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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 (od června 2019 Pavel Bouchner), Aleš Fučík 

  _________________________ 

Dozorčí rada:    Bohdan Čančík, Miluše Líbalová  

                             Lenka Ottmarová (od června 2019 Jaroslava Kozlovová) 

                  __________________________ 

V roce 2019 pracovalo v Životě bez bariér, z. ú.: 41 zaměstnanců, z toho 28 se zdravotním 
postižením 

  _____________________________ 

Na veřejných službách se podílelo celkem 2 pracující z toho 1 žena a 1 muž. Obecně prospěšné 
práce celkem 2 

                   _____________________________ 

KLIENTI A INTERVENCE V REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 

Odborné sociální poradenství, počet uživatelů celkem 22 z toho 12 žen a 10 mužů  

Sociální rehabilitace – 46 z toho 23 mužů a 23 žen 

Denní stacionář – 29 z toho 19 mužů a 10 žen  

 

Další služby, činnosti a projekty 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 220 zápůjček 

Bezbariérové ubytování: 7 osob dlouhodobé, krátkodobé 54 

Dobrovolníci: celkem 3 zaměstnanci Kooperativa, a.s. 

 



Leden - účast a medaile klientů denního stacionáře na účasti 
Speciální olympiáda ČR v Horní malé Úpě, slavnostní otevření Lady 
clubu denního stacionáře. 

Únor - návštěva redakce Můžeš Praha publicita Života bez bariér, 
masopustní průvod sociálních služeb v

Březen - prezentace ŽBB v MKS v Nové Pace, dohoda o spolupráci 
s městem Nová Paka v rámci realizace projektů revitalizace 
kláštera v Nové Pace 

Duben - Jarní jarmark a Dny otevřených dveří v
konferenci v Hradci Králové na téma „elektromobilita“, účast a 
vystoupení klientů sociálních služeb na akci „Patříme sobě“ 
v Semilech 

Květen - Den matek v denním stacionáři, účast na konferenci 
Sociální podnikání v Hradci Králové (podnikání úprava a prodej 
elektromobilů z Jižní Korey na základě smlouvy)

Červen - setkání ŽBB v Polsku na akci Piknik v
sportovní pobyt klientů v Sedmihorkách, účast na setkání 
poskytovatelů sociálních služeb v Liberci, kofinancování 
Královéhradeckého kraje v rámci revitalizace kláštera v

Červenec – prodejní a prezentační pravidelná akce v
Lázních v Lázních Bělohrad, stanovení a z
projektového týmu revitalizace kláštera v
projektů, financovaných z EU fondů, města Nová Paka a Královéhradeckého kraje

Srpen - prezentace na Výročním jarmarku KVČ v
Pecce 

Září - účast na akci Oranžové kolo Nadace ČEZ v
kultura“, výpomoc dobrovolníků z Kooperativa, výjezdní zasedání pracovníků ŽBB do Sedmihorek

Říjen - prezentace na Staročeské pouti v
převzetí oblečení „ padělků“ od ČOI v

Listopad – vyhodnocení ŽZB „Neziskovka roku 2019“, spoluúčast a prezentace ŽBB na akci „Týden 
vzdělávání dospělých 2019“ v Jičíně, účast na „narozeninách
Pace, Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří v

Prosinec - Volby v ŽBB do správní a dozorčí rady, Čert a Mikuláš
ŽBB pod http://kiahandy.cz, vánoční setkání klientů sociálních služeb s
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účast a medaile klientů denního stacionáře na účasti 
malé Úpě, slavnostní otevření Lady 
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masopustní průvod sociálních služeb v ŽBB 

Nové Pace, dohoda o spolupráci 
ci realizace projektů revitalizace 

Jarní jarmark a Dny otevřených dveří v ŽBB, účast na 
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vystoupení klientů sociálních služeb na akci „Patříme sobě“ 

denním stacionáři, účast na konferenci 
Hradci Králové (podnikání úprava a prodej 

Jižní Korey na základě smlouvy) 

Polsku na akci Piknik v DzierŽoniove, 
edmihorkách, účast na setkání 

Liberci, kofinancování 
rámci revitalizace kláštera v Nové Pace 

prodejní a prezentační pravidelná akce v Anenských 
Lázních Bělohrad, stanovení a zahájení práce 

projektového týmu revitalizace kláštera v Nové Pace při realizaci 
EU fondů, města Nová Paka a Královéhradeckého kraje

prezentace na Výročním jarmarku KVČ v Jičíně, prezentace na tradiční staročeské pouti na 

účast na akci Oranžové kolo Nadace ČEZ v Jičíně, účast zaměstnanců ŽBB na semináři„ Firemní 
Kooperativa, výjezdní zasedání pracovníků ŽBB do Sedmihorek

prezentace na Staročeské pouti v Prackově, exkurze rodáků z Čisté u Horek v
převzetí oblečení „ padělků“ od ČOI v Českých Budějovicích a Plzni  

vyhodnocení ŽZB „Neziskovka roku 2019“, spoluúčast a prezentace ŽBB na akci „Týden 
Jičíně, účast na „narozeninách“ Jednoty bratrské v

Pace, Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří v ŽBB 

ŽBB do správní a dozorčí rady, Čert a Mikuláš v ŽBB, zprovoznění nového portálu 
vánoční setkání klientů sociálních služeb s převzetím dárků od sponzorů 

 

 

 

EU fondů, města Nová Paka a Královéhradeckého kraje 

Jičíně, prezentace na tradiční staročeské pouti na 

Jičíně, účast zaměstnanců ŽBB na semináři„ Firemní 
Kooperativa, výjezdní zasedání pracovníků ŽBB do Sedmihorek 

Čisté u Horek v klášteře, 

vyhodnocení ŽZB „Neziskovka roku 2019“, spoluúčast a prezentace ŽBB na akci „Týden 
“ Jednoty bratrské v Centrále v Nové 

ŽBB, zprovoznění nového portálu 
převzetím dárků od sponzorů  



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 no
podnětům, zážitkům. Vytváří atmosféru bezpečí a klidu. Zajistí možnost trávit čas smysluplně 

postarat o svoji domácnost.  Služba je tu proto, aby klienti navázali kontakt s
postiženými. Sociální rehabilitace pomůže 
mnohým vykročit z "nucené izolace domova".
V roce 2019 byla financována díky proje
do 30.6.2019"Služby sociální prevence
Královohradeckém Kraji IV, 
z OP Zaměstnanost. 

Odborné sociální poradenství pomáhá lidem 
v nepříznivé sociální situaci a jejich 
rodinným příslušníkům zvládnout náročné situace formou poskytnutých rad, zprostředkování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše služby 

je sociální služba, která nahradí rodinu a zajistí v průběhu dne potřebnou 
pomoc a podporu. Je to služba, která může život výrazně obohatit díky no
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
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
Sociální rehabilitace pomůže 

mnohým vykročit z "nucené izolace domova". 
byla financována díky projektu 

Služby sociální prevence v 
, financováno 

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 
poskytovaná ambulantní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořili nás

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 
 

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 

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, 

í nebo terénní formou.   

 

Podpořili nás: 



Půjčovna kompenzačních pomůcek

Osobám s handicapem, nemocným, po úrazu nebo seniorům kompenzační
přivezeme, odvezeme, smontujeme, vysvětlíme
kompenzační pomůcky včetně vybavení poukazu. V roce 201
více než 180 kompenzačních pomůcek (polohovací postele, antide
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
objednat dle katalogu v e-shopu. na www.zbb.cz Dle požadavku objednatele vyrobíme i 
speciální výrobek. Spolupracujeme s firmami v rámci kompletací.
výrobky náhradní plnění. 

 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Osobám s handicapem, nemocným, po úrazu nebo seniorům kompenzační
přivezeme, odvezeme, smontujeme, vysvětlíme, jak ji použít, pomůžeme s vybráním vlastní 
kompenzační pomůcky včetně vybavení poukazu. V roce 2019 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.

Zaměstnáváme osoby s různým zdravotním handicapem v chráněných dílnách. V rukodělných 
dílnách jsou vyráběny originální výrobky z keramiky, textilu a dalších materiálu, které lze 

shopu. na www.zbb.cz Dle požadavku objednatele vyrobíme i 
speciální výrobek. Spolupracujeme s firmami v rámci kompletací. Lze uplatnit na naše služby a 

Osobám s handicapem, nemocným, po úrazu nebo seniorům kompenzační pomůcku zapůjčíme, 
jak ji použít, pomůžeme s vybráním vlastní 

máme k dispozici k zapůjčení 
kubitní matrace, mechanické 

a elektrické invalidní vozíky, chodítka, schodolezy, koupelnové programy a další. 

Zaměstnáváme osoby s různým zdravotním handicapem v chráněných dílnách. V rukodělných 
z keramiky, textilu a dalších materiálu, které lze 

shopu. na www.zbb.cz Dle požadavku objednatele vyrobíme i 
uplatnit na naše služby a 



Projekty: Centrum bez bariér II, Komunitní centrum Nová Paka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsou realizovány 2 projekty – 
revitalizace bývalého kláštera v Nové Pace pro potřeby sociálních služeb 

 

 

 

 

 
 

Projekty jsou podpořeny Městem Nová Paka  a Královéhradeckým krajem.  
 
 



Hmotnými dary nám v roce 2019 pomohli: 
 

• ESET software spol. s r. o., www.eset.com/cz/    
• Papyrus Bohemia s.r.o., www.papyrus.com 
• MATTES TRADING s.r.o., www.mattesgroup.cz 
• 2Traders CZ, s.r.o., www.elektrocz.com 
• Jarico s. r. o. www.jarico.cz 
• BIO-MIO spol. s r. o., www2.biomio.cz/cs/bio-mio 
• EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o., 

www.europapier.cz 
• KPPS natur s. r. o.,  www.kpps.cz   
• ROSSMANN, spol. s r. o., www.rossmann.cz  
• MŘÍŽKY & DVÍŘKA, o. s., 

https://mrizkydvirka.com 
• BESTCLEAN spol. s r.o., www.bestclean.cz 
• UNI HOBBY a.s., www.unihobby.cz 
• PLASTIA s. r. o., www.plastia.eu 
• Česká obchodní inspekce, www.coi.cz 
• Vladimíra Kasalová 
• Dagmar Šantrůčková 
• Auto Škoda, www.skoda-auto.cz 

• BK Nová Paka 
• Obalpast, www.obalplast.cz 

• Encetex s.r.o., www.encetex.cz 
• Kufner Miroslav 
• Kraus Jaroslav 
• Isolit-Bravo,spol. s r. o., https://isolit-bravo.cz 
• Daňhelová Miroslava 
• Portaflex s. r. o., www.portaflex.cz 
• Impol Trade, s.r.o. www.tapety-folie.cz 
• Probaltape, spol. s r.o., www.probaltape.cz 
• Nadace Charty 77 – Konto bariéry, 

https://kontobariery.cz 
• Schrack Technik, www.schrack.cz 
• AZ Steel trading s. r. o., www.steeltrading.cz 
• Ing. Denis Förster 
• Best, a.s. Lučice u Chlumce nad Cidlinou, 

www.best.info 
 

 
… a další individuální dárci 
 
 

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2019 pomohli: 
 

• Obec Studenec, www.studenec.cz 
• Obec Syřenov, www.syrenov.cz 
• Quittner Schimek, s.r.o., www.qscomp.cz 
• Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz 
• Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz 
• Město Nová Paka, www.munovapaka.cz 
• Město Lázně Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz 
• Obec Stará Paka, www.starapaka.cz 
• Společnost DUHA - Nadace pro děti postižené 

mozkovou obrnou, 
www.duhatu.cz 

• Město Lomnice nad 
Popelkou, 

www.lomnicenadpopelkou.cz 

• Obec Lužany, www.luzany.cz 
• Nadace Agrofert, nadace-agrofert.cz 
• Město Jičín, https://mujicin.cz 
• Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 

www.vdv.cz 
• Úřad práce Jičín, http://portal.mpsv.cz 
• Miroslav Jerie, Praha 
• PLASTMONT BUREŠ, s. r. o., www.plastmont.cz 
• ISOTRA a. s., www.isotra.cz 
• Jiří Hartman, www.pilahartman.cz 
• Dagmar Šantrůčková 
• Jana Hanzík 
• Juliána Sládečková 
• Miluška Líbalová 
• Ota Hledík 

 
… a další individuální dárci 
 

 
Všem, kteří nás v roce 2

 
Všem, kteří nás v roce 2019 podpořili, moc děkujeme! 



 

 

Náklady a výnosy 2019 

Náklady (Kč) 
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 35911,20 

Spotřeba materiálu - potraviny 11672,00 

Spotřeba materiálu - PHM 133392,20 

  Spotřeba materiálu - DDHM 148097,00 

Spotřeba materiálu - ostatní 792454,01 

Elektřina 194994,91 

Plyn 164791,85 

Voda 110914,04 

Prodané zboží 0,00 

Věcné dary 57362,00 

Spotřebované nákupy - celkem 1649589,21 

    

Oprava a udržování - budov 62388,00 

Náklady na reprezentaci  8594,00 

Oprava a udržování - majetku 40817,00 

Cestovné 56002,00 

Nájemné 162000,00 

Spoje 125980,69 

Kurzy a školení 40430,00 

Strava dodavatelsky 61597,11 

Jiné ostatní služby 515942,14 

Právní a ekonomické služby 296320,90 

Provize 13981,01 

Služby - celkem 1384052,85 

    

Mzdové náklady 5986676,00 

SP zaměstnavatel 1404421,00 

ZP zaměstnavatel 378560,00 

Zákonné soc.náklady 5419,00 

Osobní náklady - celkem 7775076,00 

    

Ostatní pokuty a penále 400,00 

Daně a poplatky 11107,00 

Nákladové úroky podnikat.úvěr KB 38247,09 

Nákladové úroky ost.půjčky 517055,00 

Kurzové ztráty 0,00 

Jiné ostatní náklady 37044,66 

Jiné ostatní náklady - zákonné poj. Kooper. 31205,00 

Jiné ostatní náklady - ostatní pojištění 120190,50 

Jiné ostatní náklady - neovlivňující 100,00 

Manka a škody 0,00 

Ostatní náklady - celkem 755349,25 

Odpisy dl.hm. a nehm.majetku 109320,00 

Odpisy DHM darovaného, dotovaného 1114607,00 

Odpisy - areál nemocnice 333673,00 

Odpisy drobného DHM a DNM 16664,00 

  Odpisy, prodaný maj.,….. celkem 1574264,00 

    

NÁKLADY CELKEM 13138331,31 

    

Výnosy (Kč)   

    

Tržby za vlastní výrobky 241865,67 

Tržby z prodeje služeb 1573502,27 

Tržby z prodeje služeb - obědy 2644,00 

Tržby z prodeje služeb KP - prodej, montáž 269732,00 

Tržby - fakultativní činnost 11190,00 

  Tržby z prodeje DNM a DHM 0,00 

Tržby za vlastní výkony a zboží 2098933,94 

    

Kurzovné zisky 0,00 

Jiné ostatní výnosy 1343186,88 

Jiné ostatní výnosy - opravy 0,00 

Ostatní výnosy 1343186,88 

    

Dary finanční 405577,10 

Dary věcné 20860,00 

Přijaté příspěvky - celkem 426437,10 

    

Provozní dotace 8430036,24 

Provozní dotace - celkem 8430036,24 

    

Výnosy celkem 12298594,16 

    

Výsledek hospodaření = ztráta 839737,15 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme, že nám pomáháteDěkujeme, že nám pomáháte
 

 

www.zbb.cz  www.facebook.com/Zivotbezbarie

Děkujeme, že nám pomáháte! 

www.facebook.com/Zivotbezbarier 


