


Milí čtenáři, dostala se 
Vám do rukou výroční zpráva 
Denního centra Barevný svět. 
Denní centrum Barevný svět je 
nově, od září, fungující zařízení 
poskytující denní    péči naším 
spoluobčanům s mentálním a 
kombinovaným postižením star-
ším 15-ti let v okrese Třebíč. 
V úvodu bych ráda zmínila, že 
cesta k realizaci tohoto projek-
tu nebyla snadná. Byl napsán 
projekt na MPSV, ministerstvem 
byl podpořen, město Třebíč nám 
již v minulých letech poskytlo 
prostory, a tak jsme s trpěli-
vostí čekali, až se budova uvol-
ní a my začneme naplňovat náš 

sen. Celý srpen skupinka sedmi mladých lidí, dnes již pra-
covní tým, dobrovolně a svépomocí vymalovala a zařídila 
veškeré prostory pro péči o naše „přátele“. Tím vytvořila 
přirozené, kamarádské prostředí všem, co to v dnešním 
hektickém světě velmi potřebují. Uvědomili jsme si, že pro 
nás není důležité, aby se všechno lesklo, ale že si leccos 
dokážeme vytvořit sami, pomoci si v těžkých situacích a 
upřímně a vesele se pobavit, ať jsme kdekoliv. Nyní formou 
pracovní terapie a laskavým přístupem všech pracovníků 
se snažíme zvyšovat kvalitu našeho života, a co nejvíc se 
zapojit do společnosti.

Naším zřizovatelem je Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým v Třebíči. SPMP pořádá každoročně celou řadu 
volnočasových, kulturních a sportovních akcí, kterých se 
také rádi účastníme. Tím, že se zapojujeme do akcí všed-
ního života, pomalu překonáváme bariéry se světem ostat-
ních lidí. Jsme šťastni, že nám lidé v našem městě 



Třebíč, ale i celém kraji Vysočina vychází vstříc. Vždy se 
rádi setkáme s hodnými lidmi a ukážeme všem, jak je náš 
život pestrý a barevný. Kdyby jste náš Barevný svět chtěli  
také poznat hlouběji, naše srdce i dveře jsou otevřené.
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Poslání, cíle a obsah projektu

  Poslání:

Našim posláním je pomoc a podpora lidem s mentálním 
či kombinovaným postižením a jejich rodinám. Snažíme 
se jim zabezpečit trvalé zlepšení podmínek života, zvý-
šit samostatnost, kvalitu poznávacích procesů a umožnit 
vlastními silami uplatnit svá práva. 

  Hlavní cíle:

Naším hlavním cílem je integrace mentálně postižených do 
společnosti. Pomocí pracovní terapie, hipoterapie, artete-
rapie, výuky čtení, psaní, počítání a práce v cvičné kuchyni 
chceme dosáhnout maximálního rozvoje dovedností, vědo-
mostí a návyků našich „dětí“. 

  Dílčí cíle:

co největší samostatnost
maximální rozvoj manuálních dovedností a profes 
ní zdatnosti

 • podpora rodičů
 • odblokování komunikačních kanálů
 • interakce osobnostních složek
 • podpora pozitivních přátelských vztahů

•
•



  Obsah projektu:

Obsahem projektu jsou služby rozvíjející psychické proce-
sy, fyzickou zdatnost a manuální dovednosti osob s men-
tálním a kombinovaným postižením starších 15-ti let.

  

  Služby centra:

ranní komunita - zahájení dne, ujasnění progra- 
mu dne a individuálních plánů
svačina - jogurt, pomazánka, čerstvé pečivo, čaj,   
káva ...
činnost v dílnách - školička, dřevodílna, textilní 
dílna, smaltovací a výtvarná dílna, cvičná kuchyň, 
tělocvična s relaxačním koutkem

 • oběd - polévka, hlavní jídlo, salát, kompot ...
 • polední klid
 • dokončení výrobků, vycházky, relaxační techniky
 • odpolední komunita - shrnutí dne

Kromě těchto elementárních služeb také zajišťujeme svoz 
a rozvoz "dětí" do centra, hipoterapii a na rok 2006 plánu-
jeme canisterapii a zahradnictví.

•

•

•



Personální a organizační zabezpečení    
projektu

Složení pracovního týmu jsme stanovily podle klasického 
schématu sociálních zařízení podobného typu. Vycházeli 
jsme z počtu pracovních míst a ze struktury zařízení a 
jeho služeb. Při výběru pracovníků jsme zvažovali kvalifi-
kaci pro danou práci a osobnostní a morální předpoklady. 
Důležitá je schopnost empatie, komunikace, anticipace, 
kreativita, adaptabilita, zásadovost, odpovědnost a trpěli-
vost. V zařízení dodržují pracovníci i uživatelé vnitřní orga-
nizační řád, etický kodex a řídí se individuálními plány

  Pracovníci projektu:

 
Mgr. Kateřina 

Maláčová (Káťa): 
ředitelka centra, 
svoz, školička

 
Ilona Durdová 

(Ilča): zástupkyně 
ředitelky, smaltova-
cí, výtvarná dílna

 
Lukáš Jurka 

(Lukášek): ergo-
terapeut - dřevo-

dílna



 
Hana Sekerešová 
(Hanka): ergote-
rapeut - textilní, 
výtvarná dílna

 
Ivana Brabencová 
(Ivča): asistentka, 

svoz

 
Jakub Dvořák 

(Kuba): asistent

 
Michal Čabrun 
(Amik): kuchař 
- cvičná kuchyň

Denní centrum Barevný svět

  Počet uživatelů:

V současné době centrum navštěvuje 17 uživatelů ve věku 
22 – 51 let. Díky našemu projektu vzniklo 7 pracovních 
míst a 17 osob s mentálním postižením našlo své místo ve 
společnosti.



Celkový objem neinvestičních prostředků: 735 489
Celkem osobní náklady:    384 791
 v tom: mzdové náklady    285 023
  v tom: hrubé mzdy   285 023
 v tom: odvody na zdravotní a sociální pojištění  
        99 768
  v tom: pojistné ke mzdám  99 768
Provozní náklady celkem:   350 698
  v tom: materiálové náklady  246 214
   v tom: potraviny   22 711
   v tom: kancelářské potřeby 5 019
   v tom: vybavení DDHM do 40 tis. Kč 
        168 284
   v tom: pohonné hmoty 21 434
   v tom: spotřeba materiálu 28 766
  v tom: nemateriálové náklady 104 484
   v tom: energie 104 484
   v tom: ostatní služby 60 099
    - školení a kurzy 23 700
    - ostatní služby 29 401
    - telefon, poštovné  4 801
    - dopravné 2 197
    - poplatky BÚ 755

Celkový objem neinvestičních prostředků 
za rok 2005 

pozn.: zařízení svůj provoz zahájilo 1. 9. 2005



Poděkování sponzorům, pracovníkům a 
dobrovolníkům

Srdečně Vám děkujeme jménem Denního centra Barevný 
svět za Vaši obrovskou podporu a pomoc v naší nelehké 
finanční situaci. Jelikož jsme neziskovou organizací, je naše 
péče o děti s mentálním postižením odkázána na finanční 
podporu ostatních lidí. Velice si proto vážíme Vašich darů, 
vstřícnosti a dobrého srdce, které jste nám tím ukázali.

  Hlavní sponzoři:

Provident Financial s. r. o.
E-on
Lékárná Medicamen s. r. o.
Envinet a. s.
Kapucín Repro s. r. o.
Pekařství Weber 

  Za pomoc a dary děkujeme:

p. starostovi města Třebíč Miloši Maškovi
p. starostovi města Jaroměřice ing. Karlu   
Nedvědickému
město Třebíč p. Pavel Kraus, Marie Svátková
Uniplet a. s.
MPSV pí. Blanka, Pourová
Kraj Vysočina
Autodoprava Petr Latinský
Elektrikář Radek Hlinka
Stavební práce Zdeněk Dvořák, Miroslav Maláč, 
Josef Krčál, Jiří Horký
Malířství Josef Křivan
Podlahářství manželé Holubcovi
Truhlářství Jan Chlubna
Rekonstav Hynek Bednář
Reno Jaroměřice

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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•
•
•
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Hostim Zahradnictví
Kamenosochařství Jelínek Jaroměřice
DVD Jaroměřice
Zahradnictví Loucký Jaroměřice
Dřevovýroba Ohrazenice
Revize Radek Ježek
Podlahářství Marton Mirek
Instalatér p. Toman
Pohostinství Marie Fišerová Jaroměřice

Děkuji za perfektní spolupráci Kraji Vysočina zvláště 
pak Aleně Řehořové, Mgr. Bínovi a našemu městu Třebíč 
zejména p. starostovi Miloši Maškovi a Marii Svátkové.

  Poděkování pracovníkům a dobrovolníkům:

Dále pak patří poděkování všem mým kolegům - Iloně 
Durdové, Ivaně Brabencové, Hance Sekerešové, Michalovi 
Čabrunovi, Kubovi Dvořákovi a Lukášovi Jurkovi za solida-
ritu, trpělivost, obětavost a týmovou práci.

V neposlední řadě chci poděkovat předsedkyni SPMP Marii 
Kotačkové za důvěru a pomoc při vybavení centra.

      ..........................

•
•
•
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Kontaktní a identifikační data

 Adresa:

 Denní centrum Barevný svět
 Okružní 962
 Třebíč
 674 01

 Telefon, e-mail:

 mob: 737 979 534
 tel: 568 420 814

 katka.malacova@seznam.cz
 barevny.svet@centrum.cz

   Číslo účtu: 1471064339 / 0800    IČO: 75051630
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