Výroční zpráva 2018
Život bez bariér, z. ú.

Naše střediska a jejich adresy
Kancelář
Lomená 533
509 01 Nová Paka
+420 493 724 159
+420 603434 833

Centrum bez bariér
Opolského 148
509 01 Nová Paka
+420 720 994 024
+420 727 952 639

Denní stacionář
Opolského 165
509 01 Nová Paka
+420 603 828 353

Centrum Vyšehrad
Na Vyšehradě 1205
509 01 Nová Paka

ŽIVOT BEZ BARIÉR, z.ú.
Registrace u MV ČR dne 10. 2. 2004, pod č. j. VS/1-1/56154/04-R;
od 1. 1. 2015 zapsaný ústav, registrovaný v Rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl U, vložka 31.
_________________________
Ředitelka:

Jitka Fučíková

Předseda správní rady:

Josef Fučík

Členové správní rady:

Mgr. Věra Dejmková, Aleš Fučík

_________________________
Dozorčí rada:

Bohdan Čančík, Miluše Líbalová
Lenka Ottmarová

__________________________
V r. 2018 pracovalo v Životě bez bariér, z.ú.: 42 zaměstnanců, z toho 28 se zdravotním
postižením
_____________________________
Na veřejných službách se podílelo celkem 17 pracujících, z toho 8 žen a 9 mužů. Obecně
prospěšné práce celkem 0.
_____________________________
KLIENTI A INTERVENCE V REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Odborné sociální poradenství, počet uživatelů celkem 22 z toho 12 žen a 10 mužů
Sociální rehabilitace - 30
Denní stacionář – 21 z toho 13 mužů a 8 žen

Další služby, činnosti a projekty

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 142 zápůjček
Bezbariérové ubytování: 10 osob dlouhodobé, krátkodobé 49 osob
Dobrovolníci: celkem 10 + 15 (z toho studenti Gymnázia a střední školy pedagogické Nová Paka,
zaměstnanci Kooperativa
Prevence proti úrazům 2 besedy určeny 110 žákům základních škol z Nové Paky

AKCE ROKU 2018








leden - setkání zaměstnanců a klientů Života bez bariér,
realizace služby Veřejně prospěšné práce
únor - zahájení týdenních tematických kurzů určených pro
osoby se zdravotním postižením a veřejnost, beseda na
téma Prevence proti úrazům ŽS Nová Paka, účast na
prodejní akci v Annenských lázních v Lázních Bělohrad
březen - akce Jarní jarmak a den otevřených dveří v
Centru bez bariér pro širokou veřejnost s účastí senátora
Ing. Tomáše Czernina
duben - setkání se zastupiteli Královéhradeckého kraje v
Životě bez bariér, účast na akci Patříme k sobě v Semilech
květen- sportovní akce Hry bez hranic, otevření Gentleman
clubu v denním stacionáři Života bez bariér, oslava ke Dni
matek











červen - slavnostní křest knihy " Poselství novopackého
klášterního mnicha"
červenec - návštěva Ing. Mariana Jurečky jednání na
téma diskriminace řidičů na elektrickém invalidním vozíku
srpen - zahájení spolupráce s vedením města Nová Paka v
rámci realizace projektů Centrum bez bariér II a
Komunitní centrum v Nové Pace, financovaných částečně v
rámci dotace z EU fondů
září - akce grilování na terase " Rozloučení s létem",
zaměstnanců a klientů sociálních služeb Života bez bariér
říjen - dobrovolnická akce zaměstnanců Kooperativa v
Životě bez bariér
listopad - akce Předvánoční jarmark a Den otevřených
dveří v Centru bez bariér, účast na akci "Týden vzdělávání
dospělých 2018", pořádaný Úřadem práce Hradec Králové
prosinec - účast na benefiční akci Den krásy, relaxace a
pohybu, konaný v hotelu Centrál v Nové Pace, konání akce
Vánoční den s Ježíškovými vnoučaty

Naše služby
Denní stacionář je sociální služba, která nahradí rodinu a zajistí v průběhu dne potřebnou
pomoc a podporu. Je to služba, která může život výrazně obohatit díky novým kontaktům,
podnětům, zážitkům. Vytváří atmosféru bezpečí a klidu. Zajistí možnost trávit čas smysluplně
se svými vrstevníky. Služba je hrazena dle aktuálního ceníku služeb.

Služba Sociální rehabilitace je tu proto, aby
bezplatně naučila klienty postarat se sami o sebe,
vyzkoušet si pracovní činnosti, zcela nové dovednosti
a znalosti. Aby se sami dokázali postarat o svoji
domácnost. Služba je tu proto, aby klienti navázali
kontakt s obdobně postiženými. Sociální rehabilitace
pomůže mnohým vykročit z "nucené izolace domova".
V roce 2018 byla financována díky projektu "Služby
sociální prevence v Královéhradeckém Kraji IV,
financováno z OP Zaměstnanost.
Odborné sociální poradenství pomáhá lidem v
nepříznivé sociální situaci a jejich rodinným
příslušníkům zvládnout náročné situace formou
poskytnutých rad, zprostředkování kontaktů,
zajištění kompenzačních pomůcek. Poradenství
dokáže pomoci zájemci doslova od "A po Z". Sociální
služba je bezplatná, poskytována ambulantní nebo
terénní formou.

Podpořili nás

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Osobám s handicapem, nemocným, po úrazu nebo seniorům kompenzační pomůcku zapůjčíme,
přivezeme, odvezeme, smontujeme, vysvětlíme jak ji použít, pomůžeme s vybráním vlastní
kompenzační pomůcky včetně vybavení poukazu. V roce 2018 máme k dispozici k zapůjčení
více než 180 kompenzačních pomůcek (polohovací postele, antidekubitní matrace, mechanické
a elektrické invalidní vozíky, chodítka, schodolezy, koupelnové programy a další.

Chráněné dílny
Zaměstnáváme osoby s různým zdravotním handicapem v chráněných dílnách. V rukodělných
dílnách jsou vyráběny originální výrobky z keramiky, textilu a dalších materiálu, které lze
objednat dle katalogu v e-shopu na www.zbb.cz Dle požadavku objednatele vyrobíme i
speciální výrobek. Spolupracujeme s firmami v rámci kompletací. Lze uplatnit na naše služby a
výrobky náhradní plnění.

Projekty: Nová Paka-město bez bariér, Prevence proti úrazům
V rámci dlouhodobého projektu "Nová Paka-město bez bariér" byly ve městě Nová Paka a
okolí navrženy bezbariérové trasy určené pro lidi s handicapem a širokou veřejnost. Dalším
projektem realizovaným ve městě Nová Paka byly besedy na téma "Prevence proti úrazům",
organizované našimi školiteli v prostorách základních škol.

Život bez bariér, z.ú.

Hmotnými dary nám v roce 2018 pomohli:
Probaltape, spol. s r.o., www.probaltape.cz
Dagmar Šantrůčková
Isolit-Bravo,spol.s r. o., https://isolit-bravo.cz
DITON s.r.o. www.diton.cz
Svarmetal s.r.o. www.svarmetal.cz
ImpolTrade s.r.o. www.tapety-folie.cz
LASSELSBERGER, s.r.o.,
keramikazije.cz/cz/lasselsberger
Zuzana Stříbrná
FONTEA a.s., www.fontea.cz
Tomáš Krýdl, www.provysavace.cz
Naše galanterie, www.nasegalanterie.cz
Jizerka- Textil s.r.o., https://jizerka-textil.cz
Albi - Česká republika, https://albi.cz/
VIKI, spol. s r.o., www.iviki.cz
BIO-MIO spol. s.r. o., www.biomio.cz
BestCleanspol.s.r.o., ww.bestclean.cz
KAMPI OFFICE s.r.o.,https://kampioffice.cz

LohmannRauscher, s r.o.
Štefan Juhász
ESET software spol.s r.o., www.eset.com
GUMEX, spol. s.r .o., https://gumex.cz
Jarico s.r.o., www.jarico.cz
Rossmann www.rossmann.cz
Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace,
https://jbnp.cz
Cummins Czech republick s.r.o.,
www.cummins.cz
Drogerie
Mattestrading s.r.o., www.mattesgroup.com
Adler s. r. o., www.adler.info
Ježíškovavnoučata
https://pribehy.jeziskovavnoucata.cz/
Rothová Alena

… a další individuální dárci

Finančními dary nám v roce 2018 pomohli:
QuittnerSchimek, s.r.o., ww.qscomp.cz
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové,
www.vdv.cz
Nadace Charty 77 – Konto bariéry,
https://kontobariery.cz
RWE, ww.innogy.cz
GIVT.cz s.r.o., https://givt.cz
Obec Syřenov, www.syrenov.cz
Lenka Panešová
Ladislav Dinter
Janda Stanislav
Město Nový Bydžov, www.novybydzov.cz
ISOTRA s. r. o., https://isolit-bravo.cz
Anežka Pěničková
Obec Jeřice, https://obecjerice.cz
WIEGEL, s.r.o., www.cz.wiegel.de
Jan Perner - Paradix s.r.o.,
ww.jbcr.cz/index.php/paradix
Doubkovi – Nová Paka, www.elektrodoubek.cz

Luboš Ulianko
Jiří Oktábec
Dagmar Šantrůčková
Marie Vokurková
Obec Studenec, www.studenec.cz
Obec Lužany, www.luzany.cz
Miroslav Banýr
Město Nová Paka, www.munovapaka.cz
Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz
Město Lomnice nad Popelkou,
www.lomnicenadpopelkou.cz/
Město Lázně Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz
Společnost DUHA - Nadace pro děti postižené
mozkovou obrnou, www.duhatu.cz
Město Jičín, https://mujicin.cz
Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz
Nadace Agrofert, https://nadace-agrofert.cz
Lesy České Republiky, s.p., https://lesycr.cz
Město Hořice, www.horice.org

… a další individuální dárci

Všem, kteří nás v roce 2018 podpořili, moc děkujeme!
Adresa: Lomená 533, 50901 Nová Paka
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561
č.ú.: 78-8511550297/0100
IBAN: CZ 6001000000788511550297

Tel.:+420 493 724 159
Mob.:+420 731 070 142
Web: www.zbb.cz
E-mail: info@zbb.cz

Náklady a výnosy 2018
Náklady (Kč)
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby
Spotřeba materiálu - potraviny
Spotřeba materiálu - PHM
Spotřeba materiálu - DDHM
Spotřeba materiálu - ostatní
Elektřina
Plyn
Voda
Prodané zboží
Spotřebované nákupy - celkem

19592,63
12400,00
141708,40
97378,91
799303,46
202299,37
176708,20
109783,09
0,00
1559174,06

Manka a škody
Ostatní náklady - celkem
Odpisy dl.hm. A nehm.majetku
Odpisy DHM darovaného, dotovaného
Odpisy - areál nemocnice
Odpisy drobného DHM a DNM

2891,00
743712,13
112633,00
1100940,00
333678,00
66664,00

Odpisy, prodaný maj.,….. celkem

1595393,00

NÁKLADY CELKEM

Oprava a udržování - budov
Náklady na reprezentaci
Oprava a udržování - majetku

3290,00
4784,00
77657,70

Výnosy (Kč)

Cestovné
Nájemné

87883,00
162000

Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - obědy

Tržby za vlastní výrobky

Spoje
Kurzy a školení

149733,49
29551,00

Tržby z prodeje služeb KP - prodej, montáž
Tržby - fakultativní činnost

Strava dodavatelsky
Jiné ostatní služby

43420,00
211836,97

Tržby z prodeje DNM a DHM
Tržby za vlastní výkony a zboží

Právní a ekonomické služby
Služby - celkem

222504,00
992660,16

Kurzovné zisky

Mzdové náklady

5586283,00

SP zaměstnavatel
ZP zaměstnavatel
Zákonné soc.náklady
Osobní náklady - celkem

1350633,00
354245,00
4000,00
7295161,00

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. Kooper.
Jiné ostatní náklady - ostatní pojištění
Jiné ostatní náklady - neovlivňující

4333,00
0,00
34620,06
507855,00
364,72
56094,85
28934,00
108519,50
100,00

12186100,35

585576,77
1031924,44
6965,00
257455,00
8684,00
0,00
1890605,21
0,67

Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy - opravy

1423690,20
0,00

Ostatní výnosy

1423690,87

Dary finanční
Dary věcné
Přijaté příspěvky - celkem

283268,00
132895,56
416163,56

Provozní dotace
Provozní dotace - celkem

7834922,16
7834922,16

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření = ztráta

11565381,80
620718,55

Děkujeme, že nám pomáháte

