
 

 

  

Výroční zpráva 2021 

Život bez bariér, z. ú. 



 

Naše střediska a jejich adresy 
 

Kancelář   Centrum bez bariér   

Lomená 533  Opolského 148 

509 01 Nová Paka 509 01 Nová Paka 

+420 493 724 159 +420 603 828 353 

+420 603434 833 +420 727 952 639 

 

Denní stacionář  Centrum Vyšehrad 

Opolského 165  Na Vyšehradě 1205 

509 01 Nová Paka 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:    Pavel Bouchner, Aleš Fučík 

  _________________________ 

Dozorčí rada:    Bohdan Čančík, Miluše Líbalová  

                          JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.                  

__________________________ 

V roce 2021 pracovalo v Životě bez bariér, z. ú.: 38 zaměstnanců, z toho 28 se 

zdravotním postižením 

  _____________________________ 

 

KLIENTI A INTERVENCE V REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 

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

Sociální rehabilitace – 41 z toho 16 mužů a 15 žen 

Denní stacionář – 30 z toho 14 mužů a 16 žen  

 

Další služby, činnosti a projekty 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 180 zápůjček 

Bezbariérové ubytování: 21 osob dlouhodobě, krátkodobě 4 osoby 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.


Akce 2021 

Leden - Dotace z EU fondů na projekt Ţivot bez bariér – vybavení kláštera 

          - Zahájení stavebních prací revitalizace kláštera v Nové Pace firmou MBQ s.r.o. 

          - Zahájení pravidelných kurzů určených pro uţivatele sociální rehabilitace 

 

Únor  – Návštěva Českého rozhlasu Hradec Králové – reportáţ o     

půjčovně kompenzačních pomůcek 

          - Oslava Masopustu v sociálních sluţbách 

 

Březen – Oslava MDŢ v denním stacionáři 

             - Prezentace organizace Ţivot bez bariér v Jeřicích u Hořic 

 

Duben – Školení zaměstnanců na téma Augmentativní a alternativní komunikace 

            - Dar od Podané ruce – koncentrátor kyslíku a oxymetr 

 - Grilování na terase pro uţivatele sociálních sluţeb 

 

Květen – Akce čarodějnice na klášteře 

             - Předání darů od Conrad laserový měřič a tiskárna od Alza 

             - Historický nález v klášteře (čarodějnice u roku 1962 se 

vzkazem tamních dělníků) 

 

Červen – Zahájení ankety pro veřejnost pod názvem  

„Oţivme znovu klášter“ 

-  Pobytový camp Pecka pro uţivatele sociálních sluţeb 

- Oprava střechy objektu kláštera 

 

Červenec – Finanční příspěvek od Nadace ČEZ  

na nákup kompenzačních pomůcek 

 

Srpen -  Vyhlášení Ţivota bez bariér, z. ú. jako „Neziskovka týdne od společnosti GIVT 

-  Nákup 2 ks křesel relaxačních díky podpoře nadace Tesco 

 

Září – Vzdělávací pobytový víkend pracovníků sociálních sluţeb 

v Rokytnici nad Jizerou 

 

Říjen - Převzetí dar respirátory a antigenní testy od Podané ruce 

 

Listopad -Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 

- Předvánoční jarmark a Den otevřených dveří 

- Předání vzkazu do zdi kláštera od Ţivota bez bariér pro další generace 

 

Prosinec - Mikulášská nadílka pro uţivatele sociálních sluţeb 

 - Vánoční posezení denního stacionáře a sociální rehabilitace 

Podpořili nás: 
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Naše služby 
 

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé“ Johann Wolfgang von Goethe  
 

Denní stacionář je sociální sluţba, která nahradí rodinu a zajistí v průběhu dne potřebnou 

pomoc a podporu. Je to sluţba, která můţe ţivot 

výrazně obohatit díky novým kontaktům, podnětům, 

záţitkům. Vytváří atmosféru bezpečí a klidu. Zajistí 

moţnost trávit čas smysluplně se svými vrstevníky. 

Sluţba je hrazena dle aktuálního ceníku sluţeb.  

 

Sluţba 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.  Sluţba je tu proto, aby klienti navázali kontakt s obdobně 

postiţenými. Sociální rehabilitace pomůţe mnohým vykročit z "nucené 

izolace domova".  

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 dokáţe pomoci zájemci doslova od 

"A po Z". Sociální sluţba je bezplatná, poskytovaná 

ambulantní nebo terénní formou.  

 

 

 

Činnosti sociálních služeb: desetiboj domácích prací, výlet do Botanicus Ostrá, návštěva 

ZOO ve Dvoře Králové, drakiáda, zahájení školního roku na DS a další. 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Osobám s handicapem, nemocným, po úrazu nebo 

seniorům kompenzační pomůcku zapůjčíme, 

přivezeme, odvezeme, smontujeme, vysvětlíme jak 

ji pouţít, pomůţeme s vybráním vlastní 

kompenzační pomůcky včetně vybavení poukazu. V 

roce 2021 máme k dispozici k zapůjčení více neţ 

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 materiálů, které lze 

objednat dle katalogu v e-shopu na www.zbb.cz Dle poţadavku objednatele vyrobíme i 

speciální výrobek. Spolupracujeme s firmami v rámci kompletací. Lze uplatnit na naše sluţby a 

výrobky náhradní plnění. V tomto roce jsme opět obájili REGIONÁLNÍ PRODUKT! 

 

Podpořili Půjčovnu kompenzačních pomůcek i chráněné dílny: 
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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 sluţeb. Generálním 

dodavatelem stavebních prací je firma MBQ s.r.o. Oprava části kláštera bude dokončena na 

podzim roku 2022. Prostory budou určeny pro sociální sluţby, které budou rozšířeny o novou 

cílovou skupinu osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou.  

Nově vznikající komunitní centrum nabídne široké veřejnosti atraktivní činnosti, setkávání se, 

ale i moţnost pořádání svateb, výstav, vzdělávacích tematických programů. 

 

Projekt je podpořen:  
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Recenze knihy:  

POSELSTVÍ NOVOPACKÉHO KLÁŠTERNÍHO MNICHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hmotnými dary nám v roce 2021 pomohli: 
 

 ESET software spol. s r. o., www.eset.com/cz/      

 KPPS natur s. r. o.,  www.kpps.cz  

 Česká spořitelna, www.csas.cz 

 Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, www.kontobariery.cz 

 Jarico s. r. o. www.jarico.cz 

 Probaltape, spol. s r. o., www.probaltape.cz 

 Madel CZ, spol. s r. o., www.drogerie.cz 

 Aria-Cards s. r. o., www.aria-cards.cz 

 Brimo, www.brimo.cz nám nezjištně darovali prodejní stánek a podpořili nás ... Můţe pršet nebo 

slunce hřát, stánek od firmy BRIMO ochrání nás. Ţivot bez bariér, z.ú. srdečně děkuje za 

party stánek 3 x 3 m, který vyuţijeme pro tradiční prodeje výrobků handicapovaných,pro 

prezentace kompenzačních pomůcek , pro pobytové akce našich uţivatelů sociálních sluţeb.  

 AlfaTraz.cz, www.superobaly.cz 

 Simply Clean s. r. o., https://simplyclean.cz 

 Lohmann & Rauscher s.r.o., www.lohmann-rauscher.com/cz-cs 

 Marie Pošárová 

 BSH domácí spotřebiče s.r.o., www.bsh-group.com/cz 

 Antikoro-respiratory - Jan Ehrlich, www.antikoro-respiratory.cz 

 MATTES TRADING s.r.o., www.mattesgroup.com 

 Isolit-Bravo,spol. s r. o., https://isolit-bravo.cz 

 Svoboda Horka s. r. o., www.svobodaobchod.cz 

 Jan Havránek, www.gastrobikes.cz 

 General Public s. r. o., www.generalpublic.cz 

 AirCool s.r.o., www.shop-klimatizace.cz 

 Aidian, www.aidian.cz 

 Šroubek Ústí nad Labem, s. r. o., www.sroubek.cz 

 Conrad, www.conrad.cz 

 Jiří Slavík, Jičín 

 Impoltrade s. r. o. www.tapety-folie.cz 

 Vento Bohemia spol. s r. o., www.ventobohemia.cz 

 LUMA trading s.r.o., www.luma-trading.cz 

 Allgene s. r. o., https://allgene.cz 

 Propom s.r.o., www.propom.cz 

 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s. r. o., www.szo.cz   

 Společnost Podané ruce o.p.s., https://podaneruce.cz 

 Alza.cz a.s., www.alza.cz  

 Topinfo s. r. o. , www.topinfo.cz 

 Ontex, https://ontex.com 

 pí Minářová z Hradec Králové, www.facebook.com/nadejeprochlupace 

 Kores Europe s.r.o., www.kores.com  

 Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., www.akzonobel.com  

 Sabe, spol. s r. o., www.sabe.cz 

 TISKÁRNA LELKA, s.r.o., https://tiskarna-lelka.cz 

 J.Porkert export-import, s.r.o., www.porkert.eu 

  

... a další inviduální dárci

https://www.brimo.cz/
http://www.szo.cz/
http://www.kpps.cz/
http://alza.cz/
http://www.kores.com/
https://www.brimo.cz/
http://www.szo.cz/
http://www.kpps.cz/
http://alza.cz/
http://www.kores.com/
http://www.eset.com/cz/
http://www.kpps.cz/
https://www.csas.cz/
http://www.kontobariery.cz/
https://www.jarico.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=JARICO%20s%2er%2eo%2e&utm_campaign=firmy.cz-2246904
http://www.probaltape.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-193801
http://www.drogerie.cz/
https://www.aria-cards.cz/
https://www.brimo.cz/
http://www.brimo.cz/
https://www.brimo.cz/super-stanek-3x3m
http://www.superobaly.cz/
https://simplyclean.cz/
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/
http://www.bsh-group.com/cz
https://www.antikoro-respiratory.cz/
http://www.mattesgroup.com/
https://www.isolit-bravo.cz/cs/dobre-zpravy
http://www.svobodaobchod.cz/
http://www.gastrobikes.cz/
http://www.generalpublic.cz/
https://zbb.cz/www.shop-klimatizace.cz
http://www.aidian.cz/
http://www.sroubek.cz/
http://www.conrad.cz/
http://www.tapety-folie.cz/
http://www.ventobohemia.cz/
http://www.luma-trading.cz/
https://allgene.cz/
http://www.propom.cz/
http://www.szo.cz/
https://podaneruce.cz/
http://alza.cz/
http://www.topinfo.cz/
https://ontex.com/
http://www.facebook.com/nadejeprochlupace
http://www.kores.com/
http://www.akzonobel.com/
http://www.sabe.cz/
https://tiskarna-lelka.cz/
http://www.porkert.eu/
https://www.brimo.cz/
http://www.szo.cz/
http://www.kpps.cz/
http://alza.cz/
http://www.kores.com/
https://www.brimo.cz/
http://www.szo.cz/
http://www.kpps.cz/
http://alza.cz/
http://www.kores.com/
https://www.brimo.cz/
http://www.szo.cz/
http://www.kpps.cz/
http://alza.cz/
http://www.kores.com/
https://www.brimo.cz/
http://www.szo.cz/
http://www.kpps.cz/
http://alza.cz/
http://www.kores.com/
https://www.brimo.cz/
http://www.szo.cz/
http://www.kpps.cz/
http://alza.cz/
http://www.kores.com/


Finančními dary a příspěvky nám v roce 2021 pomohli: 

 
 

 Obec Studenec, www.studenec.cz  

 Obec Jeřice, www.obecjerice.cz  

 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s. r. o., www.szo.cz  

 PASSERINVEST GROUP, a.s., www.passerinvest.cz  

 Jiří Hartman, www.pilahartman.cz  

 Město Lomnice nad Popelkou, www.lomnicenadpopelkou.cz  

 Obec Syřenov, www.syrenov.cz  

 Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, www.kontobariery.cz  

 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, www.vdv.cz  

 Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz  

 Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz  

 Město Nová Paka, www.munovapaka.cz  

 Nadace pro děti postiţené mozkovou obrnou, www.duhatu.cz  
 Město Jičín, https://mujicin.cz  

 Obec Stará Paka, www.starapaka.cz  

 Město Lázně Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz  

 MAS brána do Českého ráje, https://masbcr.cz  

 Pěnička Jiří 
   Miloslav Jerie, Praha 12 

 RVP Elektrotest s. r. o., www.rvpelektrotest.cz  

 Donio s. r. o., www.donio.cz  

 Isolit-Bravo, s. r. o., www.isolitbravo.cz  

 Quittner a Schimek, s. r. o., www.qscomp.cz  

  Miroslav Banýr - Zemní práce, doprava, www.zpdbanyr.cz 

... a další individuální dárci 

Všem, kteří nás v roce 2

Všem, kteří nás v roce 2021 

podpořili, moc děkujeme! 
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Náklady a výnosy 2021 

Náklady (Kč) 

Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 51039,07 

Spotřeba materiálu - potraviny 28938,00 

Spotřeba materiálu - PHM 177524,60 

  Spotřeba materiálu - DDHM 249550,30 

Spotřeba materiálu - ostatní 2114209,07 

Elektřina 365524,29 

Plyn 219240,98 

Voda 185997,72 

Prodané zboží 0,00 

Věcné dary 232951,10 

Spotřebované nákupy - celkem 3624975,13 

    

Oprava a udržování - budov 1388702,06 

Náklady na reprezentaci  11346,00 

Oprava a udržování - majetku 245968,45 

Cestovné 29167,00 

Nájemné 163500,00 

Spoje 109338,12 

Kurzy a školení 72266,95 

Strava dodavatelsky 117842,23 

Jiné ostatní služby 1987980,32 

Právní a ekonomické služby 252164,00 

  Služby - celkem 4378275,13 

    

Mzdové náklady 7280292,00 

SP zaměstnavatel 1726919,00 

ZP zaměstnavatel 453186,00 

Zákonné soc. náklady 3400,00 

Osobní náklady - celkem 9463797,00 

    

Ostatní pokuty a penále 700,00 

Daně a poplatky 11045,00 

Nákladové úroky podnikat. úvěr KB 37186,50 

Nákladové úroky ost. půjčky 577052,92 

Kurzové ztráty 0,00 

Jiné ostatní náklady 1083,21 

Jiné ostatní náklady - zákonné poj. Kooper. 37942,00 

Jiné ostatní náklady - ostatní pojištění 124196,00 

Jiné ostatní náklady - neovlivňující 100,00 

Manka a škody 0,00 

Ostatní náklady - celkem 789305,63 

Odpisy dl.hm. a nehm.majetku 149809,00 

Odpisy DHM darovaného, dotovaného 1171040,00 

Odpisy - areál nemocnice 333674,00 

Odpisy drobného DHM a DNM 0,00 

  Odpisy, prodaný maj.,….. celkem 1654523,00 

    

NÁKLADY CELKEM 19910875,89 

    

Výnosy (Kč)   

    

Tržby za vlastní výrobky 163349,81 

Tržby z prodeje služeb 1057100,29 

Tržby z prodeje služeb - obědy 26951,00 

Tržby z prodeje služeb KP - prodej, montáž 343464,00 

Tržby - fakultativní činnost 12310,00 
 

Tržby za prodané zboží 

Tržby z prodeje - ostatní 

 1136595,67                             

906290,18 

Tržby z prodeje DNM a DHM 0,00 

Tržby za vlastní výkony a zboží 3646060,15 

    

Kurzovné zisky 0,00 

Jiné ostatní výnosy 1398800,96 

Jiné ostatní výnosy - opravy 0,00 

Ostatní výnosy 1398800,96 

    

Dary finanční 609529,00 

Dary věcné 195951,10 

Přijaté příspěvky - celkem 805480,10 

    

Provozní dotace 13202208,61 

Provozní dotace - celkem 13202208,61 

    

Výnosy celkem 19052550,82 

    

Výsledek hospodaření = ztráta 858325,07 

                                                                       

 

 

 

 



 
 

 

Nejdůležitější rozměry člověka jsou: 

velikost srdce, hloubka duše, 

šíře rozhledu, objem moudrosti 

a obsah jeho charakteru. 

Petr Casanova – kniha Čtyři prány štěstí 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že nám pomáháte! 

 

 

www.zbb.cz  www.facebook.com/Zivotbezbarier 

http://www.zbb.cz/

