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Úvodní slovo
Zdravím Vás milí čtenáři výroční zprávy za rok 2018,

již mnoho let mám možnost vidět přes provozní a ekono-
mické údaje do Barevného světa poměrně zřetelně a vidím, 
že z hospodářského úhlu pohledu Barevný svět funguje vel-
mi dobře. 
Letmo znám i skutečný provoz ze stacionáře, z obou kavá-
ren a chráněného bydlení. Znám některé klienty a některé 
rodiče klientů, znám některé pracovníky Barevného světa  
a znám obě bývalé ředitelky i tu současnou. Při těch let-
mých setkáních mívám vždy dobrý pocit. Vidím, že Barevný svět je šťastný počin. 
Na lidech obdivuji tvořivost, schopnost provozovat umění a také schopnost si po-
máhat a pomoc přijímat. A vidím, že všechno tohle lidem z Barevného světa jde.
Na dalších stranách se dočtete o pohledu rodiny klienta Jakuba K. na Barevný  
svět, základní informace, informace o činnosti jednotlivých oddělení za poslední 
rok, o jejich plánech a na závěr ona ekonomická data a výrok auditora.

     Příjemné čtení a s úctou
     Vladimír Holý, předseda správní rady

Vážení a milí, 

i já se připojuji k panu Holému a vítám vás nad stránkami 
v pořadí již čtrnácté výroční zprávy Barevného světa. Moc 
mě těší, že i tentokrát se ohlížíme za rokem, který byl pro 
nás velmi pestrý a bohatý na nové zkušenosti a zážitky. Toto 
ohlédnutí nás opět utvrzuje v tom, že naše práce má stále 
smysl. A já osobně vnímám jako velké štěstí, že zmiňova-
ný smysl u nás nenajdete v číslech, výkonech a penězích, 
ale v lidech. Barevnému světu dávají smysl klienti, o které 
se stará, jejich rodiny, skvělá parta zaměstnanců „srdcařů“  
a úžasní lidé, kteří mu fandí, podporují jeho činnost a „jsou 
s ním“… v dobrém i ve zlém :-). Velký dík jim všem!

     S úctou
     Petra Tučková, ředitelka

1 2



O Barevném světě
Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc  
a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli 
sociálních služeb organizace působí již od roku 2005 a v současné době zajišťuje 
tři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci a chráněné 
bydlení. 

Centrum provozuje také textilní dílnu a obchod Krasohled v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a dvě tréninkové kavárny, kde nacházejí lidé s mentálním postižením 
pracovní uplatnění. Tyto kavárny můžete navštívit na státním zámku v Jaroměři-
cích nad Rokytnou a na zámku v Hrotovicích.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. koncipuje nabídku svých služeb tak, aby 
umožňovala jejich vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tedy mají mož-
nost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem 
a mohou tak maximálně naplnit svůj potenciál a směřovat k dosažení co nejvyšší 
míry samostatnosti.
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Pohled do Barevného světa
Rádi bychom vyjádřili poděkování vedení a všem pracovníkům organizace Denní 
centrum Barevný svět za jejich lidský a obětavý přístup při práci s lidmi s mentálním 
a kombinovaným postižením. 

Práce s postiženými lidmi v Barevném světě vyžaduje velké osobní nasazení od 
všech, kteří každodenně zajišťují vše potřebné pro chod celé organizace, přípravu 
programů i konkrétní činnosti a kontakt s hendikepovanými lidmi. Z jejich práce vy-
zařuje odbornost a hlavně úžasná trpělivost a lidský až láskyplný přístup ke každému 
svěřenci.  Velmi tak pomáhají nejen samotným klientům, ale i rodinám těchto lidí  
a zasluhují velký obdiv i ocenění veřejným poděkováním.  

Děkujeme, že náš syn Jakub, má možnost již 10 let navštěvovat Barevný svět v Třebíči,  
kde dostal příležitost zapojit se do práce i všech krásných aktivit a společenských, 
sportovních i kulturních akcí a výletů i pobytů u moře jak v denním centru, tak při 
sociální rehabilitaci v Jaroměřicích a nyní i v chráněném bydlení. Jakubův osobní roz-
voj je velký. Měl a má možnost rozvíjet své zájmy a záliby a zároveň zdokonalovat 
svoje pracovní schopnosti a možnosti a také sociální a citové kontakty v příjemném 
a radostném prostředí. 

Postupně prošel různými kurzy, kde získal povědomí i praktické zkušenosti o prá-
ci, penězích, nákupech, o společenském chování, jak postupovat a orientovat se  
v institucích, dopravě, o práci na PC, o komunikaci. Velmi si oblíbil práci na zahradě 
i v kavárně v zámku v Jaroměřicích a v šicí dílně s obchůdkem, kde si jejich nápadité 
výrobky může koupit kdokoliv i my. Doma máme jejich koberečky tkané na tkalcov-
ském stroji ze starých látek a večer si vaříme čaj ze směsí vypěstovaných a vkusně 
balených bylinek a tak nám stále připomínají, že Jakub je a bude vždy mezi lidmi, kteří 
mají srdce na správném místě. 

Děkujeme a jsme rádi, že barevné Slunce charakterizující Barevný svět mu bude 
stále oporou v životěa jeho barvy nikdy nevyblednou.  

Rodina Jakuba K.

V Třebíči dne 7.4.2019
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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 Kuthan – člen 

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 
osobám 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  
 hendikepem 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 



Denní stacionář
Vedoucí služby:  Bc. Jakub Dvořák
E-mail:   stacionar@barevny-svet.eu
Telefon:  730 516 216

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.

Rok 2018 ve stacionáři:
I v roce 2018 jsme nabízeli našim klientům denního stacionáře spoustu různoro-
dých aktivit. V našich ergoterapeutických dílnách si udržují, popřípadě získávají, 
nové schopnosti a dovednosti. Klienti mohou pracovat v keramické či dřevařské 
dílně. Vyzkoušet si mohou různé umělecké techniky ve výtvarné dílně. Pomáha-
jí s výrobou svíček a ve cvičné kuchyni si připravují své oblíbené dobroty. Tyto 
činnosti přispívají k rozvoji sebevědomí klientů a sebeuvědomění si vlastní ceny. 
Tento pozitivní účinek na klienty je vždy zřetelně vidět, když dokončí svoji práci  
a vidí její výsledek. Možnost svoji práci představit široké veřejnosti, ať už jako 
součást výstav, které pořádáme, nebo jako výrobky, které si mohou lidé zakou-
pit v našich kavárnách, obchůdcích nebo v rámci různých jarmarků, kterých  
se účastníme, pak tento pozitivní účinek ještě umocňuje.
Důležitou součástí naší práce je zprostředkovat našim klientům kontakt se širo-
kou veřejností. To nám umožňují různé výlety, které pro naše klienty organizu-
jeme, stejně jako společenské, kulturní a sportovní akce, kterých se účastníme.  
Naším hlavním cílem je poskytnout klientům možnost smysluplně trávit svůj čas, 
pomáhat jim získávat nové schopnosti a dovednosti a dát jim příležitost potkávat 
se s většinovou společností, jejíž jsou nedílnou součástí

Statistika:
V roce 2018 navštěvovalo denní stacionář 33 klientů.
V průběhu roku navštěvovalo stacionář 12 žen a 21 mužů.
Celkem bylo klientům poskytnuto 2250 hodin přímé péče.

Očima klientů:
Jan M.: 
„Já si nejvíc pamatuju, že jsme dělali tácky a hmyzí hotel, to mě moc bavilo. A pak 
jsme dělali rámeček na fotku a jich mám i doma hodně, mám tam fotky. Takže mě 
baví nejvíc dřevodílna“

Jana Š.:
„No, keramika, ta je boží. To jede jako po másle. Vyzkoušela jsem anděla, koule  
a zápichy - ty jsem zvládla skoro celý udělat sama. Jsem tady s váma spokojená, je to 
báječný.“

Miroslav Č.:
„Dílna, ta truhlářská, ta mě baví nejvíc. Šmirglování a natírání se mi líbí, su spoko-
jenej.“

Oldřich G.:
„Ti Korejci tady byli. Krabičky jsme dělali, vařili jsme, byly taky různý hry. Ty šipky,  
to mě bavilo.....No, jinak...baví mě malování obrázků.“

Jiří M.:
„Baví mě ta keramika a malování a jsem rád, když si můžu číst knížky. Nejvíc  
mě bavily košíky.“

Pohled zvenčí:
Jaroslava K., 
opatrovník:
„Můj syn je těžce mentál-
ně postižený a potřebuje 
vysokou míru podpory. 
Do Barevného světa cho-
dí už několik let a hned 
od začátku mě mile 
překvapila vstřícnost, 
ochota a celkový přístup 
všech zaměstnanců. Vím, 
že mohu v klidu pracovat 
a žít, protože syn je spo-
kojený a je o něj dobře 
postaráno.“
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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.

Rok 2018 v sociální rehabilitaci:
V uplynulém roce se podařilo dovybavit prostory služby díky finanční stabilitě 
projektu OPZ IP IV. Stále chybějící odkládací prostor jsme vyřešili novými regály, 
které se brzy zaplnily produkty z tréninkové zahrady. V zahradě přibyly nové dru-
hy bylin. Díky nim klienti získali nejen praktické dovednosti, ale i prožitek smyslu-
plné práce. Od semínka nebo zasazené rostliny, zalévání, pletí a okopávání, sběr 
a sušení až po zabalení bylinného produktu a uložení do nového regálu. Velkou 
radostí byl nákup kvalitního kuchyňského robota pro využití v tréninkové ku-
chyni. Klientům umožnil nácvik práce s novým moderním spotřebičem, zároveň 
pak usnadnil přípravu těst k pečení i zpracování zeleniny při výrobě kořenicích 
směsí. Během roku 2018 jsme přivítali milé návštěvy – třídu žáků Praktické ško-
ly z Moravských Budějovic, dobrovolníky z třebíčské organizace Střed, z.ú., tým 
pracovníků i klientů Klubu Lebeda z Balin… Vyměnili jsme si pracovní zkušenosti, 
poznali jsme nové lidi. V rámci Dne otevřených dveří služby sociální rehabilitace 
nás navštívilo 56 osob, kterým jsme přiblížili naši práci. Pro klienty a pracovníky 
služby to byl vždy inspirující zážitek. I díky těmto možnostem a novým zkušenos-
tem získali naši klienti příjemné „domácí“ zázemí. V místě služby, kde pravidelně 
trávili čas vzděláváním, trénováním svých dovedností a schopností se tak přiblížili 
šanci prožít život podle svých přání a představ. 

Statistika:
V roce 2018 jsme po-
skytli službu 21 klien-
tům.
20 klientům v ambu-
lantní formě služby – 
kapacita služby byla 
naplněna.
1 klientce v terénní 
formě služby – volné 
bylo jedno místo.
V roce 2018 jsme po-
skytli celkem 5 873  
hodiny přímé péče 
služby při počtu 1 262  
kontaktů.

Očima klientů:
Jiřina N.
„Kdybych do Jaroměřic nejezdila, byla bych doma pořád sama. Nejvíc se těším na 
práci v kavárně a zahradě a na kamaráda, který mi vždycky zlepší náladu.“

Roman M.
„Já sem jezdím proto, abych taky něco dělal… Začal jsem jezdit jednou za týden  
a teď už čtyřikrát za týden. Naučil jsem se vyrobit celý papírový koš, sám si to umím 
na práci nachystat.“

Robert K.
„Mám teď pravidelný režim dne – to je pro mě dobrý. Potkávám se s lidma. Mám taky 
možnost si přivydělat peníze. Jezdit sem má pro mě smysl. Získal jsem jako člověk 
respekt.“

Pohled zvenčí:
Pavel Syrový, technický pracovník, státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou:
Klienti jsou podle mě dobře integrovaní do společnosti, kde vládne shon a člověk si 
nevšímá člověka. Práce s klienty je jedna z nejtěžších prací, co znám. Sám jsem si díky 
vašim klientům udělal mnoho spokojených známých a přátel. Přeji mnoho pracov-
ních úspěchů a těším se na další spolupráci. 

Služba je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI, r.č. CZ.03.2.60/0.
0/0.0/15_005/0010486.
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Chráněné bydlení
Vedoucí služby:  Bc. Lenka Trnková (od ledna 2019 Bc. Jakub Dvořák)
E-mail:  chranenebydleni@barevny-svet.eu 
Telefon:  727 838 072 

Kapacita služby: 6 (od ledna 2019 – 18 klientů)
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 samostat-
ným 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 činnostech  
 (stravování, oblékání, hygieně, vytváření struktury dne, hospodaření s penězi),
- podpořit klienta při využívání běžně dostupných míst a služeb.

Rok 2018 v chráněném bydlení:
Naše služba chráněné bydlení nabízí svým uživatelům šanci žít běžným životem svých 
vrstevníků s podporou ze strany sociálních pracovníků. Tomu napomáhá nácvik do-
vedností potřebných k samostatnému bydlení. V roce 2018 jsme se zaměřili na hos-
podaření s penězi a samostatné nakupování. Tento záměr se nám podařilo naplnit  
a téměř všichni obyvatelé chráněného bydlení už si chodí nakupovat sami. Ovšem ten-
to úspěch je součástí většího cíle, kterým je zapojení našich klientů do běžného života 
komunity. A i tento cíl se nám daří naplňovat. Díky možnosti zaměstnat klienty chrá-
něného bydlení v hrotovické tréninkové kavárně, ale i díky tomu, že si nyní chodí sami 
nakupovat, mají naši klienti možnost se přirozeně setkávat s občany Hrotovic a před-
vést jim tak své dovednosti a ukázat, že se nijak neliší od svých „zdravých“ vrstevníků.

Statistika:
V roce 2018 jsme poskytovali službu 6 klientům.
Tento rok jsme poskytli celkem 321,9 hodin přímé péče služby při počtu 2 484 kontaktů.

Očima klientů:
Richard L. 
Moc se mi líbila akce v Třebíči – Srdce plné respektu, kde jsem byl s asistentkou a ostatními 
kamarády z chráněného bydlení. Nejvíc se mi líbila skupina Mirai. Byl jsem moc rád, že jsem 
si je mohl poslechnout. 

Andrea H. 
V chráněném bydlení jsem moc spokojená. Už jsem se naučila chodit si sama nakupovat 
jídlo. A nejvíc se mi líbilo, že jsme se v létě jezdili koupat do bazénu do Jaroměřic. 

Oldřich G. 
Líbila se mi hrotovická pouť, svezl jsem se na kolotoči a poslechl si pěknou dechovku. A byl 
jsem na koncertě Václava Neckáře. 

Renáta O. 
Nejvíc se mi asi líbilo v Praze, kde jsem šla módní přehlídku v šatech, které jsem si sama 
nakreslila. 

Jiří M. 
Už jsem si tady zvykl. A jako každý rok se mi nejvíc líbilo v Itálii. Mám rád, když se můžu 
podívat do cizí země. Dobrý to tam bylo.

Pohled zvenčí:
Veronika Chromá, Mateřské centrum Andílci, z.s. Hrotovice:
„S chráněným bydlením v Hrotovicích spolupracujeme již druhým rokem. Klienti se 
účastní aktivit Mateřského centra a pomáhají i s jejich přípravou. Na těchto akcích se 
seznamují s novými lidmi a mnohdy vytvářejí i nová přátelství, což jim pomáhá zvýšit 
samostatnost a sebevědomí. Akce navštěvují společně s asistentkami, s nimiž je vý-
borná spolupráce.“
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Tréninková pracoviště
V Barevném světě dlouhodobě usilujeme o posilování a zvyšování kompetencí 
našich klientů, tak aby byli schopni zapojit se do „běžného“ života, maximálně 
podobného tomu, který vedou jejich vrstevníci.

Pro osoby s mentálním postižením má práce stejný význam jako pro osoby bez 
hendikepu. Koneckonců zaměstnání a ekonomická nezávislost je charakteristic-
kým znakem období dospělosti. Čím méně je člověk s mentálním postižením zá-
vislý na svém okolí, tím má větší možnost přebírat kontrolu nad svým životem. 
Pro osoby s postižením má zapojení se do pracovního procesu významný vliv na 
jejich sebeurčení a seberealizaci. Práce jim přináší uspokojení, pocit důležitosti  
a užitečnosti.

Možnost chodit do zaměstnání dává každému dni pevnou strukturu. Člověk musí 
dodržovat určitý řád, určité po sobě jdoucí povinnosti a učí se tak vnímat pra-
covní dobu a odlišovat ji od volného času. Pracovní činnost tak dodává lidem  
s mentálním postižením potřebný pocit bezpečí a jistoty. 
Důležitou stránkou zaměstnávání je pro naše klienty i možnost sociálního začle-
nění. V přirozeném prostředí pracoviště se setkávají s ostatními lidmi, navazují 
pracovní vztahy a obě strany tak přispívají k boření předsudků, se kterými se  
i v dnešním světě ještě občas setkáváme.

Zkusili jste se někdy zamyslet, proč vlastně chodíme do práce? V jednom z prů-
zkumů se na totéž ptali zaměstnanců s mentálním postižením. A výsledek? Jako 
hlavní důvod proč chodit do práce uváděli nejčastěji možnost potkávat nové 
lidi, v těsném závěsu byla odpověď, že si tak mohou vydělat své vlastní peníze, 
na třetím místě se umístila možnost, že dělají něco, co ostatní ocení a nakonec  
i možnost se něco nového naučit. Tyto výsledky se příliš neliší od toho, jak v po-
dobných průzkumech odpovídali zaměstnanci bez postižení.

Toto vše je také důvodem, proč se při poskytování sociálních služeb a realizaci 
návazných projektů dlouhodobě zaměřujeme na posilování pracovních schop-
ností a dovedností našich klientů a zajištění nabídky pracovního uplatnění. Díky 
spolupráci s Úřadem práce v Třebíči jsem tak mohli v roce 2018 zajistit pracovní 
místa pro 20 osob v rámci tréninkových pracovišť Barevného světa. 
Průměrný přepočet zaměstnanců OZP na chráněných pracovních místech za loň-
ský rok činil 57,47%. 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 Jaroměři-
ce nad Rokytnou

Textilní dílna – Dobrovského 488, Jaroměřice nad Rokytnou
Tréninkový obchod a kavárna Barevný svět – nádvoří zámku v Hrotovicích, 
nám. 8. května 1

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981

Projekt „I my rádi pracujeme II.“
realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Již třetím 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. Cí-
lem projektu I my rádi pracujeme II. je podpořit osoby s mentálním postižením  
a prostřednictvím realizace teoretické výuky, praktické přípravy a vytvořením tré-
ninkových pracovních míst zvýšit jejich pracovní a společenské začlenění.
Na začátku roku 2018 byla úspěšně zakončena teoretická část projektu, která 
obsahovala kurzy na posilování sociálních dovedností, finanční gramotnosti  
a počítačové gramotnosti. V tomto roce i nadále probíhala praktická příprava  
v textilní dílně, tréninkové kavárně, tréninkové zahradě a v tréninkovém obchodě 
s kavárnou. V roce 2018 také došlo k vytvoření tréninkových pracovních míst pro 
převážnou část úspěšných účastníků projektu, na kterých po dobu šesti měsíců 
získávali pracovní zkušenosti
V následujícím období bude projekt pokračovat v zaměstnávání zbylých účastní-
ků projektu na tré-
ninkových pracov-
ních místech.
Projekt I my rádi 
pracujeme II., reg. 
č. CZ.03.2.60/0.0/
0.0/15_022/00009
81, je financován z 
EU prostřednictvím 
Operačního progra-
mu Zaměstnanost.
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Významné projekty a aktivity roku 2018
Vyhlášení Ceny Ď 

Ve čtvrtek 3. května se 
zástupci naší organi-
zace zúčastnili velmi 
milého setkání, které 
se konalo na magis-
trátu města Jihlavy  
u příležitosti vyhláše-
ní výsledků krajského 
kola Ceny Ď 2018, kte-
rá je udílena jako dík 
mecenášům a dobro-
dincům. Barevný svět 
pro tento ročník no-
minoval dva své dlou-
hodobé podporovate-
le Aničku Kolaříkovou  
a Františka Vágnera, kteří nám v předchozím roce zprostředkovali svou pomocí 
velmi silné a nevšední zážitky. Anička pro nás připravila dva nádherné benefič-
ní koncerty a pan Vágner pro nás mimo jiné zorganizoval několikadenní pobyt  
v krásném prostředí mikroregionu Toulovcovy maštale. Jim oběma patří naše 
velké Ď, stejně tak jako všem dalším milým příznivcům a váženým donátorům, 
kteří činnost Barevného světa podporovali a podporují. Právě díky nim může být 
naše nabídka služeb tak pestrá. 

Den otevřených 
dveří v Jaroměřicích 
V červenci proběhl v jaroměřické 
sociální rehabilitaci Den otevřených 
dveří, kde jsme široké veřejnosti 
představili běžný pracovní den na-
šich klientů. Děti i dospělí si mohli 
vyzkoušet šití na stroji, výrobu pa-
pírových květin nebo pletení košíků, 
a to vše pod vedením pracovníků 
a klientů Denního centra Barevný 
svět. Tato akce se uskutečnila za 
finanční podpory Kraje Vysočina  
a KOUS Vysočina.

Vernisáž výstavy 
Zrcadlení 
V sobotu 4. srpna proběhla v kavár-
ně Splněný sen vernisáž již tradiční 
výstavy obrazů osob s mentálním  
a kombinovaným postižením. Ob-
razy na výstavu, která je jedním  
z doprovodných programů Meziná-
rodního hudebního festivalu Petra 
Dvorského, vznikly v terapeutických 
dílnách denního stacionáře. Téma-
tem výstavy „Zrcadlení“ byla kresba 
autoportrétů.

Návštěva korejských dobrovolníků 

Díky spolupráci s organizací STŘED, z.ú., nás v rámci programu „2018 - zahra-
niční dobrovolné aktivity globálních studentských dobrovolníků sponzorovaných 
KHNP“ navštívilo 15 studentů z Jižní Koreji. Během tří dnů, které s námi studenti 
strávili, jsme společně vyráběli krásné šperkovnice a vějíře, uvařili jsme si národ-
ní korejské jídlo Bibimbap nebo tradiční korejské palačinky Hotteok. Také jsme 
si užili  představení plné korejských národních písní a tanců a vyzkoušeli jsme si  
i několik tradičních korejských her jako je například Tuho. Celý pobyt dobrovolní-
ků byl zakončen veřejnosti přístupným Energetic Korea Festivalem.
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Workshop Byliny naší zahrady 

V září se v prostorách 
tréninkové kavárny Spl-
něný sen na zámku  
v Jaroměřicích nad Rokyt-
nou uskutečnil workshop 
„Byliny naší zahrady“. Zde 
se mohli návštěvníci, pod 
vedením našich pracov-
níků a klientů, seznámit 
s využitím bylinek, které 
pěstujeme v rámci soci-
ální rehabilitace na naší 
tréninkové zámecké za-
hradě v Jaroměřicích nad 
Rokytnou.

Novoroční běh Klučovka 

31. prosince proběhl 38. ročník silvestrovského běhu KLUČOVKA, který pořádal 
sportovní klub Atletic Třebíč za podpory našeho dlouholetého partnera a pod-
porovatele, firmy Fraenkische CZ. Část výtěžku ve výši 4000,- ze silvestrovského 
běhu byl darován Barevnému světu, jehož klienti vyrobili medaile pro úspěšné 
závodníky.

Fotografiemi pro radost 

I v roce 2018 jsme se zúčastnili projektu Fotografiemi pro radost. Celý ročník 
byl prodchnutý spoustou aktivit. My jsme se zúčastnili fotoworkshopu pod vede-
ním Jarmily Štukové, něko-
likanásobné vítězky Czech 
Press photo a navštívili 
jsme Levandulový statek 
v Odlochovicích. V květnu 
proběhla v naší kavárně 
Splněný sen v Jaroměřicích 
nad Rokytnou vernisáž fo-
tografií z předchozího roku 
a vyvrcholením celého roč-
níku bylo společné setkání 
v pražském Vnitroblocku, 
kde proběhla přehlídka 
oděvů, navržených klienty 
ze zapojených organizací.

Burza Filantropie 

V roce 2018 jsme se zapojili do Burzy filantropie, organizované KOUS Vysočina. 
Náš projekt „Schůdky do (Barevného) světa“ jsme představili donátorům a po-
dařilo se nám získat podporu od Nadace ČEZ - EPP Pomáhej pohybem ve výši  
50 000 Kč. Díky tomu jsme mohli vybavit naše dva svozové automobily výsuvnými 
schůdky, které zvýšily bezpečnost, komfort a dostupnost našich sociálních služeb 
klientům.

Chráněné bydlení Třebíč 

V roce 2018 vybudovalo město Třebíč chráněné bydlení na Demlově ulici. Díky 
rekonstrukci chátrající budovy bývalé oční školy se podařilo vybudovat tři nové 
byty pro dvanáct klientů. Denní centrum Barevný svět, o.p.s. následně uspělo 
díky zkušenostem z provozování této služby v Hrotovicích, ve výběrovém řízení 
na provozovatele chráněného bydlení v Třebíči. Od ledna 2019 tak tuto službu 
můžeme nabízet i v Třebíči.



19 20

Spolupráce s našimi partnery
• ALFA IN, a.s. – Firma ALFA IN a.s., náš dlouholetý partner a podporovatel, slavi-
la v roce 2018 20 let od svého založení. V rámci oslav připravila nejen pro své ob-
chodní partnery, ale i pro širo-
kou veřejnost skvělý hudební 
zážitek v podobě benefičního 
koncertu Dana Bárty a Robert 
Balzar tria. Na dobrou věc se 
podařilo vybrat fantastických 
110 500 Kč, které firma ALFA 
IN a.s. zdvojnásobila a rozdě-
lila mezi Denní centrum Ba-
revný svět, o.p.s. a Diakonii 
ČCE - středisko Myslibořice. 

• ČEZ, a.s. – V červenci jsme přijali pozvání od Skupiny ČEZ k návštěvě Jader-
né elektrárny Dukovany. Nebylo to jen tak obyčejné pozvání. Po příjezdu  
k elektrárně jsme nastoupili do autobusu, který rozváží domů zaměstnance  
a tam na nás čekalo překvapení v podobě čtveřice elegantních, sympatických 
a především talentovaných dam, které jistě znáte jako Sestry Havelkovy. Toto 
vystoupení proběhlo v rámci propagace Mezinárodního hudebního festiva-
lu Petra Dvorského. Pravidelně se také účastníme tradičních velikonočních  
a adventních trhů v Jaderné elektrárně Dukovany.

• MANN+HUMMEL – I v roce 2018 jsme spolupracovali s firmou Mann+Hummel. 
V květnu jsme se zúčastnili u příležitosti oslav 25 let působení této firmy v České 
republice Dne Mann+Hummel, kam jsme si připravili výtvarné dílničky a návštěv-
níci si zde mohli zakoupit také výrobky od našich klientů. Tradičně jsme se také 
zapojili do charitativní akce Srdce plné respektu, která proběhla v září na Karlově 
náměstí v Třebíči.

• FRAENKISCHE CZ s.r.o. 
– V lednu jsme uspořádali 
ve firmě FRAENKISCHE CZ  
v Okříškách naši první chari-
tativní snídani. A díky úspě-
chu, který mezi zaměstnanci 
měla, proběhly do konce 
roku ještě dvě další. A jsme 
rádi, že nabídku na spolu-
práci při pořádání charita-
tivních snídání jsme dostali 
i pro rok 2019. V červnu 
jsme se také zúčastnili Dne 
otevřených dveří a Dne dětí 
FRAENKISCHE, kde jsme si 
připravili výtvarnou dílničku 
s keramickými obrázky pro 
300 dětí.



PŘÍLOHA  K ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE
 za účetní období roku 2018

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. 2018

Sestaveno dne: 
29.04.2019

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 Kuthan
  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:  23,37
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZP:  15,62

Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců:    6.645.080,00 Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců se ZP:  838.762,00 Kč

Odměny a funkční požitky členů statutárních orgánů:  34.601,00 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 2018 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 výno-
  sů 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.

e) Způsoby evidence a odpisování majetku

Od roku 2011 o.p.s. za samostatné movité věci, soubory movitých věcí a nehmot-
ný majetek považuje majetek s pořizovací cenou nad 40.000,- Kč a dobou pou-
žitelnosti delší než 1 rok. Předměty evidované jako samostatný movitý majetek 
před rokem 2011 a s nižší pořizovací cenou zůstávají v majetku až do doby vyřa-
zení.

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 ne-
hmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
V roce 2018 nebyl dlouhodobý hmotný majetek pořizován ani vyřazován. 
Byly zaúčtovány oprávky podle odpisového plánu.

f) 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 účetním období nenastaly žádné významné události.

III. Doplňující informace
Vybrané podstatné údaje o posouzení majetkoprávní situace

1.  Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2018 :            18 tis. Kč

2.  Ostatní pohledávky:             klienti a bývalí klienti            77 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. 2018  : 117 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. 2018                                                      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

14. 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 720 Provozní dotace MPSV 3210

Energie 282 Provozní dotace USC 652

Oprava a údržba 71 Provozní dotace Kraj Vysočina 526

Cestovné 26 Dotace UP 1124

Služby    680 Projekt IP 4  2293

Projekt I my rádi II 920

Osobní náklady 8086 Za pobyt klientů  1100

Ostatní náklady 93 Příjem z činnosti  0

Odpisy 130 Úroky+jiné ost. výnosy  9

Daně a poplatky 7 Přijaté dary a členské příspěvky  373

Pokuty a penále  2 Ost. výnosy  0

Náklady celkem 10097 Výnosy celkem  10207

Zisk       110

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Reklama
Prodej výrobků a zboží
kavárny

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

Spotřeba materiálu 140 Reklama 41

Energie 90 Prodej výrobků 183

Prodané zboží 648 Prodej zboží 1637

Ostatní služby 123

Cestovné 0

Osobní náklady 570

Odpisy 36

Náklady celkem 1607 Výnosy celkem  1861

Zisk 254

25 26



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

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

Poskytovatel Účel Výše 
dotace Čerpání Vratky

MPSV Provozní dotace 3210 3210 0

MĚSTO TŘEBÍČ Provozní dotace 585 585 0

KRAJ VYSOČINA Provozní dotace 526 526 0

Město Jemnice, Náměšť nad 
Oslavou, Jaroměřice n. R. Provozní dotace 67 67 0

Úřad práce Zřízení pracovních 
míst 1124 1124 0

Projekt IP 4 (220) Provozní dotace 2293 2293 0

PROJEKT I my rádi II Provozní dotace 920 920 0

17.  Přehled o přijatých darech:

Na všechny dary byly vystaveny darovací smlouvy a dárci budou uvedeni  
ve výroční zprávě za rok 2018.

Dary nad 10 tisíc Kč: (v tis. Kč)

Poskytovatel Výše daru Poskytovatel Výše daru

VIA ALTA 40 NUVIA           15

INTERM 40 Fyzické osoby (5) 155

MEDICAMEN, spol. s r.o. 40 Helena 
Nedvědická           10

MANN+HUMMEL 60

ALFA IN, a. s. 130

18.  Přehled o poskytnutých darech:
 Nebyly poskytnuty žádné dary.

19.  Náklady na správní činnost

Náklady na správní činnost zahrnují odměny ředitelky na základě příkazní smlou-
vy ve výši 34.601,- Kč.

Náklady na auditorskou činnosti byly ve výši 41.149,00Kč.

20. Informace o zjištění základu daně:

Náklady a výnosy o. p. s. jsou sledovány podle jednotlivých středisek (denní staci-
onář, sociální rehabilitace, chráněné bydlení Hrotovice, chráněné bydlení Třebíč, 
kavárna Jaroměřice n. R. a kavárna Hrotovice). 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 Třebíč, Město Jaroměřice n. Rokytnou, Město Jemnice, Město Hrotovice, 
Město Náměšť nad Oslavou, Moravskobudějovický mikroregion, Městys Okříšky, 
Městys Stařeč, Obec Nová Ves, Obec Myslibořice, Obec Radonín, Obec Trnava 

ARS/Koncert, spol. s.r.o., ALFA IN a.s., FRAENKISCHE CZ 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., NUVIA a.s., Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou a pan kastelán Ing. Ra-
dim Petr, TIPAFROST, a.s., Unicode Systems, s.r.o., VIA ALTA, a.s.

Pavel Bulíček, Helena Frídecká, Bc. Anna Kolaříková, rodina Kubíčkova, Eva Melkesová, 
Dana Moravcová, Milan Nejedlý, Helena Nedvědická, Hana Rawlings, Ing. Vlasta 
Slámová, Marcel Strmiska, Kateřina Svobodová, Pavel Syrový, Antonín Urbánek, 
Ing. František Vágner, zaměstnanci Městského úřadu Hrotovice, Českobratrská 
církev evangelická

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


