                             
detí s postihnutím                                                  

 
 

CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Podpora rodín s deťmi s postihnutím v rámci CVI 
 Vytvorenie Rodičovského kurzu a súvisiaceho Detského klubu 
 Vytvorenie Komunitného programu pre deti s postihnutím v Prešove  

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU: 
Rodina, sociálne znevýhodnení, ľudia zdravotne/mentálne 
znevýhodnení, deti a mládež 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 4 400 € 
TRVANIE PROJEKTU: 28. 05. 2018 – 31. 08. 2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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Nadácia pre deti Slovenska: 
Klub samostatnosti: 
bezpečne v komunite pre 
všetkých 

    
 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Podporiť zručnosti samostatného života ľudí s postihnutím praktickým tréningom 
 Vytvorenie depozitára pomôcok 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  
Mladí ľudia od 16 do 30 rokov 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 1 430 € 
TRVANIE PROJEKTU: 01. 03. 2018 – 31. 08. 2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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Karpatská nadácia: 
Komunitné leto pre 
všetkých 

 
 

CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Príprava príjemného komunitného leta pre všetkých 
 Zorganizovanie letného tábora 
 Zorganizovanie kultúrno-komunitných akcií a aktivít 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  
Seniori zo ŠpZ, mladí s telesným, mentálnym 
a kombinovaným znevýhodnením, komunita Sídliska III 
VÝŠKA DOTÁCIE: 2 832 € 
TRVANIE PROJEKTU: 15. 06. 2016 – 15. 10. 201 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 22 

 

 
Nadácia Slovenskej Sporiteľne 

      Komunitná obývačka 
 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Zvýšenie možnosti využívania priestorov OZ Barlička ľuďmi s postihnutím 
 Posilnenie inklúzie realizovaním akcií pre ľudí so špeciálnymi potrebami otvorené pre 

susedskú komunitu 
 Vytvorenie vonkajšej spevnenej plochy využiteľnej na aktivity s vozíkmi  
 Vytvorenie možnosti zatemnenia sály a regulácie teploty 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  
Verejnosť, dobrovoľníci, seniori, deti a mládež, ľudia 
zdravotne/mentálne znevýhodnení 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 5 000 € 
TRVANIE PROJEKTU: 14.05.2018 – 15.10.2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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Ministerstvo kultúry SR 
Margarétafest 2018 

 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Podpora inkluzívnych kultúrnych a integračných prezentačných aktivít na východnom 

Slovensku  
 Organizácia festivalu Margarétafest 2018 - VII. Ročníka medzinárodného festivalu zdravotne 

znevýhodnených umelcov 
 

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU: deti a mladí ľudia s postihnutím  
VÝŠKA DOTÁCIE: 3 870 € 
TRVANIE PROJEKTU: 24.05.2018 – 31.10.2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      



  
 24 

 

 
            Komunitná nadácia Veľký Šariš  
          Zlepšenie kvality poskytovania                

soc. služieb seniorom 
 

CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Vybavenie budovy vonkajšími žalúziami 
 Vytvorenie depozitára pomôcok pre 

spríjemnenie pobytu 
 Podpora zapojenia rodiny 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  Seniori a ich rodiny 
v meste Prešov a blízkom okolí 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 4 140 € 
TRVANIE PROJEKTU: 01.07.2018 – 30.09.2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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       Karpatská nadácia 

Margarétafest 2018 
 

 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Zorganizovanie festivalu pre umelcov s postihnutím 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:   
deti do 7 rokov 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 2 270 €  
TRVANIE PROJEKTU:  
29.03.2018 – 31.10.2018 
 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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             Nadácia EPH 

 Hospic prešov – pokojný čas 
 

CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Inštalácia vonkajších žalúzií na 12 okien 
 Vytvorenie depozitára pomôcok pokojný odchod (zvlhčovač vzduchu, chladivé a hrejivé 

podložky, ventilátory) 
 Podpora zapojenia rodiny – vytvorenie brožúry k starostlivosti o príbuzných  

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:   
seniori 
VÝŠKA DOTÁCIE: 4 000 € 
 
TRVANIE PROJEKTU: 24.05.2018 – 31.10.2018 
 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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   Nadácia Orange 
  3 záhrady – 3 generácie 

   
 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Spoločný rozvoj dvoch nových komunitných záhrad a zveľadenie jednej Komunitnej záhrady 

(nákup rastlín, náradia a ochranných pomôcok) 
 Budovanie komunity a medzigeneračných vzťahov 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:   
mladí ľudia so zdravotným postihnutím, seniori, 
dobrovoľníci 
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 1 000 € 
TRVANIE PROJEKTU: 11.06.2018 – 30.10.2018 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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Ministerstvo kultúry SR 
Kultúra pre všetkých –                                                                      
kultúrny prieskumník 

 
CIEĽ A POPIS PROJEKTU: 
 Sprostredkovanie umenia a kultúry pre znevýhodnené skupiny 
 Sprevádzanie na kultúrnych podujatiach 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  seniori 
VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500 € 
 
TRVANIE PROJEKTU: 23 .05. 2018 – 31.12.2018 
 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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Nadácia pre deti 
Slovenska 
Tehličky podpory 

 
 

CIEĽ A POPIS PROJEKTU:  
 podpora rodín s deťmi s postihnutím v rámci CVI 
 vytvorenie Rodičovského kurzu 
 vytvorenie Detského klubu 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU: deti od 0 do 15 rokov   
 
VÝŠKA DOTÁCIE: 3 500 € 
 
TRVANIE PROJEKTU: 01.07.2018 – 31.03.2018 
 
MIESTO KONANIA: OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov 
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5 OHLASY NA ZARIADENIE / POCHVALY, NÁMETY, KRITIKY / 
 
Mária P. : 
Je v barličke super každý deň je niečo nové výnimočné 
 
Zdenka M.L.:  
Super akcie nielen pre deti, milí ľudia, môžem len odporúčať  
 
Mária F.: 
 Je super niekam patriť! Nevysedávať doma a tráviť čas so svojimi priateľmi, so 
starostlivosťou Lucie a Anky, ktoré vytvárajú super prostredie, vymýšľajú aktivity, 
ktoré nás vždy milo prekvapia, aké, akí sme ešte šikovní seniori. Trošku by pomohli 
väčšie priestory, ale veríme, že aj to bude. Pomôžte svojím blízkym, rodičom či 
susedom, aby mohli prísť k nám. Budú sa tu cítiť ,,blaze" 😍 😉 
 
Stredná odborná škola pedagogická v Prešove udelila Ďakovný list 
našim sociálnym pracovníkom za ústretovosť, ľudský prístup a výbornú 
spoluprácu počas pedagogickej praxe žiakov. 
 

6 PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 
 

NÁKLADY Rok 2018 
Spotreba materiálu 65 182,- 
Spotreba energie 30 005,- 
Oprava a udržiavanie 128 602,- 
Cestovné 2 128,- 
Ostatné služby 124 885,- 
Mzdové náklady 305 818,- 
Zákonné poistenie 102 318,- 
Zákonné sociálne náklady 7 509,- 
Daň z nehnuteľnosti 1 268,- 
Ostatné dane a poplatky 4 825,- 
Iné ostatné náklady 15 386,- 
Odpis 32 559,- SPOLU 820 485 € 
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VÝNOSY Rok 2018 
Tržby z predaja služieb 169 202,- 
Ostatné preplatky 4 306,- 
Aktivácia vnút. služieb 39 881,- 
Predaj materiálu 23 000,- 
Výnosy z nájmu majetku 2 645,- 
Prijaté príspevky od organizácií 137 307,- 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 2 680,- 
Členské  450,- 
Príspevky podielu zap. dane 3 916,- 
Dotácie  386 472,- SPOLU 769 859 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

Majetok spolu                                                                        1 186 553 € 
Obežný majetok    124 089 € 
Krátkodobé pohľadávky      45 109 € 
Finančné účty      78 980 € 

 
 
 

PEŇAŽNÉ PRÍJMY Rok 2018 
Príjmy – predaj služieb 169 202,- 
Dotácie 386 472,- 
Príjmy ostatné 214 185,- SPOLU 769 859 € 

PEŇAŽNÉ VÝDAJE Rok 2018 
Výdaj na materiál 65 182,- 
Výdaj energie 30 005,-  
Oprava a udržiavanie 128 602,- 
Ostatné služby 124 885,- 
Cestovné 2 128,- 
Mzdové + soc. náklady 408 136,- 
Zákonné sociálne náklady 7 509,- 
Odpis  32 559,- 
Iné  21 479,- SPOLU 820 485 € 
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Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: 
Zdroje krytia       
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu             27 556 € nevysporiadaný HV min. rokov              61 038 € výsledok hospodárenia za účtovné obdobie          -  50 626 €  B. Cudzie zdroje krytia majetku spolu           509 385 € Krátkodobé záväzky z obchod. styku             36 206 € Pôžičky                 76 941 € Dlhodobé záväzky              387 495 €  

HV: 
Náklady  820 485 € Výnosy  769 859 € Strata    - 50 626 € 

 
 
Ekonomicky oprávnené náklady: 
Domov sociálnych služieb – 40 prijímateľov 
1 mesiac – 438,26 € 
 
Špecializované zariadenie – 12 prijímateľov 
1 mesiac – 1 079,83 € 
 
Denný stacionár – 27 prijímateľov 
1 mesiac – 238,41 € 
 
Prepravná služba  - 500 km 
1 km – 2,78  

 
 
 
 
 

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková 


