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Úvodní slovo
Milí přátelé Barevného světa,
máme před sebou patnáctou výroční zprávu našeho „Barevňáku.“ Tento dokument 
má především podat komplexní informaci o vývoji, činnosti a hospodaření v uply-
nulém roce 2019. V letošním roce (kdy svůj příspěvek píšu) oslaví Barevný svět již své 
15. jubileum. Proto se ráda a s úctou ohlédnu nejen na rok uplynulý, ale také trochu 
do minulosti. 
Když v září 2005 vstoupil Barevný svět v Třebíči na Okružní ulici formou stacionáře 
do života sociálních služeb jako novorozeně, byla jsem u toho.  Nešlo však o žádné 
nemluvňátko. Naopak. Svým nadšením do života Barevný svět promlouval nejen  
k lidem s postižením, k jejich rodinám, ale i k široké veřejnosti. Sedmičlenný pracovní 
tým, zapálený pro dobrou věc, spolu s deseti klienty vytvořil, řekla bych, rodinnou 
atmosféru. Nemuseli jsme o integraci usilovat, proběhla naprosto přirozeně – sama. 
Vznikly tak vztahy, které přetrvávají dodnes i mimo hranice zařízení.
Jak už to v životě bývá, každý se vyvíjí a roste. Tak i Barevný svět za působení dvou 
dalších p. ředitelek  rozšířil počet svých služeb a s nimi i svá působiště. V rámci služ-
by Sociální rehabilitace si na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou můžeme dát kávu 
připravovanou našimi klienty v kavárně Splněný sen. Pak lze klidně přejít přes silnici 
do obchodu Krasohled a koupit si zajímavé výrobky z šicí dílny nebo různé bylin-
kové směsi z tréninkové zahrady. Ještě k většímu rozkvětu Barevného světa došlo, 
když naši uživatelé služby Chráněné bydlení začali samostatně žít. Nejprve byla tato 
služba zřízena v Hrotovicích a nově i v Třebíči. Díky službě Chráněná pracovní místa  
a jejím charitativním snídaním v různých firmách poznali lidé Barevný svět na dalších 
a dalších místech našeho okresu. Jedna služba navazuje na druhou, vzájemně se pro-
línají a ladí, tak jako barvy v logu našeho „Barevňáku.“
Komu všemu za to vděčíme?
V prvé řadě našim klientům a jejich rodinám, proto, že mají v Barevný svět důvěru  
a nechávají se jím provázet ve svých životech. Všem pracovníkům, předešlým i těm 
současným, jejichž práce je často nezaplatitelná. Zasahuje do osobních životů, nedá 
se dělat jen tak, musí se žít. Proto je na místě poděkovat i rodinám všech zaměstnan-
ců, neboť je to i o jejich toleranci a respektu. Obrovský vděk patří všem podporovate-
lům, což se slovy snad ani nedá vyjádřit… V každé výroční zprávě je poslední stránka 
celá věnovaná jednotlivcům, firmám a dalším poskytovatelům finančních, věcných  
i nehmotných darů. Velký vděk také cítím ke všem spolupracujícím partnerským or-
ganizacím, dobrovolníkům a praktikantům, kteří zpestřují život v našem společném 
snažení – dělat svět lepší - barevnější.
Moc bych Barevnému světu přála, aby se v něm všichni cítili šťastni a měli srdce 
otevřená!

Vážení a milí, 
během psaní tohoto příspěvku jsem přišla na to, že každá chvíle Barevného světa – 
minuta, den, rok, pět, deset, patnáct let…se dá vyjádřit jedním slovem: DĚKUJI

    …a tak mi nemějte za zlé, že jsem to tak natáhla.
	 	 Kateřina	Svobodová,	zakladatelka	a	členka	správní	rady
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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.

Statutární	orgán:	Mgr.	Petra	Tučková,	ředitelka
Zakladatelé:		 Mgr.	Kateřina	Svobodová,	Bc.	Alena	Hostašová
Správní	rada:	 Vladimír	Holý	-	předseda	do	6/2019
	 	 Ing.	Lubomír	Sláma	-	předseda	od	6/2019
	 	 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

Členství:
AVPO	ČR,	z.s.	-	Asociace	veřejně	prospěšných	organizací	České	republiky
KOUS	Vysočina,	z.s.	–	Koordinační	uskupení	neziskovek	na	Vysočině
Asociace	pracovní	rehabilitace	ČR,	z.	s.
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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:
Usilujeme	o	to,	aby	lidé	s	mentálním	a	kombinovaným	postižením	byli	platnou	
součástí	svého	okolí.	Proto	jim	pomáháme	nalézt,	rozvinout	a	využít	jejich	jedi-
nečné	schopnosti	a	vnitřní	spokojenost.

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	asis- 
	 tenty	
-	 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	do	4/2019	
	 	 Mgr.	Michaela	Vlčková	od	5/2019
E-mail:		 stacionar@barevny-svet.eu
Telefon:		 730	516	216

Denní	kapacita	služby:	25	osob
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.

Definice: 
Denní	stacionář	je	ambulantní	sociální	služba,	která	je	poskytována	lidem,	kteří	
se	z	důvodu	zdravotního	postižení	neobejdou	bez	neustálé	pomoci	jiné	fyzické	
osoby.	Tito	lidé	obvykle	bydlí	doma	s	rodinou,	v	chráněných,	či	podporovaných	
bytech	a	do	služby	docházejí	jen	na	určitou	část	dne.	Jejich	situace	jim	zpravidla	
nedovoluje,	aby	pracovali,	a	zároveň	nejsou	schopni	trávit	čas	sami,	bez	pomo-
ci	další	osoby.	Služba	umožňuje	lidem,	kteří	jsou	závislí	na	pomoci	druhých,	žít	 
v	jejich	přirozeném	prostředí	a	zároveň	jejich	pečovatelům	nadále	chodit	do	prá-
ce,	 či	 se	věnovat	 jiným	aktivitám.	Má	za	úkol	o	klienta	se	komplexně	postarat	 
a	 zároveň	 jej	 podporovat	 v	 rozvíjení	 jeho	 schopností,	 dovedností	 a	 sociálních	
kontaktů.

Ohlédnutí za rokem 2019:
V	 roce	2019	 jsme	pokračovali	 v	 zaběhnutých	a	osvědčených	činnostech,	 které	
klientům	nabízí	 smysluplné	využití	 volného	času,	 získání	a	upevňování	nových	
schopností	 a	 dovedností.	 Klienti	 měli	 možnost	 po	 celý	 rok	 navštěvovat	 kera-

mickou,	 výtvarnou	 či	 dřevařskou	 dílnu.	 V	 provozu	 byla	 také	 cvičná	 kuchyně	 
a	zahrada.	Zde	byl	prostor	pro	tvorbu	výrobků,	které	se	prodávají	na	trzích,	nebo	
které	si	klienti	vyrobí	pro	sebe.	Mimo	 jiné	 jsme	nabízeli	 i	možnost	relaxačních	
činností,	hraní	 různých	her,	vzdělávání	 formou	opakování	nabytých	vědomostí	
a	plavání	na	Laguně.	Vylepšili	jsme	i	prostředí	stacionáře.	V	polovině	roku	jsme	
vyměnili	veškeré	interiérové	dveře	a	pod	stromeček	jsme	si	nadělili	nové	nádobí	
do	jídelny.	Z	těchto	věcí	jsme	měli	velkou	radost.	
V	 roce	2019	náš	denní	stacionář	zažil	 i	mnoho	novinek.	Poprvé	 jsme	navštívili	
firmu	Esko-T,	kde	jsme	si	při	exkurzi	prohlédli	třídící	linky,	dozvěděli	se,	co	vše	je	
možné	vyrobit	z	odpadu	a	také	jsme	se	podívali	na	to,	jak	to	vypadá	na	skládce	 
v	Petrůvkách.	Informace,	které	jsme	načerpali,	jsme	mohli	využít	i	v	praxi.	Dostali	
jsme	nové	krabice	na	třídění	odpadu,	které	nám	umožnily	lépe	a	efektivněji	třídit	
odpad	v	celém	stacionáři.	V	roce	2019	jsme	také	přivítali	mezi	náš	tým	i	novou	
dobrovolnici	–	Zuzku	McBain,	která	nám	pomohla	s	pohybem.	S	klienty	pravidelně	
vyrážela	na	procházky	a	umožnila	jim	lépe	poznat	přírodu	kolem	stacionáře.	Kli-
enti	 zdolali	 i	 výšlap	na	 rozhlednu	Mařenka	a	pohádkovou	cestu	Panenská.	Na	
jaře	 jsme	 také	 začali	 chodit	 jednou	měsíčně	 na	 obědy	 do	 různých	 restaurací	 
v	Třebíči	a	okolí.	Mnozí	z	klientů	si	tak	poprvé	na	vlastní	kůži	zkoušeli	objednat	 
a	zaplatit	oběd.	Vůbec	nejlepší	novinkou	z	pohledu	mnoha	klientů	bylo	přespání	
v	budově	stacionáře.	S	klienty	 jsme	měli	možnost	strávit	společný	večer,	který	
jsme	si	zpříjemnili	procházkou,	posezením	v	hospůdce	a	poté	jsme	ve	stacionáři	
pokračovali	v	zábavě.	Hráli	jsme	bowling	a	uspořádali	diskotéku.	
Klientům	jsme	také	opět	zprostředkovali	kontakt	se	širokou	veřejností	 formou	
celodenních	výletů,	kulturních	a	sportovních	akcí.	Odnášíme	si	tedy	z	roku	2019	
spoustu	 zážitků	 a	 vzpomínek	 také	 na	 Fimfárum	 v	 Olomouci,	 návštěvu	 ZOO	 
v	Jihlavě	a	Olomouci,	prohlídku	zámku	a	města	Telč,	výlet	do	Punkevních	jeskyní	
a	propasti	Macocha.	Děkujeme	za	projekt	Pomáháme	fotografiemi.	Díky	 tomu	
jsme	si	užili	spoustu	dalších	akcí	jako	například	fotoworkshop	v	Třebíči	a	úžasný	
sportovní	den	v	Praze.	 Již	 tradičně	 jsme	se	účastnili	 turnaje	ve	 fotbale	a	v	ku-
želkách,	který	pořádá	SPMP	Třebíč,	Kuželka	Cupu	organizovaného	Integračním	
centrem	Sasov	a	dalších	akcí.	Tento	rok	se	nám	prostě	vydařil!

	 	 	 	 	 	 														 Michaela	Vlčková,	
	 	 	 	 	 	 	 vedoucí	denního	stacionáře

Statistika:
V	roce	2019	navštěvovalo	denní	stacionář	42	klientů.
V	průběhu	roku	proběhlo	ve	stacionáři	2	666	kontaktů	v	průběhu	240	dnů	posky-
tování	služby.	Celkem	bylo	klientům	poskytnuto	2	477	hodin	přímé	péče.

Pohled zvenčí:
Jsem	opatrovníkem	švagra	Ladislava,	který	navštěvuje	denní	stacionář	Barevný	
svět	 v	 Třebíči.	 Po	 smrti	 jeho	otce	 jsem	hledala	možnosti,	 jak	 spojit	 svou	práci	 
a	celodenní	péči	o	něj.		Od	sestry	jsem	dostala	kontakt	na	tento	denní	stacionář	
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a	tak	jsme	se	s	Láďou	po	předchozí	domluvě	jeli	podívat.	Byla	jsem	překvapená,	
že	mají	místo	a	Láďa	může	nastoupit.	Teď	už	přes	rok	tento	stacionář	navštěvuje	
a	moc	 se	mu	 tam	 líbí.	Našel	 si	 tam	kamarády,	 a	 když	 zrovna	nemůže	 jet,	 tak	
pořád	o	nich	mluví.	Sice	byl	společenský,	ale	byl	méně	komunikativní	a	tak	jsem	
měla	strach,	 jak	bude	 reagovat,	ale	on	 reagoval	 velice	dobře.	Pokaždé	se	 tam	
moc	těší.	Všichni	zaměstnanci	se	klientům	věnují	s	velkým	nasazením.	Vymýšlejí	
pro	ně	různé	aktivity,	hry,	pořádají	i	různé	sportovní	akce,	výlety.	Stacionář	vlastní	
i	 svozové	auto,	 takže	 jsem	měla	 i	 tuto	otázku,	 jak	 tam	Láďu	dopravovat,	 vyře-
šenou.	Se	všemi	pracovníky	je	velice	dobrá	spolupráce	a	jsem	ráda,	že	můžeme	
tuto	službu	využívat.	
	 	 	 Moc	vám	všem	děkuji,		Ludmila	T.

Financování:

Sociální rehabilitace
Vedoucí	služby:		 Mgr.	Naděžda	Fialová
E-mail:	 fialova@barevny-svet.eu
Telefon:	 725	993	805

Okamžitá	kapacita	služby:	12	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.

Definice:
Sociální	rehabilitace	je	jednou	ze	služeb	definovaných	v	zákoně	o	sociálních	služ-
bách.	Je	zaměřená	na	posilování	osobních	schopností	a	dovedností	člověka	tak,	
aby	mohl	fungovat	v	přirozeném	prostředí,	zejména	v	oblasti	zaměstnání	a	kul-
turního	života.	Je	určena	osobám	s	kombinovaným,	tělesným	nebo	zdravotním	
postižením.
Sociální	 rehabilitace	 je	 poskytována	 v	 ambulantní	 a	 terénní	 formě	 bezplatně.	
Služba	 naučí	 klienta	 všem	 dovednostem,	 které	 potřebuje	 k	 samostatnému	 
a	spokojenému	životu.	Posláním	sociální	rehabilitace	je	kromě	přípravy	na	samo-
statný	život	také	prevence	sociálního	vyloučení	osob	se	zdravotním	postižením.	
Základem	spolupráce	mezi	poskytovatelem	služby	a	klientem	je	maximální	využi-
tí	stávajících	schopností	klienta	a	jejich	posilování,	upevňování	a	rozvíjení.

Ohlédnutí za rokem 2019:
Rok	2019	nám	přinesl	 spoustu	 radostí.	Mimo	 jiné	 i	 to,	 že	se	nám	podařilo	vy-
tvořit	nový	prostor	pro	 sušení	bylin.	Klienti	 tak	mohli	naplno	využít	 i	nové	vy-
bavení	sušárny	-	praktická	závěsná	sušicí	síta	a	nové	police	k	uskladnění.	Vznikl	
tak	skvělý	prostor,	kde	mohou	klienti	navázat	na	práci	tréninkové	zahrady,	kde	 
o	byliny	pečují	od	jejich	vysazení,	pletí,	okopávání	až	po	jejich	sběr.



V	 roce	 2019	 jsme	 pro	 širokou	 veřejnost	 připravili	 zajímavou	 akci,	 Bylinnou	 
stezku,	která	byla	zaměřená	na	snížení	stigmatizace	lidí	s	hendikepem	a	předání	
základních	informací	o	mentální	retardaci	a	duševním	onemocnění.		Cílem	bylo	
aktivní	setkání	dospělých,	dětí	i	seniorů	s	našimi	klienty,	kteří	je	celou	akcí	a	po-
znáváním	bylin	 provázeli	 v	 příjemném	prostředí	 zámecké	 zahrady,	 tréninkové	
zahrady	a	tréninkové	kavárny	Splněný	sen.

Již	tradicí	se	stalo	každoroční	setkání	se	studentkami	z	Gymnázia	a	střední	od-
borné	školy	v	Moravských	Budějovicích,	které	studují	obor	sociální	péče.	Během	
příjemného	dopoledne	se	studentky	seznámily	s	 tématem	zaměstnávání	osob	 
s	 hendikepem.	 Po	 představení	 role	 sociální	 rehabilitace	 jako	 sociální	 služby	 
v	tomto	poli,	měli	studentky	možnost	klást	otázky	nejen	vedoucí	služby,	ale	i	pří-
mo	zúčastněným	klientům.

V	létě	jsme	se	také	v	Třebíči	zúčastnili	programu	Otevřené	památky	i	srdce.	Klien-
ti	tak	měli	možnost	seznámit	se	s	historickými	památkami	města.	Příjemná	pro-
cházka	městem	byla	příjemným	zpestřením	v	převažujících	pracovních	aktivitách	
sociální	rehabilitace.

V	 roce	2019	 jsme	mohli	 službu	sociální	 rehabilitace	poskytnout	dvěma	novým	
zájemcům,	kteří	čekali	v	pořadníku	služby	na	přijetí.	Nastoupili	místo	dvou	klien-
tů,	kterým	se	podařilo	naplnit	své	cíle	a	službu	přestali	využívat.	Jeden	z	těchto	
klientů	pak	zůstal	v	Barevném	světě	zaměstnán	na	chráněném	pracovním	místě.

Naděžda	Fialová,	vedoucí	sociální	rehabilitace

Pohled zvenčí:
O	místě	Denní	centrum	Barevný	svět	jsem	se	dozvěděla	z	novin.	Důvodem	výbě-
ru	tohoto	místa	bylo,	že	se	mi	líbila	otevřenost,	kterou	projevil	jeden	z	uživatelů	 
a	vedoucí	pracovnice.	Ocenila	jsem	to,	že	se	uměli	představit	a	postavit	se	za	své	
cíle	a	hodnoty	před	širokou	veřejností.	Během	praxe	 jsem	se	důkladně	poroz-
hlédla	v	budově,	kde	se	nachází	tréninkový	obchod	a	dílny.	Obchod	se	jmenuje	
Krasohled	a	je	otevřen	celoročně.	Klienti	si	v	rámci	prodeje	vyzkouší	jednání	se	
zákazníky.	Mohu	si	zkusit	práci	za	kasou,	která	je	uzpůsobena	pro	jednoduchou	
manipulaci.	 Klienti	 nabízí	 k	 prodeji	 jimi	 vyrobené	 drobné	 reklamní	 předměty,	
koberce	tkané	na	tkalcovském	stavu,	pletené	podnosy	nebo	obaly	na	květináče	 
z	papíru	s	povrchovou	úpravou,	kuchyňské	chňapky,	zástěry,	dekorace,	výšivky	
na	textil,	polštářky	či	textilní	tašky.
Děkuji	paní	vedoucí	Naděždě	Fialové	za	umožnění	odborné	praxe	a	za	čas,	kte-
rý	mi	věnovala,	aby	mi	odpověděla	na	mé	otázky.	Děkuji	všem	pracovníkům	za	
rady,	které	mi	během	praxe	dali	a	klientům	za	přijetí	na	tomto	pracovišti.	Byla	
jsem	ráda,	že	jsem	mohla	poznat,	jak	se	v	této	organizace	s	klienty	pracuje.	
     

Bc.	Jana	H.,	praktikantka

Statistika:
V	roce	2019	jsme	poskytli	službu	22	klientům.
21	klientům	v	ambulantní	formě	služby.

1	klientce	v	terénní	formě	služby.
V	roce	2019	jsme	poskytli	celkem	4	651	hodiny	ambulantní	přímé	péče	služby	při	
počtu	1	170	kontaktů	a	52	hodin	terénní	přímé	péče	při	20	kontaktech.

Financování:

Služba je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vy-
braných 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.	Jakub	Dvořák	do	10/2019
	 	 Bc.	Štěpánka	Štrausová	od	11/2019
E-mail:	 	 chranenebydleni@barevny-svet.eu	
Telefon:		 727	838	072	

Kapacita	služby:	 18	osob
Služba	je	poskytovaná	dle	zákona	č.	108/2006	Sb.,	§51	

Poslání: 
V	chráněném	bydlení	umožňujeme	našim	klientům	s	mentálním	či	kombinovaným	
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	činnostech		
	 (stravování,	oblékání,	hygieně,	vytváření	struktury	dne,	hospodaření	s	penězi),
-	podpořit	klienta	při	využívání	běžně	dostupných	míst	a	služeb.

Definice: 
Chráněné	 bydlení	 je	 pobytová	 služba	 poskytovaná	 osobám,	 které	 mají	 sníženou	
soběstačnost	z	důvodu	zdravotního	postižení,	jejichž	situace	vyžaduje	pomoc	jiné	fy-
zické	osoby.	Chráněné	bydlení	Barevného	světa	má	formu	skupinového	bydlení.	 Je	
alternativou	k	pobytu	v	ústavním	zařízení.	Chráněné	bydlení	je	také	definováno	jako	
bydlení	v	bytě,	který	je	v	běžné	zástavbě	a	patří	poskytovateli	služby.	Klienti	se	podí-
lejí	na	vedení	domácnosti	podle	svých	možností.	Sociální	pracovníci	jsou	v	neustálém	
a	pravidelném	kontaktu	s	klienty.	Služby	jsou	poskytovány	dle	individuálních	potřeb	
klientů.	Služby	poskytuje	buď	sociální	pracovník	nebo	asistent.	Tento	způsob	bydlení	
kombinuje	prvky	modelu	bydlení	a	sociální	pomoci,	posiluje	přirozené	sociální	vazby	 
a	zachování	či	vytvoření	přirozené	sítě	podpory	v	rámci	širší	rodiny,	přátel	a	dalších	
blízkých	osob.Převažující	metodou	práce	s	klientem	je	poradenství,	poskytnutí	infor-
mací,	terapeutická	podpora,	bezprostřední	dopomoc	a	nácvik	potřebných	dovednos-
tí.	Cílem	je,	aby	si	klienti	vytvořili	vlastní	vyhovující	postupy,	které	sami	zvládnou.	Klienti	
jsou	vedeni	a	motivováni	k	maximální	samostatnosti,	více	rozhodují	o	vlastních	záleži-
tostech	a	je	respektována	jejich	dospělá	role.	

Ohlédnutí za rokem 2019:
Rok	2019	byl	pro	službu	chráněné	bydlení	rokem	velice	významným.	Po	pěti	letech	
poskytování	této	služby	v	Hrotovicích,	kterou	využívá	6	klientů,	jsme	chráněné	byd-

lení	začali	poskytovat	i	přímo	v	Třebíči.	Nelehkého	úkolu	vytvořit	podmínky	pro	po-
skytování	této	potřebné	služby	se	chopilo	Město	Třebíč,	které	nechalo	zrekonstruovat	
chátrající	budovu	bývalé	oční	školy	na	Demlově	ulici,	kde	došlo	ke	kompletnímu	zatep-
lení,	byla	vyměněna	všechna	okna	a	dveře	a	upraveny	vnitřní	dispozice	včetně	nových	
rozvodů.		Podařilo	se	tak	vybudovat	tři	nové	byty	pro	dvanáct	klientů.	V	rámci	každé	
domácnosti	žijí	čtyři	klienti,	z	nichž	každý	má	svůj	vlastní	samostatný	pokoj	a	může	
využívat	společnou	kuchyň	s	jídelnou	a	obývacím	pokojem.	V	létě	pak	všichni	oceňují	
možnost	posedět	u	grilu	na	venkovní	terase.	

Pro	 některé	 z	 našich	 nových	 klientů	 bylo	 stěhování	 do	 chráněného	 bydlení	 úplně	
novou	 zkušeností.	 Po	 seznámení	 se	 se	 svými	 novými	 spolubydlícími	 a	 s	 asistenty,	
jsme	klienty	začali	seznamovat	s	jejich	novým	okolím.			Společně	s	asistenty	pravidelně	
chodili	poznávat	své	nejbližší	okolí.	Díky	tomu	zjistili,	kde	jsou	nejbližší	obchody,	kde	
si	mohou	nakoupit,	naučili	 se,	 z	které	autobusové	zastávky	se	dostanou	 tam,	kam	
potřebují,	objevili	místa,	kam	si	mohou	zajít	na	kávu	a	na	zákusek	nebo	kam	se	vydat	
na	procházku.

Důležitou	součástí	celého	procesu	seznamování	se	s	chráněným	bydlením	bylo	i	učení	
se	běžným	domácím	povinnostem	 jako	 je	příprava	 jídla,	praní,	 žehlení,	úklid	nebo	
péče	o	zahradu.	

Všechny	tak	čekala	spousta	výzev,	někteří	z	našich	nových	klientů	si	nikdy	sami	neprali	
nebo	nežehlili,	pro	některé	bylo	úplně	novou	zkušeností	vytírání	podlahy	nebo	vaření	
jídla,	ale	s	podporou	asistentů,	a	díky	svému	vlastnímu	odhodlání	a	ochotě	učit	se,	
se	všichni	v	průběhu	roku	zlepšovali	a	dělali	obrovské	pokroky.	V	průběhu	roku	se	
většina	klientů	naučila	samostatně	využívat	městskou,	případně	meziměstskou	hro-
madnou	dopravu,	ať	už	pro	cesty	do	stacionáře,	do	práce	v	Jaroměřicích	či	k	návštěvě	
rodiny.	Stejně	tak	si	chodí	většina	klientů	samostatně	nakupovat	do	okolních	obchodů	
nebo	do	blízké	kavárny.	Někteří	z	klientů	navštěvují	lékaře	bez	doprovodu	asistentů	 
a	chodí	si	sami	vyzvednout	léky	do	lékárny.
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Je	úžasné,	kolik	toho	dokázali	klienti	nového	chráněného	bydlení	zvládnout	během	
jediného	roku.	Naší	snahou	je	umožnit	našim	klientům	žít	co	nejsamostatnější	život,	
proto	stále	pracujeme	na	posilování	jejich	dovedností	a	schopností,	aby	mohli	využívat	
svůj	potencionál	naplno.	

A	nesmíme	zapomenout	na	 ještě	 jednu	důležitou	věc,	a	tou	je	snaha	začlenit	naše	
klienty	do	sousedství	tak,	aby	se	stali	přirozenou	součástí	komunity	stejně	tak,	jak	se	
nám	to	daří	v	chráněném	bydlení	v	Hrotovicích.	Proto	jsme	v	roce	2019	uspořádali	
několik	akcí	pro	veřejnost	–	Zahradní	slavnost,	Bylinkový	den	pro	školáky	a	bylinkový	
workshop	pro	veřejnost.	Díky	velmi	pozitivní	zpětné	vazbě	od	návštěvníků	těchto	akcí	
věříme,	že	jsme	na	dobré	cestě.	

Jakub	Dvořák,	manažer	sociálních	služeb

Statistika:
V	roce	2019	jsme	poskytovali	službu	18	klientům.
Tento	rok	jsme	poskytli	celkem	813	hodin	přímé	péče	služby	při	počtu	5	926	kontaktů.

Očima klientů:
Petra	P.
V lednu loňského roku jsem se přestěhovala do chráněného bydlení v Třebíči. Žije se mi 
tam hezky. Mám tu útulný pokoj, který jsem si zařídila podle svých představ. Dále jsem se 
naučila spoustu dalších věcí. Například zvládám nakupovat jídlo a začínám se pomalu učit 
komunikovat s okolím jako třeba s lékaři atd. Myslím si, že jsem za ten rok udělala v životě 
velký posun, ale přesto mě čeká ještě spoustu práce. 

Romana	Š.
Líbilo se mi, že jsme byli na Zámeckém dni ve Střelicích. To se mi hodně líbilo.  Naučila jsem 
se tu vařit, prát, žehlit. 
Na chráněnku jsem 
hodně spokojená.

Jana	K.
S Lukym a Štěpánkou jsme jeli na výlet za čertama do Rakouska. Byli jsme taky na dobrém 
obědě. Moc se mi tady líbí. Naučila jsem se prát, žehlit a nakupovat. Měli jsme taky bylin-
kový den. 

Financování:

Chráněná pracovní místa
Během	loňského	roku	jsme	úspěšně	rozšířili	sortiment	nabízených	produktů	v	našich	
chráněných	kavárnách.	Pustili	jsme	se	do	pečení	svými	vlastními	silami	a	moc	nás	těší	
velký	zájem	zákazníků.	Díky	tomu,	že	jsme	získali	v	pečení	praxi,	mohli	jsme	zajišťovat	 
i	charitativní	snídaně,	pořádané	firmou	Fraenkische	a	také	v	Jaderné	elektrárně	Du-
kovany.	Prodeje	se	vždy	účastnili	i	naši	zaměstnanci	na	chráněných	pracovních	místech,	
pro	které	je	to	skvělá	možnost	získání	pozitivní	zpětné	vazby	od	široké	veřejnosti.	Za-
jištění	občerstvení	na	Vánočních	trzích	na	zámku	v	Jaroměřicích	nad	Rokytnou	je	pak	
tou	pomyslnou	třešničkou	na	dortu	a	uzavření	pečícího	roku	v	příjemné	atmosféře.

Během	 letních	měsíců	 jsme	 krom	 stálých	 zakázek	 pracovali	 na	 dalších	 zajímavých	
projektech.	Jedním	z	nich	bylo	šití	loutek	podle	návrhů	našich	kamarádů	ze	stacionáře.	
Práce	to	byla	tvůrčí,	zajímavá,	ale	zároveň	velice	náročná	na	přesnost.	Loutky	i	jejich	
návrhy	byly	k	vidění	na	výstavě	v	naší	chráněné	kavárně	v	Jaroměřicích	nad	Rokytnou	
a	na	předvánoční	setkání	s	loutkami	klienti	Třebíčského	stacionáře	úspěšně	nacvičili	
divadelní	hru.	

Dalším	zajímavým	letním	projektem	byla	zakázka	z	Mateřské	školy	Obránců	míru	
v	Třebíči.	Byli	jsme	osloveni	p.	ředitelkou	Vinopalovou	o	pomoc	s	úklidem	školky	
po	rozsáhlých	stavebních	pracích.	Byla	to	velice	zajímavá	zkušenost,	a	díky	tomu,	
že	jsme	se	osvědčili,	vznikla	i	další	spolupráce.	Vzhledem	k	tomu,	že	naši	klienti	
mají	praxi	na	chráněné	bylinkové	zahradě	v	Jaroměřicích,	mohli	jsme	nabídnout	 
i	sekání	 trávy	a	práci	na	zahradě,	která	mateřskou	školu	obklopuje.	 Jsme	rádi,	
když	můžeme	být	platnými	pomocníky	a	těší	nás,	že	spolupráce	trvá	i	nadále.		



Během	podzimu	 jsme	 v	naší	 chráněné	dílně	pracovali	 na	 zakázkách	pro	naše	
stálé	odběratele,	firmy	ALFA	IN,	a.s.	FRAENKISCHE	CZ,	pro	městys	Okříšky,	farní	
sbor	ČCE	v	Třebíči	a	další	spřátelené	organizace.	Velký	úspěch	měly	 i	adventní	
kalendáře	z	naší	dílny.
																																																																		Ilona	Durdová,	vedoucí	pracovních	asistentů

Tréninková pracoviště
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

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

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

V	 srpnu	 roku	 2019	 byla	 po	 třech	 letech	 úspěšně	 završena	 realizace	 projektu	 
„I	my	rádi	pracujeme	II.“.	Tento	projekt	volně	navazoval	na	dřívější	aktivitu	rea-
lizovanou	v	letech	2013	–	2015	a	jeho	smyslem	bylo	zvýšení	uplatnitelnosti	osob	
s	mentálním	postižením	na	trhu	práce.	Do	projektu	se	zapojilo	celkem	12	osob,	
které	absolvovaly	ucelený	soubor	dlouhodobých	návazných	aktivit	 směřujících	 
k	naplnění	cíle	projektu,	tzn.	zvýšení	pracovního	a	společenského	začlenění	osob	
s	mentálním	postižením.	Dílčí	 aktivity	projektu	 se	 sestávaly	 z	 teoretické	 výuky	
zaměřené	 na	 motivaci,	 posílení	 sociálních	 dovedností,	 počítačové	 a	 finanční	
gramotnosti.	Dále	z	navazujících	kurzů	praktických	dovedností,	které	probíhaly	
na	tréninkových	pracovištích	v	kavárně,	zahradě,	obchodě	a	textilní	dílně	a	ná-
sledným	zařazením	účastníků	na	tréninková	pracovní	místa,	kde	pracovali	s	pří-
mou	podporou	pracovních	asistentů.	
Projekt	 úspěšně	 absolvovalo	 11	 účastníků,	 kteří	 i	 po	 jeho	 ukončení	 pracují	 
na	chráněných	pracovních	místech	v	naší	organizaci.	
Projekt		I	my	rádi	pracujeme	II.,	reg.	č.	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981,	je	fi-
nancován	z	EU	prostřednictvím	Operačního	programu	Zaměstnanost.
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Významné projekty a aktivity roku 2019
PlavčoCup 2019
V	 lednu	 uspořádalo	 Denní	 centrum	 Barevný	 svět,	 o.p.s.	 ve	 spolupráci	 
s	Plaveckým	oddílem	Laguna	Třebíč	historicky	první	 ročník	plaveckých	závodů	
pro	 plavce	 s	 mentálním	 a	 kombinovaným	 postižením	 s	 názvem	 Plavčo	 Cup.	
Tentokrát	 ale	nešlo	o	 časy	 a	 výkony.	 Primární	 bylo	nadšení,	 odhodlání,	 touha	
překonat	 své	 limity	 a	 společně	 strávený	 příjemný	 čas.	 Naše	 pozvání	 ke	 spor-
tovnímu	klání	přijali	přátelé	z	celkem	šesti	organizací	z	Třebíče,	Jihlavy,	Sasova,	
Havlíčkova	Brodu	a	ze	Střelic.	Závody	slavnostně	odstartovali	starosta	města	Tře-
bíče	 pan	Pavel	 Pacal	 a	 paní	Daniela	 Vilhelmová,	 zástupkyně	 sponzora	 závodů	
firmy	Fraenkische	CZ.	Ohlasy	na	celou	akci	byly	ze	všech	stran	velmi	pozitivní,	 
a	proto	v	roce	2020	proběhl	již	druhý	ročník.“

Jeden svět v Barevném světě
V	dubnu	 jsme	v	denním	stacionáři	měli	den	s	dokumentárními	filmy.	Pan	Ro-
man	Čapka	nám	v	rámci	Filmového	festivalu	Jeden	svět	přišel	promítnout	něko-
lik	dokumentárních	filmů.	Tento	festival	každoročně	pořádá	česká	humanitární,	
rozvojová,	vzdělávací	a	lidskoprávní	organizace	Člověk	v	tísni.	Měli	jsme	možnost	
zhlédnout	 filmy	Monzunová	 show,	 Dulce	 a	 Bašír	 v	 říši	 divů.	 Tyto	 dokumenty	 
z	různých	koutů	světa	spojovalo	téma	dětí.	Všechny	dokumenty	nás	moc	zaujaly	
a	o	každém	z	nich	jsme	si	pak	společně	popovídali.

Kalendář roku
V	 roce	 2019	 jsme	 poprvé	 přihlásili	 náš	 kalendář	 do	 soutěže	 „Kalendář	 roku“,	
kterou	 organizuje	 firma	 ABF,	 a.s.	 Obsáhlou	 nabídku	 činností	 jsme	 zde	 před-
stavili	 s	 trochou	humoru	 a	nad-
sázky	 prostřednictvím	 dvanácti	
titulních	stránek	fiktivních	časopi-
sů.	A	hned	na	poprvé	jsme	slavili	
úspěch.	 Náš	 kalendář,	 na	 jehož	
tvorbě	měl	 hlavní	 podíl	 Antonín	
Urbánek,	 si	 odnesl	 první	 místo	 
v	kategorii	„Cena	za	podporu	so-
ciální	a	společenské	role“.	

Cena Ď
V	 roce	 2019	 jsme	 nominova-
li	 jednoho	 z	 našich	 podpo-
rovatelů	 do	 soutěže	 Cena	 Ď,	
která	 je	 určená	 mecenášům	 
a	 dobrodincům	 v	 oblasti	 kul-
tury,	 charity,	 vědy,	 vzdělávání	
a	 morálních	 hodnot	 v	 ČR.	 Naši	
nominaci	 získala	 firma	 ALFA	
IN,	 a.s.	 jako	 poděkování	 za	 více	
než	 13	 let,	 kdy	 nám	 pravidelně	
poskytuje	 velmi	 významnou	 fi-
nanční	a	morální	pomoc	a	svým	
vstřícným	 přístupem	 napomáhá	 
i	 k	 šíření	 dobrého	 jména	 naší	
organizace.	 Veliký	 dík	 tak	 patří	
spolumajitelům	 firmy	 ALFA	 IN,	
a.s.,	 panu	 Vladimíru	 Holému	 
a	paní	Vlastě	Slámové.

Dobrovolnický den ČEZ
Na	 jaře	proběhl	na	zahradě	chráněného	bydlení	 
v	Třebíči	„Dobrovolnický	den	ČEZ“.	Díky	portálu	za-
pojimse.cz,	 který	propojuje	firemní	dobrovolníky	 
s	 neziskovými	 a	 veřejně	 prospěšnými	 organiza-
cemi	 se	 zapojily	 tři	 dobrovolnice	 z	 ČEZ	 a.s.,	 kte-
ré	 pomáhaly	 s	 výstavbou	 vyvýšených	 záhonů	 
na	 zeleninu,	 se	 založením	 bylinkových	 zahrádek	
pro	uživatele	jednotlivých	bytů	chráněného	bydlení	 
a	 s	 vytvořením	 a	 osázením	 záhonů	 po	 obvodu	
celého	pozemku.	Veliký	dík	patří	společnosti	ČEZ,	
a.s.,	 která	 umožnila	 svým	 zaměstnancům	 využít	
tento	 pracovní	 den	 pro	 dobrovolnictví,	 portálu	
zapojimse.cz	 a	Městu	 Třebíč	 za	 finanční	 podpo-
ru	 projektu	 „Zahrada	 mezi	 domy“,	 kterou	 nám	
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poskytlo	 v	 rámci	 Grantového	 systému	
města	Třebíče.

MANN+HUMMEL 
Den 2019 - Den 
otevřených dveří
V	 květnu	 jsme	 se	 zúčastnili	 akce	
MANN+HUMMEL	 Den	 2019	 -	 Den	
otevřených	 dveří.	 Společnost 
MANN+HUMMEL	 Česká	 republika	 je	
naším	 dlouhodobým	 partnerem,	 pro-
to	jsme	se	na	celou	událost	těšili	a	ne-
podcenili	 její	 přípravu.	 Pro	 nejmenší	
návštěvníky	 jsme	 nachystali	 společně	 
s	 klienty	 denního	 stacionáře	 dřevěné	
přívěsky,	 které	 si	 děti	 mohly	 dozdobit	
podle	vlastního	vkusu	a	 fantazie.	Mys-
leli	 jsme	 i	 na	 dospělé,	 kteří	 si	 mohli	 
ve	stánku	zakoupit	naše	výrobky	ze	sta-
cionáře	a	 sociální	 rehabilitace.	Celé	odpoledne	 jsme	si	náramně	užili	 a	doufá-
me,	 že	 všichni	 návštěvníci	 také.	 Děkujeme	 našemu	 dlouhodobému	 partne-
ru	 společnost	 M+H	 za	 možnost	 prezentace	 naší	 činnosti	 široké	 veřejnosti.

Benefiční harfový koncert
V	 červnu	proběhl	 v	 evangelickém	kostele	 v	 Třebíči	 již	druhý	Benefiční	harfový	
koncert,	 který	 pro	 nás	 zorganizovala	 Anna	 Kolaříková.	 Z	 tohoto	 mimořádné-
ho	 koncertu	 si	 posluchači	 odnesli	 nejenom	 nezapomenutelný	 zážitek,	 ale	
také	 dobrý	 pocit	 z	 toho,	 že	 pomohli	 potřebným.	 Díky	 štědrosti	 dárců	 se	 po-
dařilo	 získat	 37	 100	 Kč	 pro	 Denní	 centrum	 Barevný	 svět	 na	 zvelebení	 zahra-
dy	 chráněného	 bydlení	 v	 Třebíči.	 Poděkování	 patří	 účinkujícím	 ze	 ZUŠ	 Třebíč	 
a	Konzervatoře	Brno,	firmám,	které	tento	koncert	finančně	podpořili	a	paní	farář-
ce	Potočkové,	která	umožnila,	aby	se	tento	koncert	konal	v	jejím	kostele.

Dřevosochání 2019
O	 víkendu	 8.	 -	 9.	 června	 jsme	 se	 zúčastnili	 Dřevosochání	 2019	 v	Moravských	
Budějovicích.	 Potkat	 jste	 nás	 mohli	 ve	 stánku	 s	 výrobky	 klientů	 našich	 slu-
žeb	nebo	 si	 dát	 kávu	 a	 domácí	 limonádu	 ve	 stánku	naší	 kavárny.	Na	 této	 vý-
jimečné	 akci	 se	 představilo	 14	 nejlepších	 českých	 a	 slovenských	 řezbářů	 
a	dřevosochařů,	kteří	na	místě	vytvořili	sochy	a	umělecká	díla	v	životní	velikosti.	
Vyvrcholením	 víkendového	 tvoření	 byla	 aukce	 uměleckých	 děl,	 která	 vznikla	 
v	 rámci	 této	akce.	Fantastický	výtěžek	aukce	ve	výši	131	000	Kč	nám	 	pomohl	
zafinancovat	nákup	nového	a	velmi	potřebného	automobilu.	Obrovský	dík	patří	
firmě	Fabri-Moravia	s.r.o.	a	panu	Ing.	Františku	Břinkovi	za	podporu	a	pozvání	 
na	 tuto	neuvěřitelně	příjemnou	akci	a	 také	všem	mistrům	řezbářům,	kteří	 vě-
novali	svá	úžasná	umělecká	díla	do	aukce.



Den dětí a Den otevřených dveří FRAENKISCHE CZ
V	létě	jsme	se	již	tradičně	zúčastnili		Dne	dětí	a	Dne	otevřených	dveří	FRAENKISCHE	
CZ	v	Okříškách,	kam	jsme	si	pro	děti	připravili	sázení	pnoucích	fazolek	do	eko-
logických	květináčků.	Svoje	okrasné	fazole	si	nakonec	přišlo	zasadit	více	než	200	
dětí.Děkujeme	našemu	dlouhodobému	partneru	společnosti	 FRAENKISCHE	CZ	
za	možnost	prezentace	naší	činnosti	široké	veřejnosti.

Zahradní slavnost
V	červnu	proběhla	na	zahradě	chráněného	bydlení	v	Třebíči	naše	první	Zahradní	
slavnost.	Za	velkého	zájmu	veřejnosti	jsme	přivítali	pana	starostu	Pavla	Pacala,	
který	společně	s	našimi	klienty	zasadil	jabloň,	jako	symbol	nového	domova.	Rádi	
jsme	 se	 také	 setkali	 s	místostarosty	 panem	Milošem	Hrůzou,	 Pavlem	 Janatou	 
a	Vladimírem	Malým	a	zastupitelkou	města	paní	Marií	Černou.	Svojí	účastí	nás	
poctila	 paní	 senátorka	Hana	 Žáková.	 Potěšila	 nás	 také	 účast	 pánů	 Petra	 Ška-
rabely	a	Petra	Šmejkala,	kteří	obyvatelům	našeho	chráněného	bydlení	předali	za	
spolek	CS	156	dva	obrazy,	které	vznikly	v	rámci	happeningu	Open	Performance	 
v	Třebíči,	aby	si	mohli	vyzdobit	společné	prostory	svých	domácností.	Toto	setkání	
bylo	součástí	projektu	Zahrada	mezi	domy,	který	byl	finančně	podpořen	městem	
Třebíčí.

Výstava – „Loutka 
– český fenomén“
V	 sobotu	 3.	 srpna	 hostila	 naše	 Kavár-
na	 Splněný	 sen	 vernisáž	 již	 tradiční	 vý-
stavy	 obrazů	 osob	 s	 mentálním	 a	 kom-
binovaným	 postižením.	 Tentokrát	 se	
jednalo	 o	 výstavy	 dvě.	 První	 výstava	
„Loutka	 -	 český	 fenomén“	 představila	
návrhy	 loutek	 klientů	 denního	 stacio-
náře	 a	 několik	 již	 hotových	 loutek,	 které	
podle	 těchto	 návrhů	 vytvořili	 klienti	 so-
ciální	 rehabilitace.	 Doprovodná	 výstava	
„Ptactvo	 našich	 zahrad	 aneb	 kdo	 nám	
létá	 do	 krmítek“	 pak	 představila	 obrazy	
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našich	 ptáků,	 jejichž	 autorem	 je	 pan	 Roman	Málek.	 Děkujeme	 všem	 hostům	
vernisáže	 v	 čele	 s	 paní	 senátorkou	 Hanou	 Žákovou,	 paní	 starostkou	 Hanou	
Škodovou	z	Hrotovic,	 zástupcům	firem,	které	nás	podporují	a	především	tvůr-
cům	 a	 jejich	 rodinám,	 kteří	 si	 přišli	 prožít	 tento	 slavnostní	 okamžik	 s	 námi.

Blesk – Srdce pro Vás
Srpen	byl	pro	nás	„mediální“	měsíc.	Díky	projektu	„Srdce	pro	Vás“,	který	zastřešu-
je	 Blesk.cz,	 se	 v	 deníku	 Blesk	 v	 průběhu	 srpna	 objevila	 série	 několika	 článků	 
o	našem	Barevném	světě.	Děkujeme	Blesku	za	tuto	příležitost.	Poděkování	patří	
také	panu	Koníčkovi,	který	za	námi	přijel	do	Třebíče	a	Jaroměřic,	aby	ve	velmi	pří-
jemné	atmosféře	udělal	rozhovor	s	klienty	a	pracovníky	Barevného	světa	a	panu	
Pekárkovi,	který	z	této	návštěvy	pořídil	pro	Blesk	krásné	fotografie.	Poděkování	
patří	také	AVPO	ČR,	která	nám	tuto	příležitost	zprostředkovala.

„NEBE NEMÁ BARIÉRY“
V	 září	 jsme	 se	 zúčastnili	 akce	 „NEBE	NEMÁ	BARIÉRY“,	 určené	pro	 klienty	 soci-
álních	zařízení	z	Vysočiny	a	pro	děti	zaměstnanců	vojenské	základny.	Tuto	akci	
připravila	22.	základna	vrtulníkového	letectva	Náměšť	nad	Oslavou	ve	spoluprá-
ci	s	Krajem	Vysočina.	O	slavnostní	zahájení	se	postarali	hejtman	kraje	Vysočina	
pan	Jiří	Běhounek	a	plukovník	gšt.	Miroslav	Svoboda.	Účastníci	akce	si	mohli	pro-
hlédnout	 letadla	 a	 vojenskou	 techniku,	 vyzkoušet	 si	 vybavení	 vojenské	policie	
a	zhlédnout	ukázku	výcviku	strážních	psů	a	dravých	ptáků.	I	přes	svůj	název	se	
přece	jenom	jedna	nebeská	bariéra	objevila,	a	to	nízká	oblačnost,	takže	jsme	se	
nakonec	neproletěli,	 ale	 i	přesto	 jsme	si	 sobotu	báječně	užili	 a	 rádi,	pokud	 to	
bude	možné,	se	této	akce	zúčastníme	i	v	roce	2020.	

Fotografiemi pro radost
V	roce	2019	jsme	se	zúčastnili	projektu	Fotografiemi	pro	radost.	V	průběhu	roku	
jsme	se	zúčastnili	dvou	fotoworkshopů	pod	vedením	špičkové	české	fotografky	
Jarmily	Štukové.	Jeden	z	nich	proběhl	u	nás	v	Barevném	světě	v	Třebíči	a	druhý	
u	našich	kamarádů	z	MEDOU	Humpolec.	Projekt	vyvrcholil	„Dnem	FAIR	PLAY!“,	
který	byl	ve	znamení	sportu.	Soutěžilo	se	ve	čtyřboji	a	v	přetahování	lanem,	kde	
se	 nám	 podařilo	 umístit	 se	 na	 fantastickém	 prvním	místě,	 když	 jsme	 porazi-
li	zbývajících	15	družstev.	Kromě	pohybu	 jsme	si	mohli	nakoupit	výrobky	z	or-
ganizací,	 které	 jsou	 stejně	 jako	my	 součástí	projektu	Pomáháme	 fotografiemi,	
vyzkoušet	si	první	pomoc	a	podívat	se,	jak	probíhá	výcvik	asistenčních	psů.	Dě-
kujeme	paní	Martě	Kopecké	a	celému	týmu	dobrovolníků	za	skvělou	organizaci	
a	také	patronům	projektu,	panu	Robertu	Vanovi,	Imrichu	Bugárovi	a	Jarmile	Štu-
kové,	kteří	se	zhostili	rolí	rozhodčích.	

Rokytná Run 2019
V	září	jsme	si	v	Barevném	světě	uspořádali	sportovní	den	Rokytná	Run	pro	naše	
klienty,	 zaměstnance,	 opatrovníky	 a	 kamarády.	Akci	 jsme	 zahájili	 v	 zámeckém	
parku	 v	 Jaroměřicích	 nad	 Rokytnou,	 kde	 proběhly	 bežecké	 závody.	 Poté	 jsme	
se	přesunuli	na	zámeckou	zahradu,	kde	si	pro	nás	naše	 jaroměřické	kolegyně	
připravily	různé	soutěže.	A	naše	sportovní	setkání	 jsme	zakončili	v	naší	trénin-
kové	kavárně	Splněný	sen,	kde	 jsme	si	u	občerstvení	pustili	prezentaci	o	 tom,	
jak	funguje	Barevný	svět.	Nakonec	jsme	všem	účastníkům	předali	medaile	a	den	
jsme	zakončili	výborným	občerstvením.
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Předvánoční setkání podporovatelů a přátel 
Barevného světa
V	prosinci	proběhlo	ve	stacionáři	již	tradiční	setkání	s	našimi	sponzory	a	podpo-
rovateli.	Toto	příjemné	dopoledne	jsme	zahájili	prezentací,	která	našim	hostům	
přiblížila,	jak	jsme	v	Denním	centru	Barevný	svět	prožili	rok	2019.	Po	předání	na-
šeho	letošního	kalendáře,	jako	poděkování	za	podporu	v	průběhu	celého	roku,	
si	připravili	pracovníci	spolu	s	klienty	netradiční	divadelní	představení	s	loutkami,	
které	navrhli	 a	 vytvořili	 sami	klienti	 v	denním	stacionáři	a	 sociální	 rehabilitaci,	 
a	které	byly	v	průběhu	roku	k	vidění	společně	s	jejich	návrhy	na	naší	letní	výstavě	
v	tréninkové	kavárně	Splněný	sen	v	Jaroměřicích	nad	Rokytnou.

Klučovka 2019
V	poslední	den	roku	2019	proběhl	již	39.	ročník	silvestrovského	běhu	Klučovka	
2019,	 pro	 který	 jsme	 ve	 stacionáři	 vyrobili	medaile	 a	 poháry	 pro	 úspěšné	 zá-
vodníky.	A	nezůstalo	pouze	u	toho.	Na	start	se	také	postavila	naše	kolegyně	Lada	
Novotná,	která	reprezentovala	Barevný	svět	-	a	to	velmi	úspěšně.	V	tomto	tra-
dičním	závodě	 totiž	obsadila	krásné	 třetí	místo.	Poděkování	patří	paní	Zuzaně	
McBain	a	Atletic	Třebíč	za	pozvání	a	za	výtěžek	ze	závodu	ve	výši	5	000	Kč,	který	
podpořil	rozvoj	našich	sociálních	služeb.
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PŘÍLOHA  K ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE
za účetní období roku 2019

Příloha	je	zpracována	v	souladu	se	zákonem	č.	563/1991	Sb.	o	účetnictví	a	vyhláš-
kou	č.504/2002	Sb.	Podkladem	pro	zpracovánípřílohy	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. 2019

Sestaveno
dne:	4.	06.	
2020

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	rehabilitace	
 
	 chráněné	bydlení		
 
	 výchovné,	 vzdělávací	 aktivizační	 služby	 pro	 osoby	 s	 mentálním	 a	 kombi- 
	 novaným	 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:	 Ing.	Lubomír	Sláma
	 	 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:	 	 26,05
Průměrný	přepočtený	počet	zaměstnanců	se	ZP:	 	 16,41

Celková	výše	mzdových	nákladů	zaměstnanců:			 	 8.734.315,00	Kč
Celková	výše	mzdových	nákladů	zaměstnanců	se	ZP:	 	 1.697.889,00	Kč

Odměny	a	funkční	požitky	členů	statutárních	orgánů:	 	 34.638,00	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	2019	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

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

V	 následujícím	 účetním	 období	 je	 evidován	 majetek	 s	 pořizovací	 cenou	 nad	
40.000,-	Kč.	Majetek	je	při	koupi	oceňován	pořizovací	cenou	včetně	souvisejících	
nákladů	na	pořízení	s	výjimkou	případných	úroků	z	úvěru	na	pořízení	majetku.

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.

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.	2019	:	 	 										17	tis.	Kč

2.		Ostatní	pohledávky:													klienti	a	bývalí	klienti	 	 									157	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.	2019		:	 124	tis	Kč

6.		Po	lhůtě	splatnosti	více	než	180	dnů:	 0

7.	Splatné	závazky	sociálního	a	zdravotního	pojistného																				279	tis	Kč

8.	Daňové	nedoplatky	k	31.	12.	2019																																																						44	tis	Kč	

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 1463 provozní	dotace	MPSV 5132

energie 427 Provozní	dotace	USC 795

oprava	a	údržba 137 Provozní	dotace	Kraj	Vysočina 711

cestovné 15 Dotace	UP 1562

služby 			706 Projekt	IP	6 2164

Náklady	na	
reprezentaci 8 Projekt	I	my	rádi	II 895

osobní	náklady 10914 za	pobyt	klientů 2338

ostatní	náklady 91 příjem	z	činnosti	 0

odpisy 130 Úroky+jiné	ost.	výnosy 5

Daně	a	poplatky 6 přijaté	dary	a	členské	příspěvky 459

Pokuty	a	penále   1 ost.	výnosy	 0

náklady	celkem 13898 výnosy	celkem 14061

ZISK 						163

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: reklama, prodej výrobků a zboží, kavárny

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

spotřeba	materiálu 856 reklama 257

energie 116 Prodej	výrobků 207

Prodané	zboží 34 Prodej	zboží 1631

Ostatní	služby 139 Ostatní 1

cestovné 0

Osobní	náklady 529

Odpisy 73

Ostatní	náklady 26 výnosy	celkem  2096

náklady	celkem 1773 zisk 323
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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 5132 5132 0

MĚSTO	TŘEBÍČ Provozní	dotace 710 710 0

KRAJ	VYSOČINA Provozní	dotace 711 711 0

Náměšť	 nad	 Oslavou,	 Ja-
roměřice	 n.	 R.,	 Moravskobu-
dějovicko

Provozní	dotace 85 85 0

Úřad	práce Zřízení	pracovních	
míst 1562 1562 0

Projekt	IP	6	(221) Provozní	dotace 2	164 2	164 0

PROJEKT	I	my	rádi	II Provozní	dotace 896 896 0

17.  Přehled o přijatých darech:

Na	všechny	dary	byly	vystaveny	darovací	smlouvy	a	dárci	budou	uvedeni	ve	vý-
roční	zprávě	za	rok	2019.

Dary nad 10 tisíc Kč: (v tis. Kč)

Poskytovatel Výše	daru Poskytovatel Výše	daru

ČEZ 50 NUVIA 										10

FABRI	MORAVA 165 Fyzické	osoby	(2) 21

MEDICAMEN,	spol.	s	r.o. 40 FRAENKISCHE         		10
MANN+HUMMEL 25 CS	156,	z.s. 50

ALFA	IN,	a.	s. 40

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	34.638,-	Kč.

Náklady	na	auditorskou	činnosti	byly	ve	výši	41.640,00	Kč.

20. Informace o zjištění základu daně:

Náklady	a	výnosy	o.	p.	s.	jsou	sledovány	podle	jednotlivých	středisek	(denní	sta-
cionář,	sociální	rehabilitace,	chráněné	bydlení,	kavárna).	Předmětem	daně	z	pří-
jmů	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	nad	Rokytnou,	Město	Jemnice,	Město	Hrotovice,	Město	Náměšť	
nad	Oslavou,	Město	Třebíč,	Moravskobudějovický	mikroregion,	Městys	Okříšky,	
Obec	Nová	Ves,	Obec	Myslibořice,	Obec	Radonín,	Obec	Biskupice-Pulkov,	Obec	
Trnava,	Obec	Stařeč

Akcent,	spol.	s	r.o.,	Apis	Press,	s.r.o.,	ARS/Koncert,	spol.	s.r.o.,	ALFA	IN	a.s.,	Altreva	
spol.	s.r.o.,	AS	Chemie,	s.r.o.,	CS	156,	z.s.,	Fabri-Moravia	s.r.o.,	FRAENKISCHE	CZ,	
Hlouch	 Motors	 s.r.o.,	 IFRE,	 a.s.,	 Jarotransit	 s.r.o.,	 Kapucín	 Repro	 s.r.o.,	 KOUS	 
Vysočina,	 z.s.	 KulturTop	 Třebíč,	 Lékárna	 Medicamen	 s.r.o.,	 Mann	 +	 Hummel		
(CZ)	v.o.s.,	Mann	+	Hummel	Service	s.r.o.,	McRAI	s.r.o,	Nadace	ČEZ,	Nový	start	–	 
Třebíčská	 personální	 agentura,	 NUVIA	 a.s.,	 Sorin	 s.r.o.,	 Plavecký	 oddíl	 laguna	 
Třebíč,	Relative	design	s.r.o.,	Skupina	ČEZ,	Státní	zámek	Jaroměřice	nad	Rokytnou	
a	pan	kastelán	Ing.	Radim	Petr,	Zájezdy.cz,	a.s.,	ŽSD	a.s.

Pavel	Brabenec,	Vladimír	Holý,	Bc.	Alena	Hostašová,	Marie	Jordánová,	Bc.	Anna	
Kolaříková,	 rodina	Kubíčkova,	Anna	Málková,	Alice	Matoušková,	Zuzana	McBain,  
Jakub	 Mertl,	 Dana	 Moravcová,	 Mgr.	 Pavel	 Pacal,	 paní	 farářka	 Potočková,	 Ing.	
Vlasta	 Slámová,	 Vlaďka	 Sýkorová,	 Pavel	 Syrový,	 Mgr.	 Zdeněk	 Šplíchal,	 Lenka	
Štraubová,	Antonín	Urbánek,	Ing.	František	Vágner,	žáci	ZUŠ	Třebíč,	návštěvníci	
benefičního	koncertu,	zaměstnanci	Městského	úřadu	Hrotovice

Nákup	nového	automobilu	podpořili:
Fabri-Moravia	 s.r.o.,	 FRAENKISCHE	 CZ,	 IFRE,	 a.s.,	 K-STAV	 Třebíč,	 s.r.o.,	 
Mann	+	Hummel		(CZ)	v.o.s.,	Mann	+	Hummel	Service	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


