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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři, přátelé Barevného světa,

rok se s rokem sešel a my vám předkládáme další výroční zprávu Barevného světa, v pořadí již 
dvanáctou. Uplynulý rok byl pro nás v mnoha ohledech bohatý a pestrý. Naplněný radostmi  
i starostmi – jak už to tak ostatně bývá. Ale v duchu našeho motta, i my v obtížnějších chvílích 
hledáme to, v čem můžeme být dobří, kde můžeme zažít pocit úspěchu. A funguje to! Pořád máme 
sílu, odhodlání a chuť jít dál, posouvat se a zlepšovat! Na následujících stránkách se vám budeme 
alespoň trochu snažit přiblížit, jaká byla naše cesta rokem 2016. 

Služby, které poskytujeme – denní stacionář, sociální rehabilitace a chráněné bydlení, už mají 
vybudované své pevné zázemí, stabilní klientelu, kvalifikované odborné pracovníky a dlouhodobě 
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Proto jsme se v uplynulém roce rozhodli zaměřit především 
na zkvalitnění, zhodnocení a zútulnění prostředí, kde naši klienti a pracovníci tráví podstatnou 
část svého času. Stacionář prošel snad nejvýraznější proměnou. Nově vymalované stěny září čis-
totou a starý nevyhovující nábytek nahradil nový, funkční, který lépe odpovídá potřebám provozu 
služby. Podařilo se také významně rozšířit prostory, ve kterých poskytujeme službu sociální reha-
bilitace. Služba tak klientům nyní nabízí kvalitnější zázemí, kde je dostatek prostoru pro stávající 
i nové aktivity a činnosti. 

O něco útulnější jsou od loňského roku i byty v chráněném bydlení. Klienti zde svépomocí 
společně s pracovníky malovali, instalovali poličky, obrázky, květiny, nové záclony a závěsy… 
Prostě věci, které přispívají k tomu, aby se z domácnosti stal domov, kde se lidé cítí dobře a kam 
se vždy rádi vrací.

Vizuální proměnou prošlo i logo Denního centra Barevný svět, o.p.s. a tréninkové kavárny Splně-
ný sen, která má za sebou další úspěšnou sezónu. Její pracovníci nyní vítají hosty v nových pra-
covních úborech a s rozšířenou a upravenou nabídkou, jež se setkala s příznivou odezvou u stálých 
i nových hostů kavárny. 

Dalo by se pokračovat dál a dál, ale já raději přenechám prostor svým kolegům a klientům 
našeho centra, kteří vám život Barevného světa na následujících stránkách sami přiblíží. Já si 
dovolím už jen poděkovat všem našim příznivcům, sponzorům, spolupracujícím organizacím, 
dobrovolníkům, rodičům a opatrovníkům– všem našim přátelům, kteří nám v našem snažení vel-
mi pomáhají a jejichž přízně si opravdu vážíme. 

Závěrečné díky směřuje k mým kolegům, všem zaměstnancům Barevného světa, za to s jakou 
obětavostí a pokorou vykonávají svou práci a vytváří svět plný barev nám všem.
     
     S úctou
     Petra Tučková, ředitelka

Naše motto:
Ať se zdá být život jakkoli těžký, 
vždy existuje něco, co můžeme 

udělat a uspět v tom. 

S. Hawking



Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Okružní 962/13, Borovina
674 01 Třebíč
IČ: 29277418
Č.ú.: 2816167339/0800
Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského 
soudu v Brně, spisová značka O 446, ze dne 14. května 2011.

Zakladatelé:  Mgr. Kateřina Svobodová, Bc. Alena Hostašová

Správní rada: Vladimír Holý – předseda
  Ing. František Vágner - člen
  Jaroslava Kubíčková – členka
  Mgr. Kateřina Svobodová – členka
  Bc. Alena Hostašová – členka
  Mgr. Hana Škodová - členka 

Dozorčí rada:  Ing. Jana Loiblová – předsedkyně
  Ing. Dana Mejzlíková – členka
  Mgr. Hana Chloupková – členka 

O nás Naše hodnoty:
• Profesionalita
• Individuální přístup
• Smysluplnost
• Důvěra
• Respekt
• Spolupráce

Naše poslání:
Zajištění pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením, zejména pak osobám  
s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám. 

Dle zřizovací listiny společnost poskytuje následující druhy služeb: 
a)  denní stacionář 
b)  sociální rehabilitaci 
c)  chráněné bydlení 
d)  výchovné a aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a jejich  
 rodiny i veřejnost, dále pak i pro osoby se zdravotním postižením 
e) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem  
 nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty 
f )  pomoc při zprostředkování zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména pak  
 pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
g) přímé zastupování osob s mentálním a kombinovaným postižením dle jejich osobních  
 potřeb 
h)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
i)  vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany, zejména pro osoby  
 s mentálním a kombinovaným postižením 
j)  osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické 

Doplňkové činnosti společnosti jsou: 
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 – výroba a prodej upomínkových a reklamních předmětů, balení dárkových předmětů,  
 úklidové práce, pěstování bylin v zahradě státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou. 
b)  Hostinská činnost 
 - provoz Tréninkové kavárny Splněný sen.



Vedoucí služby:  Bc. Jakub Dvořák
Kontakt:  dvorak@barevny-svet.eu
Telefon:  568 422 951
Denní kapacita služby:  25 osob
Služba je poskytována podle zákona č. 108/2006 Sb., §46

Poslání:
V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením laskavé  
a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních 
dovedností a nabídky pracovních činností napomáháme těmto lidem žít plnohodnotný život, 
spojený se všemi riziky a podmínkami, ve svém přirozeném prostředí. 

Cíle: 
• Udržovat a rozvíjet individuální schopnosti, dovednosti a vědomosti klienta a vést  
 ho k novým
•  Umožnit klientům péči, která bude zaměřena na aktivizaci (na rozvíjení jejich zájmů  
 a dovedností, umožnit smysluplné využití volného času) 
•  Podporovat klienta v odpovědnosti sám za sebe 
•  Seznamovat klienta s jeho právy a podporovat ho v jejich uplatňování 
•  Umožnit klientům začlenění do společnosti, zprostředkování společenských kontaktů  
 s vrstevníky i širokou veřejností 
•  Udržování zájmu klienta o dění ve společnosti, stejně jako zájem společnosti o lidi  
 s mentálním a kombinovaným postižením 
•  Pomoci při zachování a rozvíjení soběstačnosti klientů v běžných denních činnostech 
•  Podpora dobrého psychického stavu. Procvičování a udržování komunikačních dovedností 
•  Poskytování základního sociálního poradenství klientům a jejich rodinám při řešení  
 složitých osobních záležitostí 
•  Pomoci rodinným příslušníkům našich klientů v péči o jejich blízké, umožnit rodinám dobu  
 odpočinku, možnost chodit do zaměstnání a pocit, že je o jejich blízké odborně a kvalitně  
 postaráno 

Cílová skupina:
Služba denního stacionáře je poskytována osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou po-
moc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, a to lidem s mentálním a kombi-
novaným postižením ve věku 16 až 64 let z Třebíče a okolí, v rozsahu stanovených základních 
činností:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- kontakt se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Statistika služby za rok 2016:
K 31. 12. 2016 jsme měli ve stacionáři uzavřeno aktivních 32 smluv o poskytování služby.
• max. kapacita stacionáře je 25 klientů v jeden den

Denní stacionář



Sociální rehabilitace
Vedoucí služby:  Mgr. Naďa Fialová
Kontakt: fialova@barevny-svet.eu
Telefon: 725 993 805, 724 144 280
Denní kapacita služby: 15 osob
Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., §70

Klienty sociální rehabilitace vedeme k osvojení a rozvíjení pracovních a sociálních dovednos-
tí. Součástí nácviku práce je pravidelná docházka, schopnost soustředit se a vykonávat urči-
tou činnost samostatně s ohledem na výsledek. Osvojení a trénování potřebných sociálních 
dovedností probíhá především v běžných životních situacích. Průběh činností je plánován  
s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny našich klientů, kteří jsou středem zájmu po-
skytování služby.

Poslání:
Posláním služby je poskytnout osobám se zdravotním postižením, zejména pak s mentálním 
a kombinovaným postižením podporu a pomoc směřující k samostatnosti, nezávislosti  
a soběstačnosti. Poskytnout podporu a pomoc k získání a udržení si vhodného pracovního 
místa v běžném nebo chráněném prostředí, odpovídajícího jejich představám a schopnostem. 

Cíl:
Cílem služby sociální rehabilitace je uspokojení potřeb a zájmů klienta s co nejmenší mírou 
podpory:
- naučit klienta orientovat se na trhu práce 
-  být v co nejvyšší míře samostatný v rozhodování 
- umět přiměřeně plánovat
-  zprostředkovat kontakt s komunitou (navázat a udržovat přátelské vztahy, aktivně 
 se účastnit běžného kulturního dění apod.).

Cílová skupina:
Lidé s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s duševním 
onemocněním) ve věku 16 – 64 let z okresu Třebíč a okolí do 50 km, případně z Kraje Vysočina 
(prioritní spádová oblast).

Statistické údaje za rok 2016:
V roce 2016 jsme poskytli službu 21 klientům:
- 20 klientům v ambulantní formě služby – kapacita služby byla naplněna,
- 1 klientce v terénní formě služby – volné zůstalo 1 místo.
 Celkem bylo klientům poskytnuto 3 267 hodin naší sociální služby, při počtu 888 kontaktů  
 za rok.
Za klienty po celý rok 2016 docházela dlouhodobá dobrovolnice paní Hana Škrabalová.

Ohlédnutí za rokem 2016:
Rok 2016 začal pozvolna a nenápadně, přesto přinesl ve službě sociální rehabilitace velké 
změny. Produkty svojí práce jsme plnili obchod po celý rok a to především pro naše věrné 
zákazníky. Přibyly výrobky na zakázku, na kterých se projevila zručnost a trpělivost našich 
klientů.

• v průběhu roku navštěvovalo stacionář 13 žen a 21 mužů
• celkem bylo klientům poskytnuto 2597 hodin přímé péče
• do stacionáře docházel pravidelně jeden dobrovolník – MgA. Jana Jedličková 

Ohlédnutí za rokem 2016:
Rok 2016 ve stacionáři byl ve znamení renovace prostor výtvarné dílny a relaxační místnosti. 
K renovaci jsme přistoupili proto, že ze zkušenosti víme, že čím jsou místnosti přehledněji  
a jasněji uspořádané, tím úspěšněji se mohou klienti rozhodovat v souladu se svými zájmy  
a potřebami. Nyní jsou výtvarná dílna a relaxační místnost přehlednější, což našim klientům 
s mentálním a kombinovaným postižením umožňuje, aby si sami mohli najít a vzít potřebné 
nástroje a materiál pro práci v terapeutických dílnách. Navíc se nám podařilo vybavení 
místností sjednotit, a tím pro naše klienty vytvořit příjemnější a útulnější prostředí.
Celá renovace začala jedinou myšlenkou – nezasloužili by si klienti po deseti letech provozu 
stacionáře nový a praktičtější nábytek? Bylo jasné, že to nebude levná záležitost a proto jsme 
začali se získáváním peněz. Jako první jsme oslovili Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, 
která nám darovala 25 000 Kč, které se staly základem pro celou renovaci. Dalším významným 
dárcem se díky Aničce Kolaříkové a panu Urbánkovi stal baseballový klub Nuclears a také Na-
dace ČEZ, která tento projekt podpořila díky aplikaci EPP - Pomáhej pohybem. V rámci Oslav 
na Hvězdě nám pak veřejnost svým pohybem pomohla nasbírat potřebný počet bodů k zís-
kání daru ve výši 50 000 Kč. Také firma MANN+HUMMEL umožnila svým zaměstnancům, aby 
nám pomohli v rámci dobrovolnictví náš stacionář vymalovat. Ti dorazili společně se svými 
přáteli a díky jejich pomoci jsme zvládli vše během jediného víkendu. A díky patří i ostatním 
firmám a jednotlivcům, kteří činnost Barevného světa v roce 2016 finančně podpořili, a tím 
nám umožnili renovaci za téměř 150 000 Kč uskutečnit. V rámci renovace se nám podařilo 
vyměnit všechny skříně ve výtvarné dílně a relaxační místnosti, nakoupili jsme nové pohovky, 
stoly, židle a regály. Ve stacionáři jsme vymalovali a nakonec zbyly peníze i na nákup nové 
pohovky do pánské šatny. 
A když už jsme měli krásné nové prostory, rozhodli jsme se pořídit si na Ježíška do stacionáře 
novou herní konzoli X-BOX s Kinect senzorem, která se ihned stala oblíbenou součástí našich 
denních aktivit. Nehrajeme klasické hry, u kterých člověk jen sedí a kouká do monitoru, ale vy-
užíváme Kinect senzor, který nás nutí hýbat se. Ať už hrajeme bowling, tenis, snažíme se řídit 
vodní skútr nebo vylézt horolezeckou stěnu, musíme vynaložit spoustu pohybu, a tím děláme 
i něco pro naše zdraví. A když už nás nebaví sportovat, můžeme s X-BOXEM tančit a v pohybu 
tak pokračovat. Inspiraci jsme nalezli při pobytu v Estonsku, kde jsme si herní konzoli poprvé 
vyzkoušeli a ihned nás zaujala. Nejlepší na tom je, že když po nás někdo chce, abychom šli 
cvičit, tak často hledáme výmluvy, proč to právě dnes nejde, ale při hraní her na X-BOXU si to, 
že cvičíme, ani neuvědomujeme.  
Bc. Jakub Dvořák, vedoucí služby denní stacionář

Očima klientů:
Všechno se mi tady líbí, nejraději mám dřevodílnu a hraju bowling v televizi. 
Jiří P.

Bavilo mě sportovat na fotbale a na kuželkách. Taky mě strašně baví bowling a tenis na x-boxu, 
protože jsem v něm ve stacionáři nejlepší.
Jan M.

Ráda dělám v keramice s Laduškou sovičky. Taky se mi moc líbilo v zoologické zahradě.
Jaroslava P.



Nové dovednosti jsme společně uplatnili od jara do podzimu v tréninkové kavárně i na tré-
ninkové zahradě. Klienti obsloužili hosty kavárny v novém pracovním oblečení. Naše trénin-
ková zahrada se rozrostla o jeden záhon a několik druhů bylin. Podzim byl u nás provoněný 
sušením a zpracováním bylinných směsí.
V závěru roku se podařilo rozšířit prostor dílny Krasohled v Jaroměřicích nad Rokytnou a to 
hned o celé patro. Je za námi malování, stěhování a velký úklid, ale nadšení nikomu nechybě-
lo – stálo to zato. Obchod se nyní může plně věnovat svým návštěvníkům. Vlastní zázemí 
získala šicí dílna. Pro ruční výrobu máme velkorysý prostor a pohodlí. Nové místo má i cvičná 
kuchyně a výuková místnost. 
Díky velkým změnám si při práci užíváme dostatek místa i nové vybavení. Je to příjemný 
pocit, se kterým všichni společně 
vstupujeme do dalšího roku. 

Mgr. Naděžda Fialová, vedoucí soci-
ální rehabilitace

Očima klienta:
Návštěva ve Stáji Navrkal u Morav-
ských Budějovic
„Nejvíc se mi líbilo u koní. Přijeli jsme 
tam autem. Uklidili jsme jim stáje – 
nakládal jsem na kotouč. Pak jsem 
je česal a svezl jsem se na jednom 
koni. Nebál jsem se. Měli tam i poníky  
a fretku.“
  Ivan C.

Služba je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vybraných sociálních 
služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV, r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004
530.

Chráněné bydlení
Vedoucí služby:  Mgr. Jana Kocandová 
Kontakt:  kocandova@barevny-svet.eu 
Telefon:  727 838 072 
Kapacita služby:  6 
Služba je poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., §51 

Chráněné bydlení je placená pobytová sociální služba. Služba je zaměřená na získávání prak-
tických životních dovedností. Během pobytu v chráněném bydlení je klientovi k dispozici 
asistent nebo vedoucí chráněného bydlení. Míra podpory je individuální, odvíjí se od obou-
stranné dohody. Součástí je individuální plán, který vychází z potřeb klienta a je zaměřený 
na nácvik běžných dovedností (pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc se zajištěním 
stravy, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování). 

Poslání:
V chráněném bydlení umožňujeme našim klientům s mentálním či kombinovaným posti-
žením ve věku od 19 do 64 let získat vlastní zkušenost se samostatným bydlením. Zvláště pak 
těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory a 
vytváření takových podmínek, které jim umožní žít v co nejvyšší možné míře běžným způso-
bem života jejich vrstevníků. 

Cíle:
Cílem chráněného bydlení je získávání praktických životních dovedností s co nejmenší mírou 
podpory:
- integrace klientů do společnosti
- zvýšení soběstačnosti při vedení domácnosti a při běžných denních činnostech (stravování, 
oblékání, hygieny, hospodaření s penězi)
- zvýšení samostatnosti v rozhodování a sebevědomí klienta 
- podpora klienta při využívání běžně dostupných míst a služeb
- umožnění klientům najít si nové kamarády a setkávat se s ostatními lidmi

Cílová skupina:
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, či kombinovaného postižení, 
ve věku od 19 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijící na území  
v okrese Třebíč a v okolí do 50 km, případně v Kraji Vysočina – prioritní spádová oblast.
Osoby žijící na území okresu Třebíč s mentálním či kombinovaným postižením žijící v ČR – 
tyto osoby mohou být přijaty do služby v případě, že nejsou aktuálně zájemci z prioritní spá-
dové oblasti. 

Statistika za rok 2016:
V roce 2016 jsme poskytovali službu 6 klientům. V pořadníku byli tři zájemci o službu 
(2 muži a 1 žena).
V tomto roce jsme celkem poskytli našim klientům 421,36 hodin dopomoci.

Ohlédnutí za rokem 2016:
Rok 2016 byl pro nás pro všechny rokem plným zážitků. Dostali jsme do chráněného bydlení 
devítimístné auto a mohli jsme tedy začít jezdit na výlety. Doposud jsme se museli spoléhat 
na autobusy a dopravit se někam o víkendu bylo velmi složité, ne-li nemožné.



S klienty jsme se podívali třeba do Budišova na zámek, kde mají výstavu vycpaných zvířat. 
Jeli jsme na Kozí farmu do Ratibořic, a také za zvířátky do Dvorního zookoutku U Pipinga  
v Popovicích. Vyrazili jsme i na letiště u Náměště nad Oslavou na letecký den  a v neposlední 
řadě jsme se jeli také podívat na vánoční trhy do Jaroměřic nad Rokytnou a do Brna. Největší 
zážitek ale měli naši klienti z koncertu Michala Davida, který se konal v dubnu v Jihlavě.
Aby toho nebylo málo, účastnili jsme se i akcí pořádaných u nás v Hrotovicích. Užili jsme si na-
příklad Tříkrálové koupání otužilců, pálení čarodějnic, Hudební slavnosti, Hrotovickou pouť, 
Koločas - závod historických vozidel do vrchu, Hrotovicko tančí a mnoho dalších.
V tomto roce se v osazenstvu chráněného bydlení udály jen minimální změny - na uvolněné 
místo v bytě žen přišla v únoru nová klientka. Osvědčený pracovní tým zůstal beze změny.
Všichni naši klienti jsou také zapojeni do dalších služeb Denního centra Barevný svět, o.p.s. 
Využívají sociální rehabilitaci, denní stacionář a někteří z nich jsou zaměstnáni na částečný 
úvazek na chráněném pracovním místě.
Postupně se taky snažíme zvelebovat vnitřní prostory chráněného bydlení. Ke konci roku 
2016 se nám podařilo vymalovat a vyzdobit obývací místnosti v bytech klientů, které teď pů-
sobí příjemněji a útulněji.
Mgr. Jana Kocandová, vedoucí chráněného bydlení

Očima klientů:
Líbil se mi výlet na Kozí farmu Dvůr Ratibořice. Mohla jsem si vyzkoušet krmení koz, ovcí, i koní. 
Všechny jsem si pohladila. Byla tam také kůzlátka i jehňátka. Zvířátka mám moc ráda.
Andrea H.

V uplynulém roce se mi nejvíce líbil koncert Michala Davida v Jihlavě. Líbí se mi, jak zpívá. Dali 
jsme si limonádu a celý koncert protancovali. Byla to velká zábava. Po koncertě byla ještě disko-
téka, to jsme si taky užili.
Romana Š.

Nejvíce se mi líbila akce „Hrotovicko tančí“, která byla v září na hřišti v Hrotovicích. Díval jsem se na 
tanečníky, jak předvádějí svá vystoupení. Nakonec vystoupila kapela Slza. Byl to pěkný koncert, 
moc jsem si to užil.
Richard L.

Líbilo se mi, jak jsme jeli na Vánoční trhy do Brna. Dala jsem si tam langoše a něco dobrého  
k pití na zahřátí. Také jsme se tam potkali s kamarádem Milanem. Viděli jsme velký dřevěný Betlém  
a také živá zvířátka. Počasí bylo dobré, tento výlet se mi moc líbil.
Renáta O.

Nejvíc se mi líbil výlet do Náměště nad Oslavou na letiště. Mohli jsme si vyzkoušet sedět v oprav-
dovém letadle, držet pistoli a viděli jsme ukázku zásahu hasičů. Nakonec jsme si dali limonádu  
a vojenský guláš. Bylo to super!
Oldřich G.

Minulý rok jsem byl v Itálii, a tam se mi moc líbilo. Letos jsme se vydali do Chorvatska. Těšil jsem se 
tam, protože jsem v Chorvatsku u moře nikdy nebyl. Bydleli jsme v hotelu s bazénem a měli jsme  
z hotelu výhled na moře. Jsem rád, že jsem mohl navštívit další cizí zemi, líbilo se mi to.
Jiří M.



Chráněná pracovní místa

V Barevném světě dlouhodobě usilujeme o posilování a zvyšování kompetencí našich klientů, 
tak aby se byli schopni zapojit do „běžného“ života, který se bude co nejvíce podobat tomu, 
který vedou jejich vrstevníci. Možnost najít pracovní uplatnění je jeden z významných aspek-
tů, který k tomuto přispívá. Díky spolupráci s Úřadem práce v Třebíči jsme mohli již třetím 
rokem zaměstnávat 17 osob na chráněných pracovních místech v rámci tréninkových pra-
covišť Barevného světa – tréninkové zahrady, tréninkové kavárny a textilní dílny v Jaroměři-
cích nad Rokytnou. Někteří ze zaměstnanců zařazených na chráněných pracovních místech 
pomáhali také v třebíčském stacionáři s úklidem nebo vykonávali pomocné prácev kuchyni. 
Velkou radost máme také z toho, že jsme mohli i nadále pokračovat v již několikaleté spolu-
práci s firmou OVO-IMONT Třebíč, spol. s.r.o. kam jeden z našich klientů pravidelně dochází 
na externí výpomoc.
Průměrný přepočet zaměstnanců OZP na chráněných pracovních místech za loňský rok činil 
58,97%. Firmám, které od nás odebraly zboží z našich dílen jsme tak mohli poskytnout po-
tvrzení o náhradním plnění.



Letem světem rokem 2016
Leden
V lednu jsme přijali milé pozvání na II. novoroční benefiční koncert Západomoravské vysoké 
školy, o.p.s. Výtěžek koncertu, společně s darem nadace Kids for kids, byl věnován naší 
organizaci na dofinancování nového svozového auta. O nádhernou atmosféru koncertu  
se postarali účinkující – varhaníci Ondřej a Anna Muchovi, pěvecký soubor Coruscante pod 
vedením Aničky Kolaříkové a zpěvačka Jana Jedličková.

Únor
Dne 15. února byla slavnostní vernisáží za-
hájena výstava děl klientů našeho stacionáře 
v městské knihovně v Třebíči. Vystavovaná 
díla vznikala v průběhu předchozího roku 
pod vedením Mgr. Jany Štáfové v rámci jejího 
projektu arte-dílen „Šikovné ruce aneb tvořím, 
tedy jsem“.

Březen
Březen byl ve všech 
našich terapeu-
tických dílnách ve 
znamení příprav na 
velikonoce – peklo 
se cukroví, pletly se 
pomlázky a vyráběly 
dekorace na veliko-
noční trhy.

Duben
V dubnu jsme se 
zúčastnili tradičního 
plesu, který pořádá 
Společnost pro 
podporu lidí  
s mentálním posti-
žením v ČR, z.s. Na 
ples jsme si nacvičili 
taneční vystoupení 
na téma pohádky 
Princové jsou na 
draka.

Květen
V květnu jsme prožili nádherný 
den společně s novými přáteli  
z baseballového klubu Nuclears. 
Přijali jsme jejich pozvání a zú-
častnili jsme se oslav „Na Hvězdě“. 
Pro malé návštěvníky akce jsme 
připravili soutěže a výtvarné dílnič-
ky. Všichni příchozí se pak společně 
s námi mohli zapojit do projektu 



„Pohybem pro Barevný svět s pomocí aplikace 
EPP“, který podporuje Nadace ČEZ. Díky těmto 
všem jsme v závěru dne od Nadace ČEZ obdrželi 
šek na 50 000 Kč, které pomohly odstartovat tolik 
potřebné úpravy v našem stacionáři.

Květen se nenesl jen ve znamení zábavy, ale i prá-
ce. V rámci získávání nových pracovních zkušenos-
tí jsme v závěru měsíce s klienty sociální rehabi-
litace navštívili soukromou stáj Navrkal v Lukově 
u Moravských Budějovic. Dostalo se nám vlídného 
přijetí a čekaly nás nejen teoretické, ale především 
praktické zkušenosti. 
S majitelem stáje byla předem dohodnuta pro-
hlídka dvora, ustájení tří jezdeckých koní, dvou 
poníků a ukázka toho, co je jeho prací. Dohodnuto 
bylo vyzkoušet si práci přímo prakticky a to hřebel-
covat a česat koně, čistit stání a podestýlat.
Všechny pracující čekala zasloužená odmě-
na. Svézt se na koni, o kterého jsme se ten den  
od nohou až po hřívu postarali, byl velký zážitek. 

Červen
V červnu se Barevný svět představil na IV. Veletrhu 
sociálních služeb v Třebíči, kde jsme se prezen-
tovali nejenom našimi výrobky, ale vystoupili jsme 
i s několika písničkami.

Tradičně také část našich 
klientů vyrazila na výlet za 
mořem a za sluníčkem, ten-
tokrát na chorvatský ostrov 
Hvar.

Červenec
V červenci jsme přijali milé pozvání a  navštívili jsme Infocentrum jaderné elektrárny 
Dukovany, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, jak se vyrábí elektrická energie. 
Velmi nás také potěšil dárek od společnosti ČEZ, a.s. - tři tablety, které nyní využívají klienti 
našich služeb.

Srpen
První srpnovou sobotu byl 
v Jaroměřicích na Rokytnou 
slavnostně zahájen již 18. 
ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu Petra 
Dvorského. Spolu s ním od-
startovala i výstava výtvarných 
prací lidí s hendikepem, 
která již tradičně tvořila do-
provodný program festivalu. 
Klienti třebíčského stacionáře 
tentokrát zpracovávali široké 
téma „vesmír“. Návštěvníci tak 
mohli zhlédnout výstavu pest-
robarevných planet a zářících hvězd, která jim přiblížila to, jak vesmír vnímají lidé s mentálním  
a kombinovaným postižením. 



Září
V září se klienti našeho centra a jejich kama-
rádi z Diakonie ČCE v Myslibořicích vydali 
na legendami opředený kopec Pekelňák. 
Na výlet se důkladně vybavili. Kromě špe-
káčků a občerstvení si však s sebou vezli  
i kárku, pytle, kleště na odpadky a rukavice a 
po cestě sbírali odpadky, aby tak ulevili pří-
rodě na zimu. Tato akce s názvem „Uklidíme 
Pekelňák“ mohla být zrealizována díky pod-
poře KOUS Vysočina, z. s.

Říjen
V říjnu jsme se zúčastnili benefiční akce 
„Srdce plné respektu“, která se konala pod 
záštitou firmy  MANN+HUMMEL (CZ). Zde 
se kromě Barevného světa představily  
i všechny ostatní organizace, se kterými 
společnost MANN+HUMMEL (CZ) dlouhodo-
bě spolupracuje v rámci své společenské od-
povědnosti. V rámci dopoledního dětského 
karnevalu jsme si pro děti připravili výtvarné 
dílničky a večer jsme si užili nádherný kon-
cert, kde se představilo harfové duo ZUŠ Tře-
bíč, soubor Coruscante pod vedením Aničky 
Kolaříkové a jako zlatý hřeb večera nám na 
kytaru zahrála a zazpívala Lenka Filipová.

Listopad
I listopad nám přinesl další krásný kulturní 
zážitek. Přijali jsme pozvání na varhanní 
koncert „Na Martina u Martina“, kde své 
umění předvedly Anna Kolaříková, Jana 
Jedličková a Alice Matoušková. Na úvod 
zahrál na varhany žák ZUŠ Třebíč František 
Dolíhal. Výtěžek z koncertu putoval do na-
šeho chráněného bydlení.

Prosinec
Prosinec byl opět ve znamení milého dopoledního setkání s našimi sponzory, pro které jsme 
si jako obvykle připravili krátkou foto prezentaci uplynulého roku, představili jsme jim náš 
nový kalendář plný receptů, a jak je naším dobrým zvykem nachystali jsme i bohaté občer-
stvení. Odpoledne pak patřilo setkání s rodiči a opatrovníky našich klientů.



Celý rok 2016 jsme pak zakončili zpíváním koled a rozdáváním dárků ve společnosti pracovní-
ků a klientů všech našich služeb na vánoční besídce ve stacionáři. Projekt „I my rádi pracujeme II.“

V září roku 2016 byla zahájena realizace projektu „I my rádi pracujeme II.“, který volně navazuje 
na projekt, který jsme realizovali v letech 2013 – 2015. Smyslem projektu je zvýšení uplatni-
telnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce a ve společnosti za pomoci aktivit, které 
zohledňují individuální možnosti jednotlivých účastníků. Cílem projektu je podpořit osoby 
s mentálním postižením a prostřednictvím realizace teoretické výuky, praktické přípravy a 
vytvořením tréninkových pracovních míst zvýšit jejich pracovní a společenské začlenění.

V uplynulém roce byl projekt zahájen realizací motivačního kurzu. V dalším období pak 
navazují kurzy sociálních dovedností, kurzy počítačové gramotnosti, kurzy finanční 
gramotnosti. Dále praktická příprava v textilní dílně, tréninkové kavárně, tréninkové zahradě 
a v nově vybudovaném tréninkovém obchodě. Do projektu se zapojilo celkem 12 účastníků. 

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.

Projekt  I my rádi pracujeme II., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981, je financován z EU 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE

za účetní období roku 2016

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
a vyhláškouč.504/2002 Sb. Podkladem pro zpracovánípřílohy jsou základní dokumentace 
účetní jednotky a účetní záznamy účetní jednotky.
Hodnotové údaje jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

Účetní jednotka:

Účetní jednotka: Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Sídlo: Okružní 962,Borovina, 674 01  Třebíč

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Rozhodující předmět činnosti: Poskytování sociálních služeb

Datum vzniku: 24.2.2011

IČO: 29277418

DIČ: CZ29277418

Obsah přílohy:

I. Obecné údaje
II. Účetní metody a obecné účetní zásady
III. Doplňující informace

Rozvahový den:               31. 12. 2016

Sestaveno dne:25.04.2017 Sestavil: Mgr. Petra Tučková
               Ing. Eva Melkesová
               Petra Jílková

Podpis statutárního zástupce:
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I. Obecné údaje

Název: Denní centrum Barevný svět, o. p. s.

Sídlo: Okružní 962, Borovina

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Poslání: Obecně prospěšná společnost poskytuje sociální služby 

Přehled činnosti:
1. hlavní:

denní stacionář 
sociální rehabilitaci 

chráněné bydlení 
výchovné, vzdělávací aktivizační služby pro osoby 
s mentálním a kombinovaných postižením a jejich rodiny 
i veřejnost, dále pak i pro osoby se zdravotním postižením 

kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním 
či tělesným handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich 
sourozence, rodiče či asistenty 
pomoc při zprostředkování zaměstnání osobám se zdravotním 
postižením, zejména pak pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením 

přímé zastupování osob s mentálním a kombinovaným 
postižením dle jejich osobních potřeb 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené 
občany, zejména pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením 

osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální 
a zdravotnické 

2. hospodářské: výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hostinská činnost

Zakladatelé (zřizovatelé) 

Mgr. Kateřina Svobodová.
Bc. Alena Hostašová

Statutární orgány: ředitelka
Mgr. Petra Tučková

Dozorčí rada: Ing. Jana Loiblová
Ing. Dana Mejzlíková
Mgr. Hana Chloupková
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Správní rada: p.Vladimír Holý
pí. Jaroslava Kubíčková 
Mgr. Kateřina Svobodová
Ing. František Vágner
Bc. Alena Hostašová
Mgr. Hana Škodová

Zápis v příslušném rejstříku: Krajský soud vBrně, spisová značka O 446,dne 
14.května 2011.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 20,20
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZP: 8,14

Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců: 5.642.530,00 Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců se ZP:                       633.532,00 Kč

Odměny a funkční požitky členů statutárních orgánů: 33.986,00 Kč

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1.  Účetní období: kalendářní rok

2.  Účetní metody a zásady:
     ---------------------------------

a) způsoby oceňování položek aktiv a závazků, včetně toho jak jsou stanovovány 
úpravy hodnot, až již přechodné nebo trvalé

účetní jednotka oceňuje zásoby skutečnými pořizovacími cenami

b) přepočet aktiva a závazků v cizí měně s uvedením použitého kurzu k rozvahovému 
dni

V roce 2016 jsme neměli aktiva ani závazky v cizí měně

c) zásady pro tvorbu a používání rezerv a opravných položek

účetní jednotka nemá důvod tvořit rezervy ani opravné položky

d) zásady časového rozlišení:
Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad:
- náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
- opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech 
nákladů avýnosů, kterých se týkají
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- náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů 
běžnéhoroku,
- náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve 
formě - nákladů příštích období (účet účtové skupiny 38), nebo

     - výdajů příštích období (účet účtové skupiny 38),
- výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve 
    formě      - výnosů příštích období (účet účtové skupiny 38), nebo

- příjmů příštích období (účet účtové skupiny 38).
Podmínkou pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je
znám jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.
Účty časového rozlišení podléhají inventarizaci a při ní se posuzuje jejich výše a 
odůvodněnost.
Časové rozlišení není nutno používat v případech, pokud tak stanoví zvláštní 
právní předpis.

e) Způsoby evidence a odpisování majetku
Jako dlouhodobý hmotný majetek jsou evidovány předměty dlouhodobé spotřeby 
s pořizovací cenou nad 30.000,- Kč (elektrická pec, keramická pec a tkalcovský 
stav). Uvedené předměty byly pořízeny ještě za existence občanského sdružení.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu 
prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka podle doby 
použitelnosti. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému 
nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.

f) zásady tvorby fondů

Obecně prospěšná společnost netvoří fondy.

3. Změny účetních metod:

V účetním období nedošlo ke změně účetní metody.

4. Popis významných událostí, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky.

V roce 2016 nebyl majetek pořizován ani vyřazován, byly zaúčtovány oprávky dle odpisového 
plánu.

V účetním období nenastaly žádné významné události.
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III. Doplňující informace

Vybrané podstatné údaje o posouzení majetkoprávní situace
---------------------------------------------------------------------------------

1.  Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2016 : 24 tis. Kč

2.  Ostatní pohledávky:      klienti a bývalí klienti 79 tis.Kč

3.  Ostatní pohledávky hospodářská činnost:

Pohledávky z obchodního styku: 0 Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem: 0 Kč

Odhad výše nevymahatelných pohledávek:                         0 Kč

4.  Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0

5.  Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2016 : 55 tis Kč

6.  Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: 0

7. Splatné závazky sociálního a zdravotního pojistného              0

8. Daňové nedoplatky k 31. 12. 20160

9. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0

10.Závazky nevedené v účetnictví: 0

11. Najatý majetek (finanční leasing): 0

12. Majetek zatížen zástavním právem a jiným věcným právem: 0

13. Významné dlouhodobé závazky:bankovní úvěr u ČS:                        0

Příloha k účetní závěrce za účetní období roku 2016
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12. Hospodářský výsledek podle jednotlivých činností:

HLAVNÍ ČINNOST
denní stacionář
sociální rehabilitace
chráněné bydlení
kavárna

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč)
spotřeba materiálu a zboží 536 provozní dotace MPSV 2613
energie 225 Provozní dotace USC 553
oprava a údržba 23 Provozní dotace Kraj Vysočina 502
cestovné 19 Dotace UP 861
služby 661 Projekt IP 4 987

Projekt I my rádi II 111
osobní náklady 5541 za pobyt klientů 1080
ostatní náklady 57 příjem z činnosti 0
odpisy 187 Úroky+jiné ost. výnosy 0
Daně a poplatky 5 přijaté dary a členské příspěvky 489

Pokuty a penále 0 ost. výnosy 0
náklady celkem 7254 výnosy celkem 7196

Ztráta 58

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Reklama
Prodej výrobků a zboží

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč)
spotřeba materiálu 244 reklama 28
energie 25 Prodej výrobků 121
Prodané zboží 333 Prodej zboží 772
Ostatní služby 40
cestovné 0
Osobní náklady 102
náklady celkem 744 výnosy celkem 921

zisk 177

13. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících období:

Zisk z minulého roku byl zaúčtován na účet 932 – Výsledky minulých let



Náklady na mzdu ředitele na základě příkazní smlouvy:  29.400,00 Kč 

Náklady na odměny správní rady a dozorčí rady: 0 Kč
členové správních orgánů společnosti vykonávají práci bezplatně

Změny zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí rady a o změny osoby 
ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období:
V průběhu roku nedošlo ke změně zakládací listiny. Nedošlo také ke změnám ve složení 
správní rady a dozorčí rady ani změně osoby ředitele.
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14. Přehled účelových dotací (v tis. Kč):

Poskytovatel Účel Výše 
dotace Čerpání Vratky

MPSV Provozní dotace 2613 2613 0

MĚSTO TŘEBÍČ Provozní dotace 540 540 0

KRAJ VYSOČINA Provozní dotace 502 502 0
Město Jemnice, Náměšť nad 
Oslavou, Jaroměřice n. R. Provozní dotace 13 13 0

Úřad práce Zřízení 
pracovních míst 861 861 0

Projekt IP 4 (220) Provozní dotace 987 987 0

PROJEKT I my rádi II Provozní dotace 110 110 0

15. Přehled o přijatých darech:

Na všechny dary byly vystaveny darovací smlouvy a dárci budou uvedeni ve výroční zprávě 
za rok 2016.

Dary nad 10 tisíc Kč: (v tis. Kč)
Poskytovatel Výše daru Poskytovatel Výše daru

Nadace ČEZ 50 Brased eurotextil 64

EuroEnergo. s.r.o. 10 Fyzická osoba 120

MEDICAMEN, spol. s r.o. 20 Fyzická osoba 56

MANN+HUMMEL 55 Benefiční koncert 14

ALFA IN, a. s. 35

16. Přehled o poskytnutých darech:

       Nebyly poskytnuty žádné dary.

17.  Náklady na správní činnost

Náklady na správní činnost zahrnují odměny ředitelky na základě příkazní smlouvy
ve výši 33.986,- Kč.

Náklady na auditorskou činnosti byly ve výši 33.880,00Kč.

18. Informace o zjištění základu daně:

Náklady a výnosy o. p. s. jsou sledovány podle jednotlivých středisek (denní stacionář, 
sociální rehabilitace, chráněné bydlení, kavárna.Předmětem daně z příjmů PO jsou všechny 
příjmy s výjimkou příjmů z investičních dotací.











Poděkování 
Rádi bychom vyjádřili velké poděkování všem, kteří nás v uplynulém roce 
podpořili finančními a věcnými dary či nám věnovali svou práci a čas. 

Jmenovitě děkujeme: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Evropský sociální fond 
Kraj Vysočina
Úřad práce Třebíč
Město Třebíč
Město Jaroměřice n. Rokytnou
Město Hrotovice 
Město Jemnice
Město Náměšť nad Oslavou
Město Dačice
Městys Stařeč
Městys Okříšky
Obec Radonín
Obec Nová Ves
Obec Myslibořice
Obec Mladoňovice
Nadace ČEZ
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Mann + Hummel Service s.r.o.
Mann + Hummel (CZ) s.r.o.
ALFA IN a.s.
NUVIA a.s.
Kapucín Repro s.r.o.
Lékárna Medicamen s.r.o.
Sorin s.r.o.
Hlouch Motors s.r.o.
EuroEnergo s.r.o.
Interm s. r. o.
Pekařství Weber
BrasedEurotextil CZ, spol. s.r.o.
Západomoravská vysoká škola, o.p.s.
Kidsforkids, o.s.
Nuclears Třebíč
KOUS Vysočina, z.s.
KulturTop Třebíč
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou a pan kastelán Ing. Radim Petr
Mateřské centrum Andílci Hrotovice
Ing. František Vágner
Anna Kolaříková
Ing. Vlasta Slámová 
Antonín Urbánek 
MgA. Jana Jedličková
Alice Matoušková



rodina Kubíčkova
Hana Škrabalová
Petra a Radek Brančovi
Daniela Vilhelmová
Ivo Uher
Jaroslav Lavička
Jana Navrkalová
Martina Vašíčková
Jan Málek
Jiří Dostál
Lubomír Krátký
Vojtěch Široký
Martin Šmídl
Zdeněk Dvořák
Pavel Syrový

Poděkování patří také členům správní a dozorčí rady, kteří vykonávali svou funkci bez ná-
roku na odměnu. Děkujeme dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni a všem ostatním  
za morální podporu. Zároveň děkujeme firmám, obcím i jednotlivcům, kteří nás podpořili 
nákupem výrobků z našich dílen.




