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Úvodní slovo

Vážení a milí čtenáři, přátelé Barevného světa,

s hrdostí Vám předkládám výroční zprávu Denního centra Barevný svět, o.p.s. za rok 2015. 
Snad to ode mne nezní moc namyšleně a neskromně, ale opravdu jsme s uplynulým rokem 
velmi spokojeni. Je za námi kus smysluplné práce, při které jsme zažili mnoho nového, hez-
kého a pozitivního. a ačkoliv se ani nám některé nepříjemnosti nevyhnuly, nebylo to nikdy nic 
tak podstatného, co by čas neuhladil, a z čeho bychom se nemohli poučit a jít dál. a za to jsme 
velmi vděčni.

rok 2015 se nesl ve znamení oslav. Barevnému světu bylo 10 let. za tu dobu se již stal stabilní 
a zavedenou organizací. při takovémto výročí bývá zvykem vzpomínat. a v Barevném světě 
je rozhodně na co. naše klienty už dnes nepotkáte jen v borovinském stacionáři, ale rádi  
a úsměvem vás obslouží v tréninkové kavárně na zámku v Jaroměřicích nad rokytnou.  
V textilní a reklamní dílně pro vás ušijí chňapky, zástěry, polštáře a spoustu dalších textilních 
výrobků nebo připraví milé dárečky pro vaše blízké (třeba voňavé bylinné a kořenící směsi  
z bylinek, které vypěstovali na tréninkové zahradě). V Hrotovicích pak potkáte ty, kteří již sa-
mostatně bydlí v chráněných bytech, jak nakupují, vyráží za svými každodenními povinnostmi, 
ale i za zábavou. Barevný svět a jeho klienti ušli za 10 let pořádný kus cesty. 

Jsme hrdí na to, kolik práce máme za sebou, ale stejně tak jsme si moc dobře vědomi, že 
ještě více nás jí čeká. Stále je na čem pracovat, kam se posouvat a co zlepšovat. Dál chceme 
hledat nové cesty a možnosti jak podporovat lidi s mentálním postižením, aby byli schopni  
v co největší míře využívat svůj potenciál a byli přirozenou součástí běžného života nás 
všech. 

Do další práce nás motivují nejen úspěchy a spokojenost našich klientů, ale i přízeň všech, 
co nám pomáhají a fandí. Velké poděkování tak patří všem našim příznivcům, sponzorům, 
spolupracujícím organizacím, rodičům a opatrovníkům – všem našim přátelům, kterých si 
nesmírně vážíme a jsme velmi rádi, že je máme. 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



O nás

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Okružní 962/13
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. Jana Petrová – členka do 14. prosince 2015
 Mgr. Hana Škodová - členka od 14. prosince 2015

Dozorčí rada:  Ing. Jana Loiblová – předsedkyně
 Ing. Dana Mejzlíková – členka
 Jindřiška Palátová – členka do 26. dubna 2015
 Mgr. Hana Chloupková – členka od 25. června 2015



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 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 po-
třeb 
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
i) vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany, zejména pro osoby s men-
tálním 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, úkli-
dové práce na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, pěstování bylin v zámecké zahradě. 
b) Hostinská činnost 
- provoz Tréninkové kavárny Splněný sen.



Denní stacionář

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 ve věku od 16 
do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku 
sociálních dovedností a nabídky pracovních činností napomáháme těmto lidem žít plnohod-
notný 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 do- 
 vedností, umožnit smysluplné využití volného času) 
• 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 
• Udržování zájmu klienta o dění ve společnosti, stejně jako zájem společnosti o lidi s men- 
 tálním 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 složi- 
 tých 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  
pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, a to lidem s mentálním  
a kombinovaným 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



Ohlédnutí za rokem 2015 ve stacionáři: 
Loňský rok nám přinesl spoustu aktivit – prožili jsme tradiční karneval, připravili jsme insta-
laci na téma „Legenda o pekelném kopci“, která se stala součástí expozice Půda plná pověstí  
na třebíčském zámku. Chodili jsme na výstavy, navštívili kino, v rámci třebíčského Dne ote-
vřených památek jsme si prohlédli Dům Seligmana Bauera, zúčastnili jsme se třebíčského 
Veletrhu sociálních služeb a olympiády v Diakonii v Myslibořicích. Zasportovali jsme si na 
fotbalovém a kuželkovém turnaji stacionářů pořádaných SPMP, reprezentovali jsme Třebíč 
na turnaji Kuželka Cup v Jihlavě, navštívili jsme sportovní den v městském rehabilitačním 
stacionáři a na oplátku jsme naše kamarády „Medvědy“ pozvali na 10. ročník Květinové-
ho dne, který DCBS pořádá společně se ZŠ Horka-Domky. K moři jsme se tentokrát vydali 
do Itálie a kromě koupání jsme si prohlédli Benátky a navštívili San Marino. Na začátku 
prázdnin proběhlo velké grilování a ke konci roku jsme si užili den otevřených dveří s našimi 
sponzory. V září jsme přijali pozvání od organizace SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus  
k návštěvě Estonského města Tartu. Ze stacionáře vyrazilo osm cestovatelů - dva doprovody 
se třemi klienty Barevného světa a třemi klienty Domova bez zámku. Naše výrobky, které 
průběžně po celý rok vyrábíme v rámci terapií, jste si mohli zakoupit na vánočních trzích na 
faře ČCE v Třebíči, na Adventu v borovině, na Adventním jarmarku třebíčské radnice, v jader-
né elektrárně Dukovany a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Celý rok 2015 byl ve znamení oslav 
10 let založení DCBS – kromě krásné benefice na jaroměřickém zámku jsme také oslavovali 
ve stacionáři, kde jsme se setkali s rodinami klientů a současnými i bývalými kolegy.

V loňském roce došlo ve stacionáři k několika radostným událostem – do naší barevňácké 
rodinky přibyli tři noví členové – Honzík, Elenka a Davídek – s nimiž zůstaly maminky Lada, 
Štěpánka a Ilča, doma.



Statistika:
K 31. 12. 2015 jsme měli ve stacionáři s klienty uzavřeno 29 smluv o poskytování služby.
• max. kapacita stacionáře je 25 klientů v jeden den
• stacionář navštěvovalo 11 žen a 18 mužů
• celkem bylo klientům poskytnuto 2532 hodin přímé péče
• do stacionáře docházely pravidelně dvě dobrovolnice – MgA. Jana Jedličková a Rimma   
 Jumagulová

Očima klientů:

Nejvíc se mi líbilo v Estonsku. Letěli jsme tam letadlem, kde jsem si anglicky objednal džus 
a kávu. V Estonsku jsme hráli fotbal, byli jsme na loďkách a poznali jsme nové kamarády. 
Poslední den jsme si prohlédli i hlavní město Estonska Talinn.
Pavel S.

Líbila se mi oslava ve stacionáři, protože tam byla spousta dobrého jídla a zábavy.
Richard L.

Byla jsem na lodi na Dalešické přehradě. Bylo hezké počasí. Opékali jsme špekáčky a hráli 
hry s dětmi z dětského domova.
Andrea H.



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 
poskytování 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 so-
běstačnosti. 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 účast- 
 nit běžného kulturního dění apod.).

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

Ohlédnutí za rokem 2015 v sociální rehabilitaci:
Rok 2015 byl naplněn novými plány, jejich realizací a usilovnou prací všech pracovníků a kli-
entů. V závěru roku se podařilo vylepšit vzhled textilní dílny s prodejnou o nepřehlédnutelné 
označení budovy názvem a logem naší organizace a tím zvýšit propagaci Barevného světa 
směrem k široké veřejnosti.
V rámci sociální rehabilitace pak vznikaly nové ručně šité textilní dekorace, bylinné čajové  
a kořenicí směsi, pletené papírové koše, ošatky, ozdoby a další výrobky, které přispěly k roz-
šíření produktů našeho obchodu.



Klienti si vyzkoušeli nové techniky a pracovní postupy - ty vyžadovaly nejen manuální zruč-
nost ale i trpělivost. Výsledky práce jsou pro nás všechny hnacím motorem a zároveň uspo-
kojením. Oceněním je pro nás především opravdový zájem o naše služby a výrobky.  

V uplynulém roce provázel klienty vzdělávací program Práce s kalendářem a diářem a ne-
chybělo ani plánování do příštího roku. Během této aktivity se učili orientovat v kalendáři, 
dělit rok na roční období a aktivity, které se k určitému období přirozeně pojí, naplánovat svůj 
pracovní a volný čas. Na závěr roku jsme si tedy naplánovali hezký a přínosný společný rok 
2016.   

Statistika:
V roce 2015 jsme poskytovali službu 20 klientům. Kapacita služby byla zcela naplněna.  
V pořadníku byl 1 zájemce o službu. 
Klientům bylo poskytnuto celkem 3 154 hodin naší sociální služby, při počtu 824 kontaktů za 
rok. 
Za klienty docházela pravidelně po celý rok dobrovolnice paní Hana Škrabalová.

Očima klienta:
Poznávací výlet na Střední odborné učiliště a Střední odbornou školu SČMSD Znojmo, s.r.o., 
který se uskutečnil v říjnu 2015.

„Viděli jsme divadlo o kávě. Pak pečení cukroví a vaření kávy a kapučína. 
Líbilo se mi to tam. Hlavně to, že jsem si mohla sama ozdobit pěnu na kapučínu – dělala 
jsem čokoládovou mřížku, to vypadalo hezky. Pak jsme si všichni spolu dali kávu, byla moc 
dobrá.“
Bohumila H.



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 
praktických 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 postiže-
ním 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. 

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

Cílová skupina:
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, či kombinovaného postiže-
ní, 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 s mentálním či kombinovaným postižením žijící v ČR – tyto osoby mohou být přijaty do 
služby v případě, že nejsou aktuálně zájemci z prioritní spádové oblasti. 

Ohlédnutí za rokem 2015 v chráněném bydlení: 
Rok 2015 byl pro nás rokem, který s sebou přinesl řadu změn. V březnu k nám do pracovního 
týmu nastoupila nová kolegyně Jana, která se zapracovala do rozběhnutého života klientů 
neuvěřitelnou rychlostí. V dubnu jsme se všichni společně zajeli podívat na svatební den naší 
nejmladší kolegyně Hanky. 
V tomto roce došlo také ke změnám v obsazenosti obou bytů, jak u mužů, tak u žen. Z řady 
mužů odešel na konci června klient do jiného zařízení. Hned v červenci na uvolněné místo 
nastoupil jiný klient. A poslední změnou byl v říjnu odchod klientky, která se vrátila do své 
rodiny. 



Všichni klienti chráněného bydlení se zapojují do dalších služeb poskytovaných naším cen-
trem a čtyři z nich jsou zaměstnaní na částečné úvazky na chráněném pracovním místě.  
Jeden z klientů si v roce 2015 dokonce sám dokázal najít zaměstnání na plný úvazek.  
V období od dubna do června pracoval u Města Hrotovice jako úklidový pracovník veřejného 
prostranství. Tento klient odešel v červnu do Domu na půl cesty v Pohořelicích a i ve svém 
novém působišti si dokázal najít pracovní uplatnění.

V tomto roce se nám podařilo založit kompost u chráněného bydlení, který jsme potřebova-
li, neboť zde máme vlastní zahrádku, kde si klienti sami pěstují zeleninu, bylinky a květiny.  
Zároveň se staráme o veřejné prostranství před chráněným bydlením. Ke konci roku jsme 
pro ještě vyšší komfort klientů dovybavili byty, zejména kuchyně v chráněném bydlení.
Také se nám podařilo uspořádat pro klienty chráněného bydlení a děti z dětského domova 
Hrotovice celodenní výlet mimo Hrotovice. 

Velice rádi jsme se také během celého roku účastnili akcí pořádaných městem Hrotovice 
nebo Základní uměleckou školou jako např. Rybářský piknik, Hrotovický koločas, Hrotovic-
ká pouť, divadelní představení, koncerty, setkání s Mikulášem nebo třeba koupání otužilců. 
Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že naši klienti se cítí v Hrotovicích opravdu dobře a my 
máme radost z toho, že toto město už dnes vnímají jako svůj domov.

Statistika:
V roce 2015 jsme měli po deset měsíců plně vytíženou kapacitu  a službu jsme poskytovali  
6 klientům. V říjnu se uvolnilo jedno místo v bytě žen, které zůstalo do konce roku neobsaze-
né.  V pořadníku byli dva zájemci o službu (muži).

V tomto roce jsme celkem poskytli našim klientům 542,3 hodin dopomoci.



Očima klientů:

Nejvíce se mi líbilo Tříkrálové koupání otužilců u Dolního rybníka v Hrotovicích, kde jsem 
byla s asistentkou z chráněného bydlení a kamarádkou Janičkou, která tu byla na návštěvě. 
Muži i ženy plavali v ledové vodě, ale bylo to legrační, měli na sobě srandovní plavky a někteří 
čepičky. Lákalo mě to také zkusit, ale asi bych umrzla. Hasiči vyřezali do ledu motorovými 
pilami obdélník, ve kterém všichni plavali, ale po skupinách, protože by se tam všichni na-
jednou nevešli. Byla to legrace.
Renata  O.

Na podzim se mi líbil výlet na kolech, jeli jsme se s asistentkou podívat lesem do Rouchovan, 
na Hubertovu jízdu. Bylo tam hodně koní a vozů, na jednom z vozů jsme se také svezli, táhli 
ho dva bělouši, kterým se ale nechtělo jet moc do kopce.  Koně jsem si také hladil, i když 
jsem se trochu bál. Bylo tam také občerstvení a mohl jsem si dát, na co jsem měl chuť. Bylo 
hezké podzimní počasí a na kole jezdím moc rád, koně se mi také líbí.
Oldřich G.

Nejvíce se  mi líbil pobyt u moře, v Itálii, dříve jsem u moře nikdy nebyl. Rád čtu cestopisné 
knihy, proto jsem měl radost z toho, že jsem se také podíval do zahraničí. Líbily se mi památ-
ky v Benátkách a v San Marinu, viděl jsem vše na vlastní oči a ne jen z knížek. Koupání v moři 
bylo také fajn, i když neumím plavat, tak jsem si to užil. Těším se k moři i letos.
Jiří M.

Mně se nejvíc líbil výlet do Brna na Vánoční trhy, které byly na náměstí. Bylo tam plno stánků 
s různými výrobky, hlavně se mi líbily ty ze dřeva. Všude bylo plno lidí a všichni se usmívali, 
bylo mi tam hezky. Fotil jsem se před velkým dřevěným Betlémem, který byl moc krásný,  
v ohradě byla i živá zvířata, kozy, ovce, které jsem si mohl pohladit. Bylo tam také velké 
podium, na kterém hrály různé skupiny a malé děti zpívaly koledy. Koupil jsem si horkou 
čokoládu na zahřátí.
Richard L.



Chráněná pracovní místa

Stále se snažíme o to, aby naši klienti mohli dělat věci, které je naplňují a umožňují jim vést 
život, který je co možná nejvíce podobný životu jejich zdravých vrstevníků. Jsme proto rádi, že 
i v roce 2015 jsme díky podpoře Úřadu práce Třebíč mohli zřizovat chráněná pracovní místa, 
v rámci kterých našli uplatnění někteří z našich klientů. Ti pracovali v zámecké kavárně a na 
bylinkové zahradě na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo v textilní a reklamní 
dílně. Někteří z nich pomáhali také v třebíčském stacionáři s úklidem nebo vykonávaly po-
mocné práce v kuchyni. Velkou radost máme i z toho, že díky vstřícnosti firmy OVO-IMONT 
Třebíč, spol. s.r.o.  mohl jeden z našich klientů docházet externě pracovat do této firmy. 

Průměrný přepočet zaměstnanců OZP na chráněných pracovních místech za loňský rok činil 
67,6%. Firmám, které od nás odebraly zboží z naší dílny jsme tak mohli poskytnout potvrzení 
o náhradním plnění.



Významné události roku 2015

Benefiční koncert pro Barevný svět a oslavy 10. výročí od založení centra
Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 2015 byly bezesporu oslavy 10. výročí od založení 
Barevného světa. Jejich vrcholem byl Benefiční koncert pro Barevný svět, který se konal  
11. září 2015 ve velmi krásných prostorách Sálu předků na státním zámku v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. A nutno říct, že oslavy to byly opravdu důstojné. Velmi nás dojala milá a přá-
telská atmosféra, o kterou se postarali nejenom naši skvělí účinkující z Barevného světa, 
zpěvačka Jana Jedličková s harfistkou Aničkou Kolaříkovou, které vystoupily bez nároku na 
honorář, ale i všichni hosté v sále. Bylo, a stále je, velmi povzbuzující vědět, že našemu cen-
tru fandí tolik skvělých lidí, kteří měli chuť slavit společně s Barevným světem a mimoto jej 
i nemalou částkou finančně podpořit. Výtěžek z dobrovolného vstupného a dobročinné auk-
ce totiž činil úctyhodných 80 640 Kč, které byly navíc do výše 60 000 Kč zdvojnásobeny díky 
podpoře Nadace Divoké husy. Tyto prostředky jsme využili na nákup materiálu a vybavení do 
terapeutických dílen našeho centra. Jejich podstatná část byla také využita k částečnému 
zafinancování nákladů na nákup nového svozového vozidla v závěru roku 2015.

Koncert byl uskutečněn za podpory Kraje Vysočina a KOUS Vysočina.

Nákup nového svozového automobilu
Díky velké podpoře ze strany sponzorů jsme mohli předčasně slavit Vánoce. V pátek 18. 12. 
2015 byl totiž Barevnému světu slavnostně předán do užívání nový svozový automobil Ford 
Transit Custom, který pro nás zajistila firma Hlouch motors.
Automobil slouží primárně k dennímu svozu a rozvozu klientů s mentálním a kombino-
vaným postižením, kteří využívají sociálních služeb poskytovaných centrem. Mnozí z nich



jsou z odlehlých obcí Třebíčska, kde je horší dopravní dostupnost, případně nejsou schop-
ni samostatného cestování, a bez zajištění svozu by pro ně byly služby centra nedostupné. 
Dále je automobil využíván pro nejrůznější výjezdy s klienty na výlety, sportovní akce a další.  
S automobilem denně najezdíme až 300 km.

Automobil mohl být pořízen na základě velmi štědrého příspěvku mecenáše Barevného svě-
ta Ing. Františka Vágnera, velké vstřícnosti a podpory firmy Hlouch motors a grantu Nadace 
Divoké husy. Těmto všem paří obrovský dík klientů a zaměstnanců Barevného světa. Díky 
nim jsme mohli část uvedených darů použít na provoz a ušetřit prostředky na pořízení svo-
zového automobilu.

K dofinancování automobilu sloužil i výtěžek z benefičního koncertu ZMVŠ Třebíč, který ale 
proběhl až v lednu 2016. Podrobněji si proto o této akci budete moci přečíst až v další výroční 
zprávě :-).

Do Estonska na zkušenou
V termínu od 15. do 21. září vyrazila skupina šesti klientů s mentálním postižením z Denního 
centra Barevný svět, o.p.s. v Třebíči a z Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou spolu  
s dvoučlenným doprovodem na dalekou cestu do Estonska. Tento pobyt, který se uskutečnil 
díky projektu Mens sana in Europa v rámci programu Erasmus+, měl za cíl srovnání a výmě-
nu zkušeností mezi mladými lidmi z různých zemí ve stejné životní situaci. Pro celou skupinu 
byla prvním dobrodružstvím už cesta z Prahy, protože většina z nás letěla letadlem poprvé 
v životě. Po příletu do Tallinu a noci strávené v hotelu nás čekal přejezd do Tartu, kde nás 
velkým nápisem „Vítejte“ přivítali pracovníci a klienti organizace Sihtasutus Tartu Vaimse
Tervise Hooldekeskus. Tartu je druhé největší estonské město, jehož symbolem jsou líbající 
se studenti, kteří návštěvníkům připomínají, že Tartu je studentské město se spoustou uni
verzit. Od prvního dne nás čekal nabitý program. Po prezentaci České republiky, Třebíče,



Barevného světa a Domova bez zámku jsme ve smíšených, česko-estonských skupinách, dis-
kutovali o tom, co lidé s mentálním postižením potřebují k tomu, aby mohli žít plnohodnotný 
a nezávislý život. V dalších dnech nás čekala prohlídka Tartu, fotbalové utkání, dobrodružná 
projížďka po řece v kánoích a prohlédli jsme si vesničku Maarja Kulle, kterou vystavily rodiny 
lidí s postižením z celé Evropy, aby tu mohli žít, vzdělávat se a pracovat. Navštívili jsme také 
tradiční estonskou saunu, dále nás čekala návštěva aquaparku a vědeckého centra AHHAA, 
společně jsme si nacvičili několik tanců, které jsme pak předvedli na rozlučkovém večírku  
a v den odletu jsme si našli čas na prohlídku hlavního města Estonska – Tallinu. Po dojem-
ném loučení jsme z Estonska nejeli s prázdnou. Odvezli jsme si spoustu zážitků, nových 
zkušeností a dovedností. Našli jsme si zde nové kamarády, a pokud se vše podaří, příští rok 
je my přivítáme v naší zemi.

Naše velké poděkování patří občanskému sdružení Hodina H, které nás do Estonska vyslalo, 
Indreku Soonistovi, který celý projekt zorganizoval, Simone Epro a jejím kolegyním, které se 
o nás po celou dobu našeho pobytu skvěle staraly a Denise Roubíčkové za Hodinu H, která 
nás na naší cestě doprovázela.

Výstava Barevný svět pohádek
V sobotu 1. srpna byl v Jaroměřicích na Rokytnou slavnostně zahájen již 17. ročník Meziná-
rodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Spolu s ním odstartovala i výstava výtvarných 
prací lidí s hendikepem, která již tradičně tvořila doprovodný program festivalu. 
Výstavu, která nesla název „Barevný svět pohádek – Můj svět“, připravilo Denní centrum 
Barevný svět, o.p.s. ve spolupráci s občanským sdružení APLA – Vysočina. Výstava umožnila 
svým návštěvníkům nahlédnout do veselého světa barev, snů a fantazie – do světa pohádek, 
a představila jim, jak pohádkové téma zpracovali lidé s mentálním a kombinovaným posti-
žením a autismem. Část vystavovaných kreseb vznikla na základě předlohy z pohádkových 
knih, které autoři reprodukovali dle vlastního vidění. Další část vystavovaných kreseb pak 
vycházela z fantazie a vlastního vnitřního světa autorů.



VZP v Barevném světě 2015
V roce 2015 jsme v rámci partnerství s VZP uskutečnili několik aktivit. Ve spolupráci se Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou jsme uspořádali fotografickou soutěž pro osoby s mentálním 
postižením z kraje Vysočina „Člověk a pohyb“, s dětmi z dětského domova v Hrotovicích jsme 
si užili plavbu po Dalešické přehradě, společně se ZŠ Václavské náměstí Třebíč jsme mohli 
zrealizovat již desátý ročník společného Květinového dne,  návštěvníci zámku v Jaroměřicích 
nad Rokytnou si mohli v naší kavárně „Splněný sen“ vyzkoušet různé výtvarné činnosti a na 
konci roku jsme si zahráli již tradiční vánoční bowling. Velké poděkování patří VZP ČR také 
za to, že jako firma se společenskou zodpovědností umožnila svým zaměstnancům přijít  
k nám, do Barevného světa, a v rámci dobrovolnického programu pomáhat s umýváním oken 
a renovací zahradního nábytku.



Finanční zpráva 

Výnosy členění podle zdrojů 
Výnosy v roce 2015

Číslo účtu Název účtu Kč 

602 Tržba z prodeje služeb 1 058 562,00  

622 Aktivace vnitropodn. služeb 0 

644 Úroky 109,75 

649 Jiné ostatní výnosy                                                   4 876,00

682 Přijaté dary, příspěvky 587 117,00 

691 Provozní dotace 5 367 159,00 

v tom MPSV 2 913 700,00 

Město Třebíč                                                          484 900,00 

Kraj Vysočina                                                         743 500,00

Úřad práce                                                          1 185 539,00

Projekt OPLZZ                                                         22 520,00 

Ostatní dotace                                                         17 000,00

Výnosy hlavní činnost celkem 7 017 823,75

Číslo účtu Název účtu Kč 

601 Tržba za vlastní výrobky 184 010,00 

602 Tržba z prodeje služeb 72 622,00 

604 Tržby za prodané zboží 608 941,00

Výnosy z hospodářské činnosti 865 573,00 

Výnosy celkem v roce 2015 7 883 396,75 

Výsledek hospodaření po zdanění: 
Hlavní činnost: 252 068,10 Kč 
Hospodářská činnost: 233 526,08 Kč 
Celkem: 485 594,18 Kč 

Vývoj a stav fondů společnosti k rozvahovému dni: společnost netvoří fondy



Stav majetku a závazků společnosti k rozvahovému dni a jeho struktura 

Číslo účtu Název účtu Kč 

Dlouhodobý majetek 

022 Samostatné movité věci a soubory 1 467 866,00

082 Oprávky k samostatným movitým věcem 713 510,00

Krátkodobý majetek 

112 Materiál na skladě 0,00 

132 Zboží na skladě 4 707,95 

311 Odběratelé 25 185,00 

314 Poskytnuté zálohy 34 370,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 87 131,00 

346 Pohledávka z dotace 0,00

378 Jiné pohledávky 15 000,00 

388 Dohadné účty aktivní 0,00 

211 Pokladna 36 006,00 

213 Ceniny 504,00 

221 Účty v bankách 861 557,52 

385 Příjmy  příštích období 162 437,00 

Vlastní zdroje 

901 Vlastní jmění 443 730,00 

932 Nerozdělený zisk minulých let -4 691,93

Cizí zdroje 

321 Dodavatelé 285 515,00 

325 Ostatní závazky 0 

331 Zaměstnanci 414 304,00 

336 Závazky k institucím soc. zabezpečení 207 509,00 

342 Ostatní přímé daně 56 372,00 

345 Ostatní daně a poplatky 196,00 

379 Jiné závazky 61 343,22 

389 Dohadné účty pasivní 5 130,00 

383 Výdaje příštích období 26 253,00 



Celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných 
služeb na hlavní a hospodářskou činnost 

Náklady v roce 2015

Náklady – hlavní činnost

Číslo účtu Název účtu Kč 

501 Spotřeba materiálu 531 682,65

502 Spotřeba energie 175 206,03

511 Opravy a udržování 98 488,00

512 Cestovné 15 407,00

518 Ostatní služby 609 398,54

521 Mzdové náklady 3 903 028,00

524 Zákonné pojištění 1 204 050,00

527 Zákonné sociální náklady 400

531 Daň silniční 3 396,00

538 Ostatní daně a poplatky 0

542 Ostatní pokuty a penále 31,00

549 Jiné ostatní náklady 89 367,43

551 Odpisy dlouhodobého hm. majetku 135 301,00

Náklady celkem 6 765 755,65 

Náklady – hospodářská činnost

Číslo účtu Název účtu Kč 

501 Spotřeba materiálu 102 612,22

502 Spotřeba energie 25 974,00

504 Prodané zboží 313 995,70

518 Ostatní služby 2 228,00

521 Mzdové náklady 185 167,00

527 Zákonné sociální náklady 0,00

549 Jiné ostatní náklady 2 070,00

Náklady celkem v roce 2015 632 046,92



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 došlo ke změně zakládací listiny, kdy na základě rozhodnutí správní rady 
společnosti byla ze základních činností vyjmuta služba osobní asistence.
Na post člena správní rady v průběhu roku rezignovala Mgr. Jana Petrová. Místo ní byla  
novým členem jmenována Mgr. Hana Škodová.
Ke změně došlo i ve složení dozorčí rady společnosti, kdy na svůj post rezignovala paní  
Jindřiška Palátová. Na její místo byla nově jmenována Mgr. Hana Chloupková.



Rozvaha v plném rozsahu

1 x píslušnému fin. orgánu

Denní centrum Barevný svt, o.p.s.
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vyhlášky . 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu
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Stav k posled. dni
úetního období

1c

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
úetního obdobíAKTIVAOznaení

a

A. Souet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 754238

I. Souet I.1. až I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 21.

Software (013) 32.

Ocenitelná práva (014) 43.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 54.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 65.

Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 76.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 87.

II. Souet II.1. až II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 816 1 468

Pozemky (031) 101.

Umlecká díla, pedmty a sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné hmotné movité vci a soubory hmotných movitých vcí (022) 13 1 4688164.

Pstitelské celky trvalých porost (025) 145.

Základní stádo a tažná zvíata (026) 156.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 167.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 178.

Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (042) 189.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 1910.

III. Souet III.1. až III.7.Dlouhodobý finanní majetek celkem 28

Podíly v ovládaných a ízených osobách (061) 211.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 222.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 233.

Zápjky organizaním složkám (066) 244.

Ostatní dlouhodobé zápjky (067) 255.

Ostatní dlouhodobý finanní majetek (069) 266.

Poizovaný dlouhodobý finanní majetek (043) 277.

IV. Souet IV.1. až IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -578 -714

Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (072) 291.

Oprávky k softwaru (073) 302.

Oprávky k ocenitelným právm (074) 313.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 324.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 335.

Oprávky ke stavbám (081) 346.

(082)
7. -578 -71435Oprávky k samostatným hmotným movitým vcem

a souborm hmotných movitých vcí
Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost (085) 368.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm (086) 379.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 3810.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 3911.



2b

Stav k posled. dni
úetního období

1c

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
úetního obdobíAKTIVAOznaení

a

B. Souet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 2271 209

I. Souet I.1. až I.9.Zásoby celkem 51 51 5

Materiál na sklad (112) 421.

Materiál na cest (119) 432.

Nedokonená výroba (121) 443.

Polotovary vlastní výroby (122) 454.

Výrobky (123) 465.

Zvíata (124) 476.

Zboží na sklad a v prodejnách (132) 48 5147.

Zboží na cest (139) 498.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 379.

II. Souet II.1. až II.19.Pohledávky celkem 71 149 162

Odbratelé (311) 52 2571.

Smnky k inkasu (312) 532.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 543.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 354.

Ostatní pohledávky (315) 565.

Pohledávky za zamstnanci (335) 57 87356.

Pohl. za institucemi soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 587.

Da z píjm (341) 598.

Ostatní pímé dan (342) 609.

Da z pidané hodnoty (343) 6110.

Ostatní dan a poplatky (345) 6211.

Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 63 -212.

Nároky na dotace a ost. zút. s rozp. orgán územ. samospr. celk (348) 6413.

Pohledávky za spoleníky sdruženými ve spolenosti (358) 6514.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 6615.

Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 6716.

Jiné pohledávky (378) 68 15817.

Dohadné úty aktivní (388) 69 10118.

Opravná položka k pohledávkám (391) 7019.

III. Souet III.1. až III.8.Krátkodobý finanní majetek celkem 80 990 898

Pokladna (211) 72 36391.

Ceniny (213) 73 12.

Úty v bankách (221) 74 8629503.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 754.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 765.

Ostatní cenné papíry (256) 776.

Poizovaný krátkodobý finanní majetek (259) 787.

Peníze na cest (261) 798.

IV. Souet IV.1. až IV.3.Jiná aktiva celkem 84 19 162

Náklady píštích období (381) 81 191.

Píjmy píštích období (385) 82 1622.

Kurzové rozdíly aktivní (386) 833.

Souet A. až B.Aktiva celkem 85 1 9811 447



4b

Stav k posled. dni
úetního období

3c

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
úetního obdobíPASIVAOznaení

a

A. Souet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 925439

I. Souet I.1. až I.3.Jmní celkem 90 444 444

Vlastní jmní (901) 87 4444441.

Fondy (911) 882.

Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk (921) 893.

II. Souet II.1 až II.3.Výsledek hospodaení celkem 94 -5 481

Úet výsledku hospodaení (963) 91 486x1.

Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení (931) 92 x4422.

Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -5-4473.

B. Souet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 0561 008

I. Hodnota I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Souet II.1. až II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé bankovní úvry (951) 981.

Vydané dluhopisy (953) 992.

Závazky z pronájmu (954) 1003.

Pijaté dlouhodobé zálohy (955) 1014.

Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 1025.

Dohadné úty pasivní (389) 1036.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 1047.

III. Souet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 985 1 030

Dodavatelé (321) 106 286791.

Smnky k úhrad (322) 1072.

Pijaté zálohy (324) 1083.

Ostatní závazky (325) 1094.

Zamstnanci (331) 110 4143075.

Ostatní závazky vi zamstnancm (333) 1116.

Závazky k institucím soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 112 2081437.

Da z píjm (341) 1138.

Ostatní pímé dan (342) 114 56259.

Da z pidané hodnoty (343) 11510.

Ostatní dan a poplatky (345) 116 111.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpotu (346) 11712.

Závazky ve vztahu k rozpotu orgán územ. samospr. celk (348) 11813.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl (367) 11914.

Závazky ke spoleníkm sdruženým ve spolenosti (368) 12015.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 12116.

Jiné závazky (379) 122 6140317.

Krátkodobé bankovní úvry (231) 12318.

Eskontní úvry (232) 12419.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 12520.

Vlastní dluhopisy (255) 12621.

Dohadné úty pasivní (389) 127 52722.

Ostatní krátkodobé finanní výpomoci (249) 12823.





Výkaz zisku a ztrát

IO

píslušnému finannímu
orgánu

1 x
Úetní jednotka doruí:

29277418

Denní centrum Barevný svt, o.p.s.
Okružní  962
Tebí 1
674 01

Název a sídlo úetní jednotky( v celých tisících K )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Pílohy . 2
vyhlášky . 504/2002 Sb

íslo
ádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

innosti

Hlavní

6

HospodáskáOznaení

NákladyA. 1

Spotebované nákupy celkem 1 150Souet I.1. až I.4. 2 443707I.

Spoteba materiálu 1035323 6351. (501)

Spoteba energie 261754 2012. (502)

Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 3146 3144. (504)

Služby celkem 726Souet II.5. až II.8. 7 2724II.

Opravy a udržování 998 995. (511)

Cestovné 159 156. (512)

Náklady na reprezentaci 107. (513)

Ostatní služby 261011 6128. (518)

Osobní náklady celkem 5 293Souet III.9. až III.13. 12 1855 108III.

Mzdové náklady 1853 90313 4 0889. (521)

Zákonné sociální pojištní 1 20414 1 20410. (524)

Ostatní sociální pojištní 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 116 112. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Dan a poplatky celkem 3Souet IV.14. až IV.16. 18 3IV.

Da silniní 319 314. (531)

Da z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní dan a poplatky 2116. (538)

Ostatní náklady celkem 91Souet V.17. až V.24. 22 289V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 2721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 28930 9124. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 13531Souet VI.25. až VI.30. 135

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13532 13525. (551)

Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)



íslo
ádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

innosti

Hlavní

6

HospodáskáOznaení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté píspvky celkem Souet VII.31. až VII.32. 38VII.

Poskytnuté píspvky zútované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté lenské píspvky 4032. (582)

Da z píjm celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatené odvody dan z píjm 4233. (595)

Náklady celkem 7 398Souet I. až VIII. 43 6326 766



íslo
ádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

innosti

Hlavní

6

HospodáskáOznaení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 925Souet I.1. až I.3. 45 8661 059I.

Tržby za vlastní výrobky 18446 1841. (601)

Tržby z prodeje služeb 731 05947 1 1322. (602)

Tržby za prodané zboží 60948 6093. (604)

Zmna stavu vnitroorganizaních zásob celkem Souet II.4. až II.7. 49II.

Zmna stavu zásob nedokonené výroby 504. (611)

Zmna stavu zásob polotovar 515. (612)

Zmna stavu zásob výrobk 526. (613)

Zmna stavu zvíat 537. (614)

Aktivace celkem Souet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizaních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem 5Souet IV.12. až IV.18. 59 5IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 6315. (644)

Kurzové zisky 6416. (645)

Zútování fond 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 566 518. (649)

Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Souet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papír a podíl 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finanního majetku 7122. (655)

Zútování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 7324. (657)

Zútování opravných položek 7425. (659)

Pijaté píspvky celkem 587Souet VI.26. až VI.28. 75 587VI.

Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 7626. (681)

Pijaté píspvky (dary) 58777 58727. (682)

Pijaté lenské píspvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 5 367Hodnota VII.29. 79 5 367VII.

Provozní dotace 5 36780 5 36729. (691)

Výnosy celkem 7 884Souet I. až VII. 81 8667 018









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

Jmenovitě děkujeme: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Úřad práce Třebíč, Město Třebíč, 
Město Jaroměřice n. Rokytnou, Město Hrotovice, Město Jemnice, Město Náměšť nad Osla-
vou, Městys Stařeč, Městys Okříšky, Obec Radonín, Obec Nová Ves, Evropský sociální fond, 
Envinet a.s. (NUVIA a.s.), Mann + Hummel Service s.r.o., Mann + Hummel  (CZ) s.r.o., ALFA 
IN a.s., Kapucín Repro s.r.o., Lékárna Medicamen s.r.o., VIA ALTA a.s., MAN – ZT s.r.o., So-
rin s.r.o., Hlouch Motors s.r.o., McRAI s.r.o., Relative design s.r.o., Interm s. r. o., Németh, 
s.r.o., DVD Jaroměřice nad Rokytnou, Pekařství Weber, KOUS Vysočina, VZP ČR, Nadace 
České spořitelny, Nadace Divoké husy, KulturTop Třebíč, Ing. František Vágner, Ing. Vlasta  
Slámová, Eva Uvírová, Antonín Urbánek, Jana Florentýna Zatloukalová, Jiří Kafuněk, MgA. 
Jana Jedličková, Anna Kolaříková, Martin Gregor, Jiří Petr, Mgr. Lada Novotná, rodina  
Kubíčkova, rodina Slabých, Rimma Jumagulová, Hana Škrabalová, Státní zámek Jaroměřice 
nad Rokytnou a pan kastelán Ing. Radim Petr a dárci, kteří přispěli do veřejné sbírky.
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.





Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
okružní 962/13, 674 01  Třebíč
Ič: 29277418
č.ú.: 2816167339/0800


