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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, milí přátelé Barevného světa, 

vítám vás nad stránkami v pořadí již třinácté výroční zprávy našeho centra, která 
přináší stručný přehled událostí, náplně naší činnosti a hospodaření v roce 2017. 
Uplynulý rok byl pro nás velmi bohatý a pestrý především na zážitky. Některé 
jsme si připravili sami, jiné nám zprostředkovali naši přátelé a lidé z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Všechny se ale nesly v duchu setkávání a prolínání světa 
„zdravých“ a světa lidí s postižením. Ať už budeme vzpomínat na naše výlety  
za krásami Čech a Moravy, na krásné kulturní zážitky – koncerty, divadla a výstavy, 
festivaly, sportovní klání i jen zdánlivě obyčejné navštěvování přátel a známých. 
To vše pro nás a naše klienty mělo velký význam v umocnění pocitu sounáležitosti  
a utvrzení v tom, že každý z nás má ve společnosti, ve které žijeme, své místo.
Stálo před námi i několik výzev. O některé jsme stáli a usilovali, jiné k nám přišli 
zvenčí a my se jim museli postavit čelem. A čas, jak doufám, ukáže, že jsme obstá-
li se ctí. Podařilo se nám připravit a do provozu uvést nové tréninkové pracoviště 
v Hrotovicích. V novém obchodě a kavárně získali možnost pracovního uplat-
nění klienti, kteří žijí v hrotovickém chráněném bydlení, a které tato pracovní  
příležitost posouvá opět o stupínek výš na jejich cestě k samostatnosti. V našich  
kavárnách jsme se museli poprat s technickými nástrahami při zavádění a plnění  
povinnosti elektronické evidence tržeb. V kancelářích našich registrovaných  
služeb a v účtárně jsme se museli vyrovnat s nárůstem administrativní zátěže, 
které nám přinesly podmínky čerpaných dotací ze státního rozpočtu a z pro-
středků Evropské unie, ale i plynoucí z povinnosti plátce daně z přidané hodnoty, 
kterým jsme se od září stali.
Rok 2017 nás naučil mnohému. A my se snažíme všechny naše poznatky  
a zkušenosti promítat zpět do naší činnosti a neustrnout. A to, že máme  
stále možnost naši činnost rozvíjet, vnímáme s velkým vděkem a pokorou. Velké  
poděkování za to patří všem našim donátorům, příznivcům a přátelům, spolupra-
cujícím partnerským organizacím a jejich zástupcům, dobrovolníkům, rodičům  
a opatrovníkům, klientům, kteří všemu našemu snažení dávají smysl a všem  
zaměstnancům – srdcařům, kteří svou práci dělají stále s láskou. Pro mě osobně  
je velkou ctí, pohybovat se v této společnosti.

      S úctou
      Petra Tučková, ředitelka
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O nás
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
  Bc. Alena Hostašová – členka 
  Jaroslava Kubíčková – členka
  Mgr. Kateřina Svobodová – členka
  Mgr. Hana Škodová - členka 
  Ing. František Vágner – člen (do září 2017)

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

Organizační schéma:

Naše motto:
Ať se zdá být život jakkoli těžký, vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom. 
        (S. Hawking)
Naše hodnoty:
• Profesionalita
• Individuální přístup
• Smysluplnost
• Důvěra
• Respekt
• Spolupráce

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

Cílová skupina:
Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let z okresu Třebíč 
a okolí do 50 km.

V našich sociálních službách nabízíme:
- výchovné a aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaným 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 
- základní sociální poradenství klientům a jejich rodinám při řešení složitých
 osobních záležitostí 
- přímé zastupování osob s mentálním a kombinovaným postižením dle jejich 
 osobních potřeb 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- pomoc při zprostředkování zaměstnání osobám se zdravotním postižením,  
 zejména pak pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
- vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany, zejména pro 
 osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Doplňkové činnosti společnosti: 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
- Hostinská činnost
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Denní stacionář
Vedoucí služby:  Bc. Jakub Dvořák
E-mail:   dvorak@barevny-svet.eu 
Telefon:  568 423 948 

Denní kapacita služby: 25 
Služba je poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., §51 

Poslání:
V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením 
ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a ne-
závislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností a nabídky pracovních činností 
napomáháme těmto lidem žít plnohodnotný život, spojený se všemi riziky a pod-
mínkami, ve svém přirozeném prostředí.

Specifické cíle:
- Udržovat a rozvíjet individuální schopnosti, dovednosti a vědomosti klienta  
 a vést ho k novým
- podporovat klienta v odpovědnosti sám za sebe
- seznamovat klienta s jeho právy a podporovat ho v jejich uplatňování
- umožnit začlenění do společnosti, zprostředkování společenských kontaktů  
 s vrstevníky i širokou veřejností.
 
Ohlédnutí za rokem 2017:
Při pracovních terapiích ve výtvarné dílně, dřevodílně a ve cvičné kuchyni, roz-
víjíme své dovednosti při výrobě různých praktických i dekorativních výrobků  
ze dřeva, keramiky a dalších materiálů, které pak můžeme představit veřejnosti, 
ať už jako zboží, které nabízíme v našem obchůdku a kavárně v Jaroměřicích 
nad Rokytnou a na různých jarmarcích a trzích, nebo jako exponáty, například  
na výstavě pořádané v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského 
 v Jaroměřicích. A vždy nás těší pozitivní reakce, kterých se nám i našim výrobkům 
od veřejnosti dostává.
Stacionář je pro nás také místem setkávání. Potkáváme se tu se svými kama-
rády, ale rádi se účastníme i akcí, kde můžeme potkat i kamarády z ostatních 
zařízení sociální péče. A loňský rok nám těchto aktivit přinesl opět spoustu. Jako 
každý rok jsme se účastnili sportovních turnajů v kuželkách a fotbale pořádaných 
třebíčskou SPMP ČR, Kuželka Cupu organizovaného Integračním centrem Sasov  
a navštívili Olympiádu v Diakonii v Myslibořicích. Poprvé jsme se účastnili turnaje 
v bociie u našich kamarádů z DOZP Zámeček Střelice. Také jsme se účastnili již 
V. veletrhu sociálních služeb, který pořádá město Třebíč. V létě jsme v rámci 

projektu Fotografiemi pro radost přivítali ve stacionáři velmi milou paní Danu 
Drábovou. A navštívili jsme také naše kamarády z Domova bez zámku v Náměšti 
nad Oslavou, od kterých jsme přijali pozvání na Pomikulášskou veselici.
Celý rok 2017 ve stacionáři byl ve znamení výletů. Cílem nebylo pouze poznávat 
krásy a zajímavosti naší země, důležité pro nás také bylo setkávat se i s lidmi bez 
postižení. Tato setkání mívají vždy pozitivní dopad pro obě strany. My poznává-
me nové lidi, kteří mohou obohatit, díky novým zkušenostem, náš život, a naopak 
lidem, kteří potkají nás, může toto setkání pomoci nás lépe poznat a překonat 
případné předsudky, které mohou vůči lidem s postižením mít. 
Naše cesty jsme započali v dubnu návštěvou Zoologické zahrady v Hluboké nad 
Vltavou. V květnu jsme vyrazili na prohlídku zámku Lednice a v červnu jsme si užili 
víkend tvořivost a fantazie Fimfárum v Olomouci, v červenci jsme se vydali za po-
znáním do Vida science centra v Brně. V srpnu jsme se zaměřili na naše zahrádky 
a  opět jsme navštívili Olomouc, cílem byla tentokrát návštěva Flory Olomouc  
a výstavy o čínské terakotové armádě. Další náš výlet byl takovou malou cestou 
proti proudu času - prožili jsme pravé posvícení ve skanzenu na Veselém kopci. 
Poslední výlet nás zavedl na hrad Pernštejn a do Bystřice nad Pernštejnem, kde 
jsme se stali účastníky místního Bramborobraní. Všichni jsme si výlety užili a těší-
me se na další cesty za poznáním v roce 2018.

Statistika:
V roce 2017 navštěvovalo denní stacionář 37 klientů.
V průběhu roku navštěvovalo stacionář 14 žen a 23 mužů.
Celkem bylo klientům poskytnuto 2380 hodin přímé péče.

Očima klientů:
Marie B.:
Líbilo se mi v zoologický, bylo tam hodně zvířat. A taky jsem se tam vážila na pekelný 
váze…

Jaroslava P.:
Byli jsme na hradě a viděli jsme tam hladomornu…

Hana K.:
Líbilo se mi na Veselým kopci, měli tam krásný kroje a hráli lidovou hudbu…

Miroslav Č.:
Na Veselým kopci se mi líbily ty starý baráky, a jak pekli cukroví. Dal jsem si tam řízek 
a nealkoholický pivo…
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Sociální rehabilitace
Vedoucí služby:  Mgr. Naďa Fialová
E-mail:  fialova@barevny-svet.eu
Telefon:  725 993 805

Denní kapacita služby: 15 osob
Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., §70

Poslání:
Posláním služby je poskytnout osobám se  zdravotním postižením, zejména pak 
s mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc směřující k samo-
statnosti, 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. 

Specifické cíle:
- získání pracovních dovedností, potřebných k nalezení a udržení si vhodného  
 pracovního místa v chráněném i nechráněném prostředí,
- pomoc při orientaci na trhu práce, podpora samostatnosti v rozhodování  
 a přiměřeném plánování uživatelů.

Ohlédnutí za rokem 2017:
V roce 2017 jsme začali s radostí a naplno vybavovat a využívat rozšířené prostory 
služby. 
Tréninková kuchyně pravidelně sloužila našim klientům k nácviku vaření a rozvíjení 
kuchařských dovedností. Postupně se učili nákupu surovin a jejich zpracování při 
pečení buchty, bábovky nebo poledního jídla.
V prostoru šicí dílny vznikaly rozmanité textilní výrobky, které sloužily nejen k nácviku 
jemné motoriky a ovládání šicích strojů. Výrobky putovaly do regálů našeho obchodu 
a jejich prodej potěšil především klienty a pracovníky – má to smysl.
Výuková místnost sloužila jako klidné místo pro vzdělávací aktivity klientů nebo 
k přijetí návštěv naší sociální služby. S tak velkorysým prostorem jsme využili 
možnost představit službu veřejnosti a uspřádali v červnu den otevřených dveří. 
Velkou událostí pro všechny byla jistě netradiční letní návštěva studentů z Koreje. 
Pravidelným a vítaným rozšířením nabídky aktivit a prací je v měsíci dubnu  
každoroční zahájení provozu tréninkové kavárny a tréninkové zahrady. Zahrada 
poskytla klientům možnost seznámit se s novými druhy bylin od jejich výsevu  
až po sklizeň a zpracování do výsledných produktů. V kavárně měli klienti v tomto 
roce možnost trénovat přípravu různých druhů kávy za pomoci nového kávovaru. 

Statistika:
V roce 2017 jsme poskytli službu 22 klientům.
21 klientům v ambulantní formě služby – kapacita služby byla naplněna.
1 klientce v terénní formě služby – volné bylo jedno místo.
V roce 2017 jsme poskytli celkem 5 275,5 hodiny přímé péče služby při počtu 
1 162 kontaktů.

Očima klienta:
Jakub K.:
Mám radost, že tady můžu péct bábovku a uvařit i oběd. A dobře umím udělat těsto 
třeba na perníky a linecký cukroví, udělám ho vždycky hodně. To dřív nešlo, aby  
se tady peklo. Když není v zimě kavárna a zahrada, tak můžu dělat další věci.  Je dobrý, 
že taky šiju na stroji, to dělám rád a jde mi to hodně dobře.

Služba je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vy-
braných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV, r.č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004 530.
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Chráněné bydlení
Vedoucí služby:  Bc. Lenka Trnková 
E-mail: trnkova@barevny-svet.eu 
Telefon:  727 838 072 

Kapacita služby: 6 
Služba je poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., §51 

Poslání: 
V chráněném bydlení umožňujeme našim klientům s mentálním či kombinova-
ným postižením 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 způsobem života jejich vrstevníků.

Specifické cíle: 
- zvýšit soběstačnost klientů při vedení domácnosti a při běžných denních čin-
nostech (stravování, oblékání, hygieně, vytváření struktury dne, hospodaření s 
penězi), 
- podpořit klienta při využívání běžně dostupných míst a služeb.

Ohlédnutí za rokem 2017:
Stejně tak jako všichni ostatní, i naši klienti se snaží žít tím nejobyčejnějším ži-
votem a užívat si každý den naplno. S klienty jsme se zaměřili především na 
osvojování potřebných dovedností pro to, aby mohli samostatně zvládat přípra-
vu stravy. Učili se využívat suroviny vypěstované na vlastní zahrádce, vytvořit jí-
delníček, nákupní seznam, a postupně se zdokonalili v samostatných nákupech 
bez doprovodu asistentek. Tímto způsobem se rovněž učili hospodařit s penězi  
a poznávat jejich hodnotu. Zlepšovali se také v samostatném cestování, zvládají 
již delší trasy i s přestupy. Díky tomu mohli navštěvovat své příbuzné, opatrovní-
ky a kamarády.
Pro naše klienty se největším přínosem stalo červnové otevření nového tréninko-
vého obchodu a kavárny Barevného světa v Hrotovicích. Čtyři naši klienti získali 
v kavárně chráněné pracovní místo na částečný úvazek. Nicméně si sem chodili 
pochutnat na dobré kávě a zákuscích i ve svém volném čase. Zde se klienti účast-
nili také řady kreativního tvoření pořádaného kavárnou a Mateřským centrem 
Andílci, z.s.
I když byl tento rok mnohdy hektický, zbyl nám prostor i na volnočasové aktivity  
a kulturní vyžití. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst jako dalešickou přehra-
du, zámek Lednice, zámek a muzeum cyklistiky Nové Hrady, muzeum dýmek 
Proseč, Toulovcovy maštale, skanzen Veselý Kopec. I tento rok si naši klienti zpří-
jemnili léto pobytem u moře v Itálii.
Díky kladnému přijetí klientů mezi občany Hrotovic jsme se zúčastnili řady akcí 
pořádaných městem Hrotovice, Základní uměleckou školou nebo Mateřským 
centrem Andílci, z.s. Rádi jsme se také zúčastnili Dětského dne pořádaného 
Dětským domovem v Hrotovicích. Z výtěžku z dobrovolného vstupného Dět-

ský domov uspořádal společnou canisterapii pro děti z DD a naše klienty, která  
se konala pod vedením Lenky Herbrichové v prostorách Domova. Zároveň jsme 
byli zapojeni do projektu Fondu Vysočina, města Hrotovice a Mateřského centra 
Andílci, z.s., „Napříč generacemi společnými akcemi IV.“, díky kterému jsme mohli 
navštěvovat zdarma bazén v Hrotovicích.
Máme radost z toho, že se naši klienti cítí v Hrotovicích opravdu dobře a vnímají 
je jako svůj domov.

Statistika:
V roce 2017 jsme poskytovali službu 6 klientům.
Tento rok jsme poskytli celkem 391,3 hodin přímé péče služby při počtu 2798 
kontaktů.

Očima klientů:
Richard L.:
Nejvíc se mi líbilo posvícení na Veselém Kopci. Bylo dobré počasí, nebyla zima. Bylo 
tam spoustu pěkných domků. Do některých jsme se mohli taky podívat. Bylo tam 
vystaveno, jak se dřív žilo. V jednom pekli ve staré peci chleba. Viděli jsme taneč-
ní vystoupení. Bylo všude hodně stánků s pěknými výrobky a hodně stánků s jídlem  
a pitím. Nejvíc mi chutnaly domácí koláče. 

Andrea H.:
Mně se hodně líbil ples SPMP. Měli jsme tam vystoupení, které se ostatním líbilo.  
Pořádně jsme si tam zatancovali. Byli jsme tam skoro do noci. Taky se mi líbilo,  
že jsme se fotili s Heidi Janků.

Romana Š.:
Nejvíc jsem si užila canisterapie. Nejdřív jsem se pejsků trochu bála, ale pak už to bylo 
dobrý. Pak jsem se už ani nebála si vedle nich lehnout. Dávali jsme jim povely a pak 
za to pamlsky. Zkoušeli jsme si také vodění psa na vodítku. 

Renáta O.:
Líbil se mi výlet do Perálce. Byli jsme tam i přes noc. Bylo to fajn, protože jsme tam byli 
všichni pohromadě. Bylo krásný počasí a taky tam byla pěkná příroda. Líbilo se mi  
i muzeum cyklistiky a muzeum dýmek. 

Oldřich G.:
Mně se nejvíc líbil Hrotovický koločas. Všude bylo hodně pěkných aut, motorek, kol a 
starých věcí. Fotil jsem si ty auta. Hodně lidí také mělo staré obleky. Byla tam přehlíd-
ka a hrála tam dobrá hudba. Byly tam i pěkný ženský, se kterými jsem se fotil.

Jiří M.:
Minulý rok se mi nejvíce líbilo v Lednici. Tam jsem ještě nebyl, tak jsem se tam těšil. 
Zámek byl pěkný. Byl jsem se podívat i do skleníku a také jsem se byl podívat k mi-
naretu. Nahoru jsem ale nešel. Nazpátek k zámku jsme jeli parníkem. Dobrý to bylo.
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Tréninková pracoviště
Význam práce je v životě člověka velmi zásadní a nezastupitelný. Nejinak tomu  
je i v případě lidí s mentálním postižením. Pro ně práce plní především významnou 
psychologickou a sociální funkci, když jim umožňuje další rozvoj schopností  
a dovedností, rozvoj samostatnosti, kontakt s širším sociálním okolím, a na jeho 
základě rozvoj sociálního chování a orientace ve společnosti. Práce a možnost 
pracovního uplatnění umožňuje lidem s postižením uspokojovat základní psy-
chické potřeby, především potřebu seberealizace, která je pro ně de facto  
potvrzením vlastní hodnoty a místa ve společnosti. 
To je také důvodem, proč se při poskytování sociálních služeb a realizaci návaz-
ných projektů dlouhodobě zaměřujeme na posilování pracovních schopností  
a dovedností našich klientů a zajištění nabídky pracovního uplatnění. Díky spolu-
práci s Úřadem práce v Třebíči jsem tak mohli v roce 2017 zajistit pracovní místa 
pro 19 osob v rámci tréninkových pracovišť Barevného světa. 
Zároveň se velmi těšíme z toho, že se nám v tomto roce podařilo počet trénin-
kových pracovišť rozšířit. K již zavedeným provozům v Jaroměřicích nad Rokytnou 
přibil nový v Hrotovicích. Zde našli pracovní uplatnění především místní obyvatelé 
– uživatelé služby chráněné bydlení.  
Průměrný přepočet zaměstnanců OZP na chráněných pracovních místech za loň-
ský rok činil 53,03%. Firmám, které od nás odebraly zboží z našich terapeutických 
dílen, jsme tak mohli poskytnout potvrzení o náhradním plnění.

Kde naše pracoviště najdete:
Tréninková kavárna Splněný sen - Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 1
Tréninková zahrada – v prostorách zámecké zahrady státního zámku Jaroměřice 
nad Rokytnou
Textilní dílna – Dobrovského 488, Jaroměřice nad Rokytnou
Tréninkový obchod a kavárna Barevný svět – nádvoří zámku v Hrotovicích, nám. 
8. května 1

Projekt I my rádi pracujeme II.
Již druhým rokem pokračovala realizace projektu zaměřeného na zvýšení uplat-
nitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce a ve společnosti za po-
moci aktivit, které zohledňují individuální možnosti jednotlivých účastníků. Cílem 
projektu I my rádi pracujeme II. je podpořit osoby s mentálním postižením a pro-
střednictvím realizace teoretické výuky, praktické přípravy a vytvořením trénin-
kových pracovních míst zvýšit jejich pracovní a společenské začlenění.
V roce 2017 projekt pokračoval realizací teoretických kurzů zaměřených na po-
silování sociálních dovedností, finanční gramotnosti a počítačové gramotnosti. 
Polovina z celkových 12 účastníků projektu již také zdárně absolvovala prak-
tickou přípravu v textilní dílně, tréninkové kavárně, tréninkové zahradě a v nově 
vybudovaném tréninkovém obchodě s kavárnou, který mohl být díky podpoře 
projektu v červnu slavnostně otevřen.
V následujícím období bude projekt pokračovat vytvořením tréninkových  
pracovních míst pro jeho úspěšné účastníky.
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.
Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.
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Významné projekty a aktivity roku 2017
Otevření nového tréninkového pracoviště  
v Hrotovicích
V červnu 2017 bylo slavnostně otevřeno nové tréninkové pracoviště Denního 
centra Barevný svět, o.p.s. v Hrotovicích. Tréninkový obchod a kavárna, kde 
mohou nové pracovní zkušenosti získávat lidé s mentálním a kombinovaným 
postižením, přivítal své první návštěvníky v příjemně upravených prostorách 
na nádvoří hrotovického zámku. Slavnostní zahájení se těšilo velkému zájmu ši-
roké veřejnosti. Podpořit dobrý start provozovny a ochutnat první kávu dorazilo 
téměř 80 lidí. V novém provozu našli pracovní uplatnění hned čtyři klienti, kteří 
dlouhodobě využívají služby chráněného bydlení v Hrotovicích.

Zřízení tréninkového pracoviště bylo podpořeno v rámci projektu „I my rádi 
pracujeme II.“ financovaného z EU prostřednictvím Operačního programu  
Zaměstnanost.

Nový sociální automobil 
pro Barevný svět
V roce 2017 byl zástupcům Denního centra Ba-
revný svět, o.p.s. slavnostně předán do užívání 
nový vůz Ford Tourneo Courier. Organizace se 
tak již podruhé účastní projektu „Sociální auto-
mobil“, který realizuje společnost Kompakt spol. 
s.r.o. Slavnostní předání se uskutečnilo za účasti 
náměstka hejtmana kraje Vysočina Mgr. Pavla 
Fraňka, radní pro sociální oblast Města Třebíč 
Ing. Marie Černé, starostky města Hrotovice 
Mgr. Hany Škodové a početné skupiny zástupců 
firem a společností, které realizaci projektu pro 
Barevný svět podpořily. Nový vůz se stal velmi 
platným pomocníkem při realizaci svozové služ-
by pro třebíčský stacionář, zásobování trénin-
kových pracovišť v Jaroměřicích nad Rokytnou 
a v Hrotovicích a v neposlední řadě zjednodušil 
i cestování klientů Barevného světa za kulturou 
a novými zážitky v blízkém okolí i vzdálenějších 
místech ČR.

Benefiční koncerty
Barevný svět si užil v roce 2017 hned dva 
benefiční koncerty, které spojovalo vždy jedno 
jméno  - autorkou myšlenky, organizátorkou  
a interpretkou na obou akcích byla  Anička Kola-
říková. První z nich, Benefiční harfový koncert, se 
konal 7. června 2017 ve zcela zaplněném kostele 
České církve evangelické v Třebíči. Na koncertě 
se představili žáci harfové třídy Základní umě-
lecké školy Třebíč a jako hosté je doprovodili 
žáci flétnové třídy. Celkový výtěžek koncertu 
činil úctyhodných 55 535 Kč. Tato částka nám 
významně pomohla při vybavování nového 
tréninkového pracoviště – obchůdku a kavárny  
v Hrotovicích.

A po druhé - v sobotu 11. listopadu rozezněl 
třebíčský kostel sv. Martina již tradiční var-
hanní koncert „Na Martina u Martina“. Společně  
s Aničkou se představil smyčcový Cordial String 
Quartet. Výtěžek v celkové částce 10 910 Kč byl 
využit na nákup nové lednice do cvičné kuchyně 
denního stacionáře. 
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Den otevřených dveří
V červnu proběhl ve službě sociální rehabilitace v Jaroměřicích nad Rokytnou 
den otevřených dveří s názvem Náš svět. Jeho úkolem bylo představit službu 
veřejnosti a zajímavou formou nabídnout osvětu o hendikepu mentální retarda-
ce. Nelze jej léčit, ale za určitých podmínek jej lze běžně žít. Hosté se seznámili  
s běžným pracovním dnem klientů. Měli možnost vyzkoušet tkaní na tkalcovském 
stavu, šití na šicím a vyšívacím stroji, pletení z papíru nebo výrobu ozdobného 
zápichu do květináče. Vše pod vedením lidí s hendikepem, kteří se jim ten den 
spolu s pracovníky plně věnovali. Klienti hladce zvládli svoji roli průvodce – vždyť 
oni jsou ti, kteří tyto činnosti skvěle ovládají. Nabídnuto bylo občerstvení ve stylu 
letní tabule, připravené našimi klienty. Zpestřením byly netradiční jednohubky 
zdobené okvětními plátky letních květin. Radost z vydařené akce podpořila účast 
59 návštěvníků – dětí i dospělých.

Vernisáž výstavy Zvíře v nás
V srpnu se uskutečnila jedna z tradičních akcí, která má v našem diáři již své 
pevné místo. V rámci doprovodného programu 19. ročníku  Mezinárodního  
hudebního festivalu Petra Dvorského se konala výstava kreseb klientů Barevného  
světa. Tentokrát na téma „Zvíře v nás“. Výstavu jsme zahájili slavnostní vernisáží 
v sobotu 5. srpna za účasti náměstka hejtmana Mgr. Pavla Fraňka, významných 
sponzorů a přátel našeho centra. 

Návštěva korejských dobrovolníků
V rámci 10 denního dobrovolnického programu, na kterém spolupracovali 
Dongguk University, STŘED, z.ú. a Domov bez zámku, p. o. – nás navštívila ve 
dnech 17. a 21. srpna skupina jihokorejských studentů, aby nám pomohla s vy-
malováním prvního patra denního stacionáře a s úklidem v dílně v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Studenti se do práce pustili s velkým elánem a ochotou. Kromě 
pomocných rukou si pro nás připravili i velice zajímavý program, kde nám před-
stavili svoji zemi, jejich písmo, zvyky i tradiční umění. Představili nám tradiční 
tanec, který sloužil k vyhánění démonů, ukázku bojového umění taekwon-do či 
ve světě populárního k-popu a NANTU. Vyzkoušeli jsme si také malování na vějíře 
a ochutnali korejské tradiční pokrmy.

Pobyt Perálec
V září se nám dostalo velmi milého pozvání od našeho mecenáše pana Františka 
Vágnera k návštěvě jeho rodného kraje. Z Barevného světa tak vyrazila početná 
skupina klientů a pracovníků na dvoudenní návštěvu mikroregionu Toulovcovy 
maštale. Užili jsme si spoustu poznávání na zámku v Nových Hradech, v mu-
zeu cyklistiky, muzeu dýmek v Proseči, hradu Rychmburk, nádhernou přírodu 
Toulovcových maštalí, úžasný výhled z rozhledny Borůvka, adrenalin při jízdě  
v mercedesu i velmi příjemné chvilky při společném večerním grilování. 
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Zapojení do projektu Pomáhejme fotografiemi 
V roce 2017 jsme měli tu čest premiérově se zapojit do projektu Pomáhejme 
fotografiemi, jehož cílem je podpořit integraci osob s mentálním postižením do 
společnosti prostřednictvím uspořádání putovní výstavy fotografií a společné ve-
řejně přístupné akce, která umožňuje prezentovat tvůrčí nadání lidí s mentálním 
postižením a jejich dar užívat život plnými doušky.
Naší patronkou v projektu byla velmi milá a sympatická Dana Drábová, česká 
jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Paní 
Drábovou jsme osobně přivítali v třebíčském denním stacionáři v červenci. V září 
jsme si pak společně s ní, všemi dalšími patrony a organizacemi zapojenými do 
projektu užili úžasné „Odpoledne na pohodu“ v pražské ZOO, které bylo naplně-
no hudbou, divadlem a výtvarnými aktivitami. 

Účast na akcích společnosti MANN + HUMMEL
I v roce 2017 jsme uvítali možnost aktivně se zapojit a prezentovat naši činnost 
na akcích významného partnera Barevného světa společnosti MANN + HUMMEL. 
Zúčastnili jsme se hned dvou velkých akcí společnosti - Rodinného dne v Nové Vsi 
a benefičního koncertu s názvem Srdce plné respektu, který se konal počátkem 
října na třebíčském náměstí. 
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PŘÍLOHA  K ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE
 za účetní období roku 2017

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláš-
kou č.504/2002 Sb. Podkladem pro zpracování přílohy jsou základní dokumenta-
ce 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. 2017

Sestaveno dne: 
21.5.2018

Sestavil: Mgr. Petra Tučková Podpis statutárního 
zástupce:                                                             Ing. Eva Melkesová

 Petra Jílková

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

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 v Brně, spisová značka O 446, dne 
                                                         14.května 2011.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  18,90
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZP:  7,87

Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců:    7.105.250,00 Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců se ZP:  885.060,00 Kč

Odměny a funkční požitky členů statutárních orgánů:  41.249,00  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 2017 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 a výnosů, kterých se týkají

 - náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů    
      běžného roku,
 - 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.

Způsoby evidence a odpisování majetku
                    
 Od roku 2011 O.p.s. za samostatné movité věci, soubory movitých věcí  
 a nehmotný majetek považuje majetek s pořizovací cenou     

a) nad 40 000,00 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Předměty evidované  
 jako samostatné movitý majetek před rokem 2011 a s nižší pořizovací cenou  
 zůstávají v majetku až do doby vyřazení.
  
 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.

b) zásady tvorby fondů

 Obecně prospěšná společnost netvoří fondy.
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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 2017 nebyl majetek vyřazován, byly zaúčtovány oprávky dle odpisového 
plánu. Byl pořízen majetek v hodnotě 54.449,00Kč.
  
 V účetním období nenastaly žádné významné události.

III. Doplňující informace 
Vybrané podstatné údaje o posouzení majetkoprávní situace

1.   Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2017 :   6 tis. Kč

2.   Ostatní pohledávky:             klienti a bývalí klienti  73 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. 2017  :   58 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. 2017     0  

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

12. Hospodářský výsledek podle jednotlivých činností:

HLAVNÍ ČINNOST
denní stacionář
sociální rehabilitace
chráněné bydlení

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč)

spotřeba materiálu a zboží 883 provozní dotace MPSV 3021

energie 176  Provozní dotace USC 588

oprava a údržba 93  Provozní dotace Kraj Vysočina 693

cestovné 24  Dotace UP 1144

služby 608  Projekt IP 4 1754

Projekt I my rádi II 340

osobní náklady 6705 za pobyt klientů 1144

ostatní náklady 69 příjem z činnosti 0

odpisy 167 Úroky+jinéost. výnosy 0

 Daně a poplatky 6 přijaté dary a členské příspěvky 242

Repre náklady 6

Pokuty a penále  0 ost. výnosy 0

náklady celkem 8737 výnosy celkem 8926

ZISK 189

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Reklama
Prodej výrobků a zboží
Kavárna 

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč)

spotřeba materiálu 232 reklama 52

energie 111  Prodej výrobků 69

Prodané zboží 511 Prodej zboží 1175

Ostatní služby 92

Ostatní náklady 13

Osobní náklady 400

náklady celkem 1359 výnosy celkem 1296

ztráta 63
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13.  Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících období: 
 
Zisk z minulého roku byl zaúčtován na účet 932 – Výsledky minulých let

14.  Přehled účelových dotací (v tis. Kč):

Poskytovatel Účel Výše 
dotace Čerpání Vratky

MPSV Provozní dotace 3021 3021 0

MĚSTO TŘEBÍČ Provozní dotace 559 559 0

KRAJ VYSOČINA Provozní dotace 693 693 0

Město Jemnice, 
Náměšť nad Oslavou, 
Jaroměřice n. R.,
Radonín,
Region Moravskobudějovicko

Provozní dotace 39 39 0

Úřad práce Zřízení pracovních 
míst 1144 1144 0

Projekt IP 4 (220) Provozní dotace 1754 1754 0

PROJEKT I my rádi II Provozní dotace 340 340 0

15.  Přehled o přijatých darech: 

Na všechny dary byly vystaveny darovací smlouvy a dárci budou uvedeni ve vý-
roční zprávě za rok 2017.

Dary nad 10 tisíc Kč: (v tis. Kč)

Poskytovatel Výše daru Poskytovatel Výše daru

NUVIA 40 Fyzická osoba 26

MEDI, spol. s.r.o. 10 Benefiční koncert 21

MEDICAMEN, spol. s r.o. 40

MANN+HUMMEL 55

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  41.349,- Kč.

 Náklady na auditorskou činnosti byly ve výši 35.598,00Kč.

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

Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, 
Úřad práce Třebíč

Město Jaroměřice n. Rokytnou, Město Jemnice, Město Hrotovice, Město Náměšť 
nad Oslavou, Město Třebíč, Moravskobudějovický mikroregion, Městys Okříšky, 
Obec Nová Ves, Obec Myslibořice, Obec Radonín 

ARS/Koncert, spol. s.r.o., ALFA IN a.s., Altreva spol. s.r.o., AS Chemie, s.r.o.,  
Hlouch Motors s.r.o., IFRE, a.s., Interm s. r. o., Kapucín Repro s.r.o., KOUS Vysočina,  
z.s. KulturTop Třebíč, Lékárna Medicamen s.r.o., Mann + Hummel  (CZ) s.r.o., 
Mann + Hummel Service s.r.o., Medi, spol.s.r.o., Nový start – Třebíčská personální  
agentura, NUVIA a.s., Pekařství Weber, Sorin s.r.o., Státní zámek Jaroměřice nad 
Rokytnou a pan kastelán Ing. Radim Petr, TIPAFROST, a.s., Unicode Systems, 
s.r.o., Večerka – Dagmar Dvořáková, Zájezdy.cz, a.s., ŽSD a.s.

Helena Frídecká, MgA. Jana Jedličková, Helena Kalinová, Bc. Anna Kolaříková,  
rodina Kubíčkova, Alice Matoušková, Jakub Mertl, Dana Moravcová, Českobratrská  
církev evangelická v Třebíči - paní farářka Jana Potočková, Římskokatolická  
farnost Třebíč – město, Ing. Vlasta Slámová, Marcel Strmiska, Pavel Syrový, Mgr. 
Zdeněk Šplíchal, Antonín Urbánek, Ing. František Vágner, žáci ZUŠ Třebíč, Cordial 
String Quartet, návštěvníci benefičních koncertů, zaměstnanci Městského úřádu 
Hrotovice

Sociální automobil podpořili:
Alfa In a.s., ČIKOM – stavebniny, Edas s.r.o., ESKO-T s.r.o., Firemník – Českomoravská 
databáze ověřených firem, Hlouch Motors s.r.o, Hotel ATOM s.r.o., Hrotovická 
obchodní, s.r.o, IFRE a.s., I&C Energo a.s., Jiří Mejzlík – Vybavení autoservisů, Josef 
ADAM spol. s.r.o., Třebíč, K-TOP s.r.o., Kompakt spol. s.r.o., KOUPELNY Realizace  
koupelen - Jana Tomášková, Lékárna Vltavínská, LS Finance s.r.o., Lukas trade s.r.o.,  
MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s., Město Třebíč, MONTI SYSTEMS s.r.o., MV Speed 
s.r.o., Plotmont, s.r.o., S.B. Comp. spol. s r.o. – Mungo Fasty professional,  
SPEDQUICK Třebíč s.r.o., STEMP s.r.o., TANEX Vladislav, a.s., TFY spol. s.r.o.  
- autodoprava, TRADE LUKÁŠ s.r.o., Trebi s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s.,  
Zámek Valeč, Zempron s.r.o., „ZON“ spol. s.r.o.

Poděkování patří také členům správní a dozorčí rady, kteří vykonávali svou funkci 
bez nároku na odměnu. Děkujeme dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni a všem 
ostatním za morální podporu. Zároveň děkujeme firmám, obcím i jednotlivcům, 
kteří nás podpořili zakoupením našich výrobků.
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Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Okružní 962/13, Borovina,  674 01  Třebíč

IČ: 29277418


