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Posláním Života bez bariér,z.ú. je od r. 2004 vyrovnávání příležitostí a
prosazování práv a zájmů osob se zdravotním postižením a seniorů. K naplnění
tohoto poslání se zabýváme širokou škálou činností a realizujeme řadu aktivit,
jejichž výčet za r. 2016 naleznete v této výroční zprávě.
Naším dlouhodobým záměrem je vybudovat v areálu bývalého kláštera v Nové
Pace komplexní centrum služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a
veřejnost.
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V r. 2016 pracovalo v Životě bez bariér, z.ú.: 49 zaměstnanců, z toho 29
se zdravotním postižením
_____________________________
Na činnosti se podílelo 200 dobrovolníků.
_________________________
KLIENTI A INTERVENCE V REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Odborné sociální poradenství 48 intervencí
Sociální rehabilitace - 29
Denní stacionář - 20
Další služby
Půjčovna kompenzačních pomůcek: 180 zápůjček
Bezbariérové ubytování: 12 osob

PARTNEŘI
Město Nová Paka
Královéhradecký kraj
Centrum evropského projektování Hradec Králové
Liberecký kraj
Sbor jednoty bratrské v Nové Pace
Česká asociace paraplegiků CZEPA Praha
Zrnko naděje Harrachov
Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů
Svaz tělesně postižených v České republice,z.s. Nová Paka
Pražská organizace vozíčkářů,z.s.Praha
Pivovar Nová Paka, a.s.
Pila Hartman Choteč
Pro Infirmis - Švýcarsko
Polski Zwiazek Niewidomych Dzierzoniów, Polsko
Nadace Charty 77 Praha
Anenské lázně, a.s. Lázně Bělohrad
Tessitura Monti Cekia s.r.o Borovnice
Spofadental Jičín
Forest s.r.o. Horka u Staré Paky
Dagmar Šantrůčková Staré Splavy
Naďa Baliharová Miletín

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pro zdravotně postižené, seniory a jejich rodinné příslušníky

DENNÍ STACIONÁŘ
Pomáhá a podporuje osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
Konkrétní poskytované činnosti:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3) Poskytnutí stravy
4) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) Sociálně terapeutické činnosti
7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V roce 2016 službu využilo 20 klientů.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Učí lidi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a duševním onemocněním
samostatnosti.
Konkrétní poskytované činnosti:

1) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V roce 2016 službu využilo 29 klientů.
Tato aktivita byla součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v
Královéhradeckém kraji IV“.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pomáhá lidem se zdravotním postižením a jejich blízké osoby psychicky a fyzicky zvládnout
náročné situace.
Konkrétní poskytované služby:
1) Zprostředkování navazujících služeb
2) Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v oblasti
vzdělávání
3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktu s
přirozeným sociálním prostředím, a další.
V roce 2016 bylo v rámci služby poskytnuto 48 intervencí.

CO VŠECHNO PODNIKALI NAŠI KLIENTI V R. 2016
Sport
I v roce 2016 jsme se s klienty věnovali sportu.
Se dvěma týmy jsme se zapojili do ČSOB Leasing Capu v integrovaném kuželníku a na
Zimních hrách Speciálních Olympiád získali naši klienti úžasných 8 medailí.
Kontakt s okolním prostředím
Kontakt a navazování vztahů je nedílnou součástí každého dne.
V rámci nácviku kontaktu se společenským prostředím pomáhali klienti sociální rehabilitace
pravidelně s prodeji výrobků naší chráněné dílny, což pro ně byla příležitost vyzkoušet si
jak komunikační dovednosti tak i možnost naučit se zacházet s penězi.
Spolupráce s Muzeem Nová Paka
S Muzeem Nová Paka jsme navázali spolupráci, kdy se klienti denního stacionáře zapojují
do chodu kavárny v Gernatově domě. Klienti sociální rehabilitace se účastní s pracovnicemi
nácviku zaměstnání v Klenotnici, kde na nachází Infocentrum.
Výlety a akce
Ples v Zálabí, Návštěva Fajnparku ve Chlumci nad Cidlinou, Sportovní den u Kamarádů,
Diskohrátky s Kamarády – akce Stacionáře Kamarád v Jičíně, Hry bez hranic, Hraní bez
hranic, Letní pobyt v Kořenově, přednášky, další.

Spokojenost s našimi službami
Klienti i jejich blízcí jsou se službou DS spokojeni, což je pro pracovnice velmi příjemné a
povzbuzující. Z dotazníků je patrné, že jsme překročili kriterium spokojenosti 75 %, což
lze pokládat za úspěch.
Podpora osob pečujících o osobu blízkou v domácím prostředí
Koncem roku 2016 byl zahájen projekt podpory osob pečujících o osoby se zdravotním
postižením. Projekt navazuje na dotazníkové šetření provedené v r. 2016. Cílem projektu
je zmapování situace, problémů a potřeb osob aktuálně pečujících své blízké v oblasti
Novopacka. V r. 2016 byl pro tuto cílovou skupinu uspořádán seminář o psychohygieně při
domácí péči „Jak pečovat a být v pohodě“, který vedla koučka Katka Vančová. V r. 2017
plánujeme další semináře zaměřené na poradenství v oblasti teoretické (dávky,
kompenzační pomůcky, jednání s úřady) a v oblasti praktické (péče).
Projekt realizujeme s podporou Nadace Agrofert a Pro Infirmis Švýcarsko.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
V roce 2016 zprostředkovala půjčovna přes 180 pronájmů polohovacích lůžek, motomedů,
vozíků, toaletních židlí, elektrických zvedáků a dalších pomůcek.
Provoz půjčovny finančně nebo materiálně podpořily: Královéhradecký kraj, město
Nová Paka, město Lomnice nad Popelkou, město lázně Bělohrad a další obce a
města, dále Nadace Charty 77, Společnost Duha - nadace pro děti s mozkovou
obrnou, Nadace Agrofert, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Ohlasy klientů půjčovny
VERONIKA: „Chtěli bychom moc poděkovat Vaší pracovnici ohledně poradenství při
vyřízení podkladů na nárok o elektrický vozík přes pojišťovnu. Kdy nám radila kompletní
postup, dokumenty (co a jak máme mít napsané a vyplněné vč. dodatečných příloh) a
seznam lékařů - odborné způsobilosti. Díky její pomoci a flexibilitě (kdykoliv po telefonu a
po e-mailů vč. návštěvy u vás jsme vyřídili nárok o elektrický vozík. Dále nám pomohla
vyhledat další pomůcky na mechanický vozík a na koupání. Ví vždy a kdy se na koho se
obrátit. Je to pracovnice na správném místě, která své práci opravdu rozumí a ještě je
vždy s úsměvem a skvělou náladou. Těšíme se s ní na další spolupráci i v budoucnu.“
STANISLAV: „Půjčil jsem si pro svého bratra chodítko, protože je po mrtvičce“. A
zapůjčení proběhlo naprosto v pořádku. Dozvěděl jsem se, že máte i další sociální služby
a tak se bratr rozhodl, že bude chodit do Denního stacionáře. A je velmi spokojen.“
ILONA: „Děkuji všeobecně za tuto půjčovnu, protože mi velmi pomohla s tatínkem, když
bylo nejhůře. Velké díky i za to, že pomůcky nemáte na omezenou dobu. Jen tak dál!“

DALŠÍ ČINNOSTI
VYTVÁŘENÍ CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením patří ke stěžejním aktivitám organizace. Lidi
s různým handicapem zaměstnáváme v rukodělných dílnách (keramika, šicí dílna,
kompletace), na pomocných pracích (úklid), ale také v administrativě (provozní, grafické
práce, účetnictví). V Životě bez bariér pracovalo v průběhu roku 2016 průměrně …. osob
se zdravotním postižením.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením finančně podporuje Úřad práce ČR a řada
firem, která nám zadává zakázky a dodává materiál. Např. SpofaDental a.s. Kerr Company
- kompletační práce;
Tesitura Monti Cekia spo.s.r.o. ořezávání cívek; Libor Suchý Brtev - malování replik
barokních betlémů; Forest Horka u Staré Paky,s.r.o- výroba dárkových předmětů
Malování replik barokních betlémů finančně podpořil Nadační
zaměstnávání osob se zdravotním postižením – program Srdcerváči.
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BEZBARIÉROVÉ UBYTOVÁNÍ
Ubytování v bezbariérových pokojích nabízíme v Centru bez bariér. K dispozici je celkem
12 lůžek/6 pokojů. Ubytování v r. 2016 využilo 12 osob.

PREVENCE PROTI ÚRAZŮM
Život s handicapem, jak handicapu předcházet a jak komunikovat s lidmi s různým typem
postižení a jak tito lidé zvládají každodenní život, jsou témata besed pro žáky základních
a středních škol, které realizujeme již od r. 2010. V r. 2016 bylo proškoleno 616 žáků a
studentů z novopackého regionu.
Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a město Nová Paka.

MAPOVÁNÍ BARIÉR
Mapování architektonických bariér patří ke stálým aktivitám organizace. Přístupnost
veřejných objektů (úřady, nemocnice, ordinace, restaurace, obchody, kulturní zařízení)
mapuje vyškolený a zkušený mapovač s využitím metodiky Pražské organizace vozíčkářů.
K dalším aktivitám patří mapování turistických objektů a tras. V r. 2016 jsme zjišťovali
přístupnost např. v těchto lokalitách: Harachov a okolí – Krkonoše, Štrbské pleso - Vysoké
Tatry, Šternberk – Olomoucký kraj, Bílý potok, Kořenov, Rašeliniště Jizerka - Jizerské hory,
Průhonický park, zámek Loučeň, České Švýcarsko a další.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
POLSKO – Polský svaz nevidomých Dzierzionow
Spolupráce s dlouholetým partnerem pokračovala v r. 2016 v rámci udržitelnosti projektu
Aktivně bez hranic. Uskutečnilo se několik vzájemných návštěv, klienti a zaměstnanci ŽBB
se např. zúčastnili tradiční sportovní akce Piknik Dolnoslaski a klienti PSN Dzierzionow
novopackého divadelního festivalu Hraní bez hranic.
Česko-polskou spolupráci a její projekty finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí
ČR – Česko-polské fórum a Královéhradecký kraj.

ŠVÝCARSKO – Pro Infirmis
Na přímou projektovou spolupráci v předchozích letech navázala v r. 2016 finanční
podpora, kterou Pro Infirmis poskytl projektu „Terénní klub pečujících“. Jedná se o pilotní
projekt, navazující na předchozí spolupráci, dotazníkové šetření a získávání příkladů dobré
praxe. Cílem je shromáždění informací o situaci osob pečujících o osobu blízkou v domácím
prostředí a na základě zjištění jim poskytovat na míru šité poradenství – individuální i
skupinové.

DOBROVOLNÍCI V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR, z.ú.
Na činnosti Života bez bariér, z.ú. se podílejí i dobrovolníci. Jejich pomoc je velice vítaná a
potřebná především v činnostech, které nejsme schopni zvládnout sami vlastními silami.
Dobrovolníci v r. 2016 pomáhali na těchto akcích:
17. 5. 2016 – Hry bez hranic – sportovní klání zdravotně postižených a seniorů.
Účastníkům soutěže pomáhali při plnění disciplín studenti Gymnázia a střední odborné
školy pedagogické z Nové Paky.
10. 9. 2016 – Více než 100 dobrovolníků z Nadace Wallace Toronta pomáhala s úklidem
budov areálu ŽBB, mytím oken a vyklízením budovy kláštera, která se připravuje na
rekonstrukci.
19. 9. 2016 – Dobrovolníci Střední školy gastronomie a služeb pomáhali při organizaci
divadelního festivalu Hraní bez hranic, jehož 6. Ročník se konal v Městském kulturním
středisku.
Život bez bariér využívá také pomoci dobrovolníků prostřednictvím portálu firemního
dobrovolnictví Zapojímse.cz

AKCE V ROCE 2016
LEDEN – účast klientů denního stacionáře na Zimních hrách Českého hnutí speciálních
olympiád v Malé Úpě. Naši klienti přivezli ze soutěží v běžeckém i sjezdovém lyžování
celkem 12 medailí.
- Přednáška Dentální hygiena pro klienty sociálních služeb.
ÚNOR – přednáška Pedagogicko-psychologické poradny na téma "Partnerství a sexualita"
pro klienty sociálních služeb
- Setkání pracovní skupiny POV pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace
přístupnosti prostředí v Praze
BŘEZEN – Den otevřených dveří a jarní jarmark v Centru bez bariér
DUBEN – Prezentace vývoje elektrického vozíku No Limit a autonabíječky elektrických
vozíků v rámci programu České spořitelny Impact First
KVĚTEN – 11. ročník sportovní akce Hry bez hranic v Nové Pace za účasti 200 osob se
zdravotním postižením a seniorů z Královéhradeckého a Libereckého kraje
ČERVEN – 10. ročník multikulturního benefičního festivalu Klášter žije!, na němž
vystoupilo 6 rockových kapel pro cca 200 návštěvníků
- Účast na setkání "Jedeme bez bariér" v Hrachově. Pořadatelem byla organizace
Zrnko naděje, z.s.
ČERVENEC – navázání spolupráce se Slvoenským zväzom telesno postihnutých v
Bratislavě.
SRPEN – besedy PREVENCE PROTI ÚRAZŮM
ZÁŘÍ – 6. ročník divadelního festivalu Hraní bez hranic za účasti partnera Polského svazu
nevidomých z Dzierzionowa.
- Slavnostní předání sociálního automobilu od firmy Kompakt s.r.o. Automobil
bude sloužit především klientům a pracovníkům sociálních služeb ŽBB.
- Dobrovolnický den Nadace Wallace Toronta v Životě bez bariér.
ŘÍJEN – podání 2 žádostí o dotace z programu IROP na rekonstrukci části objektu kláštera
v areálu ŽBB.
LISTOPAD – získání certifikátu a značky regionální produkt Český ráj od sdružení Český
ráj pro ručně vyráběné koberce a podsedky z naší chráněné dílny.
- Den otevřených dveří a vánoční jarmark v Životě bez bariér
- Kurz pro laické pečující na téma "Jak pečovat a být v pohodě" pod vedením
koučky Katky Vančové.
PROSINEC – Vánoční prodej výrobků chráněných dílen ve spolupráci s Annenskými
lázněmi v Lázních Bělohradě.
- Tradiční vánoční noc pro klienty sociálních služeb.

PROJEKTY V R. 2016
ENKAUSTIKA PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Projekt realizovaný za podpory Ministerstva kultury ČR umožnil našim klientům vyzkoušet
si a naučit se novou výtvarnou techniku malování horkým voskem. Klienti vytvořili řadu
krásných obrazů, které vystavovali na různých místech regionu a část z nich nyní zdobí
chodby Centra bez bariér. Enkaustika je mezi klienty velmi oblíbená a klienti denního
stacionáře i sociální rehabilitace vytvářejí díla, která se nabízejí i veřejnosti na prodejních
akcích.
ROZVOJ PRACOVNÍHO POTENCIÁLU KLIENTŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Nadace Vinci podpořila projekt, určených klientům sociální rehabilitace k rozvoji jejich
pracovních schopností. V rámci projektu byli klienti vyškoleni v údržbě o venkovní
travnaté plochy a práci se sekačkou a vyzkoušeli si péči o venkovní plochy areálu ŽBB.
Projekt pomáhá rozvíjet možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením na
běžném trhu práce a zároveň klienti pomohou při rozvoji a zvelebení areálu organizace.
ŽIJEME ZDRAVĚ A V POHYBU
Díky podpoře nadace J&T a firmě Colmex, s.r.o. můžeme nabídnout klientům i
zaměstnancům organizace novou možnost relaxace a sportovních aktivit. Od firmy Colmex
jsme získali 6 posilovacích a rehabilitačních venkovních strojů, které budou na jaře 2017
umístěny v areálu ŽBB. Sportovní činnosti budou zařazeny mezi pravidelné aktivity pro
klienty sociálních služeb a zacvičit si na nich budou moci i zaměstnanci nebo návštěvníci
areálu. Kromě vlastního sportování budeme s klienty pracovat i na posílení teoretických
znalostí o zdravém životním stylu. V průběhu roku proběhne také několik tematických
besed.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
V roce 2016 jsme spolupracovali s těmito firmami:
SpofaDental a.s. Kerr Company - kompletační práce
Tesitura Monti Cekia spo.s.r.o. ořezávání cívek
Libor Suchý Brtev - malování replik barokních betlémů
Forest Horka u Staré Paky, s.r.o- výroba dárkových předmětů
Prodejní akce v roce 2016:
 každou 1. středu v měsíci Anenské slatinné lázně v Lázních Bělohrad
 Třešňový jarmark v Sobotce
 Kopidlenský kvítek
 Peckobraní na Pecce
 Úřad Královéhradeckého kraje
 Klášter žije v Nové Pace
 Hraní bez hranic v Nové Pace
 Jarní a předvánoční jarmark v Nové Pace
 Knihovna Stará Paka
 Hotel centrál Nová Paka
 Nábřeží skla a keramiky v Hradci Králové

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍ BUDOVY
Rok 2016 byl také rokem intenzívní přípravy k podání žádostí o finanční podporu
rekonstrukce poslední budovy klášterního areálu, kde ŽBB poskytuje služby. Před
vyhlášením výzev probíhala jednání se zástupci města Nová Paka a Královéhradeckého
kraje, aby bylo možné připravit projektové žádosti do výzev č. 29 a 38 Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Předmětem žádostí je rekonstrukce 3
podlaží budovy, konkrétně se jedná o stavební úpravy prvního a druhého suterénu pro
účely rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství a poradenství
pro cílovou skupinu osob v krizi (laičtí pečovatelé a osoby závislé na péči) a registrovanou
sociální službu denního stacionáře o cílovou skupinu osob s Alzheimerovou nemocí a
demencí. Druhá podaná žádost řeší stavební úpravy 1.NP objektu, pro účely vybudování
Komunitního centra se sociální službou - sociální rehabilitace. Žádosti byly zpracovány za
významné podpory Centra evropského projektování a podány v řádném termínu v říjnu
2016. Rozhodnutí o získání dotací očekáváme v první polovině r. 2017 a v případě, že
budeme úspěšní, měla by být rekonstrukce dokončena počátkem r. 2019.

HMOTNÝMI DARY NÁS V R. 2016 PODPOŘILY TYTO SUBJEKTY:


Adler



Auto-Kabel Krupka



A-Zet studio s.r.o.



Biogena CB spol. s r. o.



Boss Timer, spol. s r.o.



Coca-Cola HBC ČR



Cummins Czech Republic s. r. o.



České výrobky a zboží s. r. o.



Drogerie Pohořelice



DUOPAP, s. r. o. Hostinné



ESET software spol. s r. o



EXCALIBUR CITY s.r.o.



Extravit



Fontea



Gabriela Mádlová



J.Porkert export-import s.r.o.



Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.



Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.



Jaroslav Nožička - Nová Paka



KDS SEDLČANY, nožířské výrobní družstvo



Kerio Technologies, ČR



Kitl s. r. o.



KOLIMAX, spol. s r. o.



Kores



MATTES TRADING s.r.o.



MFP paper s.r.o.



MOCCA, spol s. r. o.



Moštovna Lažany výroba nápojů, spol. s r.o.



paní Svišťová, Nová Paka



Pexi s. r. o.



Plasty-Ko s. r. o.



PRECIOSA ORNELA a. s.



Presco group, a.s., ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.



Quittner & Schimek s.r.o.



Renáta Vaňková



ROSSMANN



RPGASTRO.CZ



Sabe spol. s r. o.



Samet - Nová Paka



SIENA s.r.o.



Stil trade s.r.o.



STORCK ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.



Svoboda Horka s. r. o.



TEXTIL FORUM s.r.o.



Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

FINANČNÍMI DARY NÁS V R. 2016 PODPOŘILY TYTO SUBJEKTY:


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR



Ministerstvo kultury ČR



Ministerstvo zdravotnictví ČR



Město Nová Paka



Obec Jeřice



Obec Lužany



Město Lázně Bělohrad



Město Jičín



Město Lomnice nad Popelkou



Královéhradecký kraj



Společnost Duha - Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou



Pila Hartman



Lesy ČR a. s.



BOMAR, spol. s r. o.



Nadace Agrofert



Pro Infirmis - Švýcarsko



Nadační fond J&T



Česko-polské fórum – Ministerstvo zahraničních věcí ČR



Výbor dobré vůle - Nadace Olga Havlové



Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů



Nadace VINCI



Nadace Umění pro zdraví



RWE a.s.



Pila Hartman



Pivovar Nová Paka a.s.



Konto Bariéry - Nadace Charty 77



Liberecký kraj



Obec Studenec



Společnost ISOTRA, a.s. Opava



p. Stránský - Jičín



p. Bastýř - Praha



ZPD Banýr



Billa spol. s r. o.



Baliharová - Miletín

Náklady a výnosy 2016
Náklady (Kč)
Spotřeba materiálu
potřeby
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu
Elektřina
Plyn
Voda
Prodané zboží

- kancelářské
-

potraviny
PHM
věcné dary
DDHM
ostatní

Spotřebované nákupy
Opravy a udržování - budov
Opravy a udržování - automobilů
Opravy a udržování - majetku
Cestovné
Nájemné
Spoje
Kurzy a školení
Strava dodavatelsky
Jiné ostatní služby
Právní a ekonomické služby
Služby

206
15
123
98
110
106
276
172
112
3 086

163,89
534,00
976,52
011,47
760,95
604,92
487,85
686,28
969,53
647,77

4 309 843,18
114
21
81
48
162
110
31
32
307
30

142,55
116,68
463,89
027,00
952,00
432,73
300,00
052,00
609,02
830,30

939 926,17

Mzdové náklady
SP zaměstnavatel
ZP zaměstnavatel

5 378 981,00
1 281 070,00
334 763,00

Osobní náklady

6 994 814,00

Ostatní pokuty a penále
Nákladové úroky CBB
Nákladové úroky podnikat.úvěr KB
Nákladové úroky ost.půjčky
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady - zákonné poj.
Kooperativa
Jiné ostatní náklady - ostatní
pojištění

14
20
210
4
23

923,00
638,10
058,90
315,84
763,63
673,29

21 952,00
12 205,12

Jiné ostatní náklady - neovlivňuící
základ daně
Ostatní náklady
Odpisy
Odpisy
Odpisy
Odpisy

dl.hm. a nehm.majetku
DHM darovaného, dotovaného
- areál nemocnice
drobného DHM a DNM

Odpisy, prodaný maj.,…
Náklady celkem

103 408,04
411 937,92
112
1 155
362
4

530,00
733,00
824,00
801,00

1 635 888,00
14 292 409,27

Výnosy (Kč)
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb obědy
Tržby z prodeje služeb KP-prodej,
montáž
Tržby za fakultativní činnosti
Tržby za prodané zboží
Tržby za vlastní výkony a zboží
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy - opravy
Ostatní výnosy
Dary finanční
Dary věcné
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření (zisk +,
ztráta -)

667 775,83
2 557 180,26
22 440,00
12 078,00
3 698,00
3 370 570,63
6 633 742,72
204,52
1 158 727,39
43 417,44
1 202 349,35
791 874,03
98 011,47
889 885,50
6 104 074,67
6 104 074,67
14 830 052,24

537 642,97

Děkujeme všem,
kteří nám pomáhají
pomáhat těm,
kteří to potřebují.

Život bez bariér, zapsaný ústav
Lomená 533
509 01 Nová Paka
Tel.: +420 493 724 159
Mob.: +420 603 434 833
E-mail: info@zbb.cz
www.zbb.cz
IČO: 266 52 561
Č.ú.: 78 – 8511550297/0100 u KB

