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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé Barevného světa,
byla jsem oslovena paní ředitelkou, abych zavzpomínala, jaké to bylo před deseti lety, 
když jsme otevírali tréninkovou kavárnu Splněný sen v Jaroměřicích nad Rokytnou  
a bylinkovou zahrádku. Přesto, že již v Barevném světě nepracuji, srdcem jsem stále 
tam a nedovedu si představit, že bych jen vzpomínala na historii a opomněla rok 
předešlý. Většina z nás očekávala, co asi přinese magický rok 2020. Pro Barevný svět 
to měl být rok jubilejní, měl se nést ve znamení oslav 15. výročí od založení. Nikdo ale 
nepředpokládal, že budeme odloučeni od přátel, kamarádů a v mnoha případech  
i od rodiny. Byl to rok velkých změn, zdolávání překážek, smutku, ale také vzájem-
né pomoci, pochopení a obětavosti. To vše se dotklo nejen pracovníků, ale i klientů  
a jejich rodiny. Především pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách zasáhla 
„doba koronavirová“ nejvíce. Nejinak tomu bylo i v Barevném světě. Omezení počtu 
personálu, neustálé změny, karantény, nemoci klientů a jejich rodin, zaměstnanců, 
vzájemné zastupování, zajištění nepřetržitého provozu v chráněném bydlení, řešení 
nenadálých situací a mnoho dalšího. Vše však v Barevném světě díky pracovitosti, em-
patii, profesionálnímu vedení a především dobře sehranému týmu zvládli! Za veške-
rou obětavost a především nadlidské pracovní nasazení patří Vám všem z Barevného 
světa velké poděkování a obdiv! 
Při psaní tohoto úvodníku jsem si uvědomila, jak je naplňováno pracovníky motto, 
které si pro svou organizaci vybrali od S. Hawkinga: „Ať se zdá být život jakkoli těžký, 
vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom.“ A Vy všichni jste uspěli, spo-
lečně s klienty i jejich rodinami! 

A že jsou „Barevňáci“ správní lidé a na svých místech, jsem se přesvědčila právě před 
deseti lety. S velkou odvahou a nadšením se připravovalo našich dvacet klientů pro 
vstup na pracovní trh. Zdolávali mnohdy nezdary, rodiče se občas obávali, že jejich 
děti nepoznají plevel od bylinky, při první příležitosti rozlijí kávu. Usilovným nacvičo-
váním a tréninkem se naučili připravovat poháry, několik druhů káv, pečovat o  záho-
ny s květinami, bylinkami, samostatně cestovat do zaměstnání a spoustu dalších věcí. 
Nakonec vše překonali a většině z nich pracovní nadšení vydrželo až dodnes. Vidím 
to, jako by to bylo včera, jak se radují z nových pracovních oděvů, přemýšlí, na  co 
budou šetřit nebo co si koupí za své prvně vydělané peníze. Vzpomínám také na moje 
kolegy - pracovní asistenty a další pracovníky, kteří připravovali výukové materiály, 
trpělivě s klienty vše nacvičovali, opakovali, hledali nové nápady. Učili se i oni, netušili, 
kdy budou mít v létě dovolenou...
Pamatuji rozkopanou kavárnu a blížící se termín otevření, ale překrásné a důstojné 
prostředí zámku a zahrady  a především vstřícnost vedení a zaměstnanců jaroměřic-
kého zámku, mi vždy pomohlo věřit v dobrý konec, či spíše začátek. Z těchto a dalších 
střípků se poskládala nová životní příležitost pro naše klienty. To vše se odehrávalo  
v zápalu velkého nadšení nás všech pro dobrou věc. To vše se mohlo odehrávat jen 
proto, že jsme si my všichni uvědomovali, že chceme splnit našim klientům sen - za-
řadit je do běžného pracovního života, ukázat ostatním, že i lidé s handicapem patří  
do naší společnosti a jsou pro nás důležití a součástí našeho života. 
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Děkuji všem, kdo jste v tom tehdy jeli s námi i těm, kteří jste nám tehdy věřili, podpořili 
nás a vydrželi s námi neb i Vy jste součástí těch šťastných střípků!

A nakonec není to krásný sen? Vůně dobré kávy připravena s láskou, k tomu něco 
sladkého, spousta bylinek a dovednost našich klientů? To už není sen, to je realita!

S úctou 
Alena Hostašová, zakladatelka a členka správní rady

Vážení a milí přátelé Barevného světa, 
přicházíme k Vám s naší další výroční zprávou. Tentokrát za rok 2020, který všem 
zůstane zřejmě dlouho v paměti. Ještě na jeho začátku jsme měli smělé plány a výhle-
dy. Pro Barevný svět to byl rok jubilejní. V září tomu bylo patnáct let, co jsme poprvé 
otevřeli dveře borovinského stacionáře prvním nadšeným klientům a odstartovali tak 
celou dosavadní „barevňáckou“ éru. Chtěli jsme toto výročí důstojně oslavit. Připra-
vovali jsme výstavu, setkání zaměstnanců, spoustu menších akcí a zlatým hřebem měl 
být podzimní benefiční koncert. Celým rokem nás provázel slogan, který měl vystiho-
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vat podstatu všeho – „15 LET SPOLU“. Jaký paradox...

Co místo toho přišlo, víme všichni. Ještě na začátku roku jsme stihli úspěšně uspořá-
dat druhý ročník PlavčoCupu, plaveckých závodů pro lidi s mentálním postižením.
Vyjeli jsme s charitativní snídaní do Fraenkische v Okříškách a do Jaderné elektrárny 
Dukovany. Na další už bohužel nedošlo. Od března byl nařízením vlády uzavřen denní 
stacionář, sociální rehabilitace zůstala bez klientů, kteří se báli kvůli riziku možné ná-
kazy docházet, a chráněné bydlení se uzavřelo před světem, stejně jako naše kavárny. 
Na základě vládních nařízení jsme byli nuceni zavádět opatření, která byla protikla-
dem všeho, o co jsme se doposud s našimi klienty snažili a usilovali. Situace se měnila 
ze dne na den a my se museli přizpůsobovat, stejně jako všichni. Šili jsme roušky, 
všemožně jsme sháněli ochranné prostředky, intenzivně jsme pracovali na krizových 
plánech, hledali jsme alternativní komunikační kanály s těmi klienty, kteří zůstávali 
doma v rodinách a dělali jsme vše proto, abychom klienty rozptýlili a vyplnili čas těm, 
kteří trávili celé dny na našich chráněných domácnostech.

První vlnu jsme přečkali a s velkým optimismem jsme se vrhli do letních aktivit. Pustili 
jsme se do strategického plánování, rozběhly se všechny služby i kavárny, vyjíždě-
li jsme na výlety a společenské akce. Na začátku září jsme ještě našim příznivcům  
a veřejnosti stihli představit v jaroměřické kavárně tematickou narozeninovou výsta-
vu „15 LET SPOLU“. Jen o pár dnů později nám ale bylo bohužel jasné, že víc toho 
už v tomto roce nestihneme. Druhá covidová vlna udeřila v plné síle a krizové plány 
přišly ke slovu, protože covid dorazil i k nám. Točili jsme se v kolečku karantén, izolací  
a dalších omezení. Prokousávali jsme se novou agendou, kterou nám přineslo povin-
né testování. Ale přesto přese všechno jsme nepřestávali hledat cesty, jak to udělat, 
abychom tu byli pro naše klienty v rozsahu, v jakém potřebují. Podzimní měsíce jsme 
pak využívali i k intenzivnějšímu vzdělávání zaměstnanců, které bylo v on-line prostře-
dí o něco dostupnější.

Covidový rok 2020 nebyl pro nikoho ani trochu snadný, ale přes všechno zlé nám po-
mohl si mnohé uvědomit. Zjistili jsme, že v krizi umíme zabrat a můžeme se na sebe 
vzájemně spolehnout, že dokážeme být hodně kreativní při hledání cest a způsobů  
a potvrdili jsme si, že u nás pracují srdcaři, kteří mají své klienty a svou práci opravdu 
rádi a jsou pro to ochotni překonat i mnohé nepohodlí. Stejně tak jsme měli možnost 
utřídit si hodnoty a vztahy a zjistit, které z nich jsou trvalé a odolají i náročnějším 
časům.

Ráda  bych poděkovala všem zaměstnancům a klientům za to, jak tento obtížný rok 
zvládli. Velký obdiv a poklonu skládám všem! Stejně tak rodinám a opatrovníkům 
našich klientů, kteří si při nucených výpadcích služeb sáhli mnohdy hodně hluboko 
do svých energetických rezerv. Obrovský dík patří i všem našim přátelům, partnerům 
a sponzorům, kteří ač sami čelili krizi, na nás nezapomínali a podporovali nás, jak 
mohli.
I když s rozestupy, a mnohdy i daleko od sebe, jsme tozvládli. SPOLU!

S úctou 
Petra Tučková, ředitelka



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: Ing. Lubomír Sláma – 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

Členství:
AVPO ČR, z.s. - Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky
APSS, z.s. - Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
KOUS Vysočina, z.s. – Koordinační uskupení neziskovek na Vysočině
APRČR, z.s. - 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:      Mgr. Michaela Vlčková 
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.

Ohlédnutí za rokem 2020:
 Vždy je dobré se ohlédnout zpět, podívat se na to, co jsme za sebou zanechali, 
čím jsme si prošli, co nás posílilo a co naopak ne. Nyní se díváme na rok 2020. 
První věcí, která se udála a napadá mě, je celosvětová pandemie Covid-19.  Ještě 
předtím, než k nám přišla první vlna, stacionář jako vždy uskutečnil několik akcí. 
Jako jedna z prvních, byl závod v plavání Plavčocup, kam jsme pozvali i několik 
dalších stacionářů. Tak, jako minulý rok, jsme navštěvovali restaurace s cílem 
naučit klienty objednat si jídlo a zaplatit. Závěrem února jsme uspořádali i ma-
sopustní karneval.
 Od půli března jsme ale museli stacionář pro naše klienty uzavřít z důvodu 
vládních nařízení. Náš tým pracovníků mezitím šil roušky – nejprve pro klienty 
chráněného bydlení a pracovníky, poté pro veřejnost. Pustil se do zvelebování 
prostor denního stacionáře. Natíraly se zárubně, zábradlí a stěhoval se nábytek. 
Všichni jsme vyčkávali a snažili jsme se s klienty udržet alespoň telefonický kon-
takt. Otevření stacionáře přišlo po více jak dvou měsících. Kvůli obavám z one-
mocnění se někteří klienti do stacionáře nevrátili a čekali, jak se pandemie posu-
ne dál. Čas jsme trávili převážně ve stacionáři nebo na zahradě. S přicházejícím 
létem se některá vládní nařízení uvolnila, a tak jsme mohli uskutečnit plánované
nebo odložené aktivity. Užili jsme si Barevnou diskotéku v Komunitním centru 
Moravia. Naše pozvání přijal DJ Koudy z Domova bez zámku v Náměšti nad Osla-
vou, který nám zahrál písničky na přání. Začali jsme s realizací projektu Kuželkami 
ke zdraví. S klienty jsme tak mohli navštěvovat kuželnu a trénovat svoji oblíbenou 
hru. Formou celodenních výletů jsme přes prázdniny vyjeli do Dalešic na plavbu 
lodí, hodonínské ZOO a navštívili jsme i Rudku u Kunštátu. Na začátku září jsme 
opakovali oblíbené přespání v budově stacionáře z roku předchozího. Podzim 
přinesl zhoršení pandemické situace a ani nám se karanténa nevyhnula. Dobrou 
zprávou je, že jsme se poté všichni zase setkali ve zdraví. Provoz stacionáře jsme 
upravili tak, abychom minimalizovali mož-
nost nákazy a začali jsme se více soustředit 
na přicházející Vánoce.
 Na závěr chci říct, že rok 2020 nám přinesl 
spoustu nových zkušeností a poznatků. Díky 
tomu, že klientů bylo v podzimním období 
méně, tak se někteří z nich naučili nové věci, 
které bychom nečekali. Například máme dal-
šího skvělého hráče bowlingu. Překvapili nás 
i tím, že více komunikují mezi sebou a mají 
zájem o to, co kdo dělá a jak se má. Někteří 
se naučili vymýšlet činnosti, které by chtěli 
ve stacionáři dělat, a dokonce si je i plánují  
a zahrnují do nich další klienty. Díky tomu vě-
říme, že je vše na dobré cestě. 
    Michaela Vlčková, 

vedoucí denního stacionáře

Barevná diskotéka Naše dřevodílna
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Statistika:
V roce 2020 navštěvovalo denní stacionář 38 klientů.
V průběhu roku proběhlo ve stacionáři 1 590 kontaktů. Služba byla poskytována 
184 dnů.
Celkem bylo klientům poskytnuto 6 409 hodin přímé péče.

Střípky z dotazníku pro opatrovníky:
• můj syn má kladný vztah k zaměstnancům, v prostředí stacionáře se cítí  
 bezpečně
• stále hovoří o všech „tetách“ pozitivně, líbí se mu pracovní činnosti i hry  
 a tvořivé práce, které pro ně vymýšlíte
• má tam své přátele a s pracovníky stacionáře si rozumí, jsou to dobří kamará- 
 di
• vrací se domů s dobrou náladou a potřebou dělit se o zážitky
• vaši pracovníci jsou profesionálové na svém místě. Jsem spokojená s jejich 
 jednáním. Jste jedna velká rodina
• děkuji za vaši práci a obětavost, se kterou se o své klienty staráte. Je to  
 krásné, ale velmi náročné povolání.

Financování: grafy

Havajská noc s přespáním Výlet na Panenskou

Návštěva studentů z gymnázia Dalešický parník



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 a podpora samostatnosti v rozhodování.

Ohlédnutí za rokem 2020:
V roce 2020 jsme se snažili, aby byla sociální rehabilitace otevřena pro naše klien-
ty v nejvyšší možné míře tak, jak nám to dovolovala vládní opatření. 
V tomto náročném období  jsme se museli naučit pracovat jinak, než jsme byli 
dosud zvyklí. Klientům a jejich rodinám jsme poskytovali podporu a pomoc pod-
le jejichsituace. U klientů, kteří měli obavy navštěvovat sociální rehabilitaci fy-
zicky, jsme začali využívat telefonické a online spojení. Klienti tak s pracovníky  
a se službou neztratili kontakt. A těm, kterým chyběla možnost sociální interakce, 
jsme nabídli možnost online povídání s naší dobrovolnicí. Také se nám podařilo  
u několika klientů, kteří už na to byli připraveni, nahradit ambulantní formu služ-
by formou terénní.

V rámci spolupráce s ostatními organizacemi jsme přivítali na odborné stáži 
pracovnice sociálně terapeutické dílny Dačické okénko. V rámci stáže jsme jim 
představili prostory naší textilní a reklamní dílny, tréninková pracoviště a vzá-
jemně jsme si vyměnili naše profesní zkušenosti. Pokračovala také spolupráce  
s Gymnáziem a střední odbornou školou Moravské Budějovice. Umožnili jsme 
absolvovat praxi několika studentkám, které měly zájem získat zkušenosti s prací 
v sociálních službách.

Sociální rehabilitace se také zapojila do projektu Kraje Vysočina „Dobrovolnictví 
jako součást života“. V rámci tohoto projektu vznikly na tréninkových pracovištích 
sociální rehabilitace fotografie naší dobrovolnice Lenky Štraubové s našimi klien-
ty, které široké veřejnosti představily možnosti práce dobrovolníků v sociálních 
službách. 

V létě, kdy přišlo mírné rozvolnění vládních opatření,proběhl již třetí ročník naší 
tradiční akce „Bylinná stezka“, která byla určena zájemcům z řad veřejnosti. Ti 
tak získali možnost setkat se s lidmi s hendikepem v roli průvodců při poznávání 
bylin, kteří jim přirozenou formou prezentovali své znalosti a dovednosti v péči 
o bylinky a možnostech jejich zpracování a použití v každodenním životě. V rám-
ci „Bylinné stezky“ si návštěvníci prošli zámeckou a tréninkovou zahradu. Svoji 
cestu pak zakončili v tréninkové kavárně Splněný sen, kde na ně čekalo drobné 
občerstvení. Na tréninkové zahradě jsme také přivítali dobrovolnice z Jaderné 
elektrárny Dukovany, které nám v rámci firemního dobrovolnictví ve spolupráci s 
projektem „Zapojím se“ pomohli s jejím zazimováním.
Po několika letech užívání prostor na ulici Dobrovského v Jaroměřicích na Rokyt-
nou přišla ke slovu také nová výmalba a drobné změny úložných prostor, které 
klientům usnadnili orientaci při spolupráci a tvoření.  

Naděžda Fialová, vedoucí sociální rehabilitace

Cvičná kuchyněCvičná zahrada
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Střípky z dotazníku pro opatrovníky:
• jsme moc spokojení s péčí věnovanou klientům, že jsou bráni jako plnohodnot- 
 ní lidé, což se v běžném životě ve styku s ostatními lidmi nestává
• oceňujeme individuální přístup pracovnic, pestrý program
• je mezi „svými“, má sociální kontakty, má radost z nových dovedností
• má své povinnosti, setkává se s jinými lidmi, kamarády, má pocit spokojenosti,  
 pokud se mu něco podaří
• může se projevit tak, jak se cítí a nikoho to neudivuje
• oceňuji jednání pracovníků, které je na vysoké úrovni, jsou to lidé na svém 
 místě
• děkujeme pracovníkům za obětavost, skvělý přístup, perfektní komunikaci

Statistika:
V roce 2020 jsme poskytli službu 24 klientům.
23 klientům v ambulantní formě služby.
3 klientům v terénní formě služby.
V roce 2020 jsme poskytli celkem 3 191 hodin ambulantní přímé péče služby při 
počtu 928 kontaktů a 69 hodin terénní přímé péče při 33 kontaktech.

Financování:

Služba byla 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.

Bylinná stezka
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Chráněné bydlení
Vedoucí služby:  Bc. Štěpánka Štrausová
E-mail:  chranenebydleni@barevny-svet.eu 
Telefon:  727 838 072 

Kapacita služby: 18osob
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.

Ohlédnutí za rokem 2020:
Na rok 2020 jsme společně s klienty naplánovali spoustu výletů a návštěv kultur-
ních a společenských aktivit mimo chráněné bydlení, ale stejně jako Vám, tak i nám 
začalo být na začátku roku a hlavně v průběhu jara jasné, že z toho nebude nic  
a plán je potřeba diametrálně změnit. 

Našim cílem je, aby klienti žili co možná nejběžnějším způsobem života, proto 
je pochopitelné, že obavy z Covid-19 jsou silnou nitkou, která protkala celý rok, 
ale jak už je tomu v Barevném světě zvykem, kolem ní jsme tkali dalšími barvami 
vesele dál. 

Když pro všechny přicházela první omezení pohybu, řekli jsme si: “Nemůžeme 
ven, zabavíme se doma.“  Tak se začalo hrát člověče nezlob se, pexeso a skládat 
puzzle, někteří hráli hry na notebooku, nebo na x-boxu.  Ve službě se také začalo 
víc vařit a z některých se za dobu 1. lockdownu stali opravdu schopní kuchaři  
a pekaři. Stejně jako všichni ostatní jsme objevovali kouzla přírody okolo Třebíče 
a Hrotovic a s přibližujícím se létem doufali, že vyrazíme i „mezi lidi“. Zatímco  
u klientů nám šlo hlavně o zachování poklidu a psychické svěžesti, pracovníci 
se vrhli na nácvik práce v ochranných oblecích, rukavicích a s respirátory a štíty, 
zdokonalovali se v dezinfikování všeho možného i nemožného a vymýšleli, jak to 

uděláme, aby ten neřád covid nedorazil i k nám a co budeme dělat, kdyby přece 
jen… Veškeré úsilí se vyplatilo, protože můžu s klidem konstatovat, že nedorazil!

V létě jsme si pak konečně mohli užívat! Vyrazili jsme například na koncert Vypsa-
né Fixy, kde si všichni skvěle zařádili. V horku jsme se byli zchladit koupáním na Po-
lance, mnohé večery jsme trávili grilováním na zahradě nebo jen tak seděli u ohně  
a povídali si, no a někteří z nás vyrazili načerpat síly i do Řecka. 

Na podzim jsme pak začali pociťovat nástup druhé vlny, ale nedali jsme se. Opět 
jsme chodili hlavně do přírody a oblíbili jsme si zejména nově otevřenou 3,5 km 
stezku kolem Bažantnice. Na hallowen jsme si vyřezali lampičky z dýní a udělali si 
krásnou strašidelnou výzdobu. Ani chladnější počasí nás neodradilo od prochá-
zek v lese, kde jsme si nasbírali i chvojky na předvánoční výzdobu.
Vánoční období se neslo v klasickém duchu pečení perníčků, velkých úklidů  
a zdobení domácností světýlky. Stromečky se pak rozzářily v každém bytě  
a u Silvestrovského přípitku si všichni přáli nejen zdraví a štěstí, ale hlavně, aby 
už bylo všechno bez omezení! 

Štěpánka Štrausová, vedoucí chráněného bydlení

Vycházka s Nordic walking holemi
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Statistika:
V roce 2020 jsme poskytovali službu 18 klientům.
Tento rok jsme poskytli celkem 895 hodin přímé péče služby při počtu 5 502 
kontaktů.

Střípky z dotazníku pro opatrovníky:
• myslím si, že péče v chráněném bydlení je velmi dobrá, protože moje sestra, která 
 žila celá léta pouze s maminkou a nikdy neměla o nic zájem, úplně ožila a je spoko- 
 jená
• nevím, co bych k tomu ještě dodala, myslím, že sestra měla velké štěstí, že se do 
 chráněného bydlení dostala. Nevím, jak jinak by žila.
• oceňuji vztah zaměstnanců k uživatelům, profesionalitu zaměstnanců
• je to opravdu prospěšná služba, nikdy bych nevěřila, že tito lidé mohou tak plnohod- 
 notně v tomto zařízení žít

Financování:

Taktické cvičení hrotovických hasičů v chráněném bydlení

Koncert Olgy Lounové

Vypsaná fiXa v Náramči
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Chráněná pracovní místa
Vedoucí služby:  Ilona Durdová
E-mail:  chranenadilna@barevny-svet.eu 
Telefon:  730 143 324 

Každý začátek roku má pozvolný nástup, ale nám se během prvních dvou měsíců 
podařilo odbavit zakázku pro jubilanty z firmy Fraenkische. A to bylo dobře, jeli-
kož ve chvíli, kdy bylo hotovo, se všechno zavřelo. 

Během první covidové vlny na jaře se každý, kdo uměl alespoň v základu obslu-
hovat šicí stroj, učil šít roušky. Poptávka byla veliká – šilo se na zakázku pro firmy, 
pro město Jaroměřice, pro hasiče i pro kolemjdoucí. Spojila se celá organizace  
a šilo se všude.

Na základě celorepublikového šití na stroji nabídla společnost Lidl několik šicích 
strojů organizacím, které zásobovaly své okolí rouškami. A my jsme byli jednou  
z nich, i díky tomu, že tento stroj můžeme dále využívat v našem provozu. 
Když se konečně začalo rozvolňovat a mohli jsme otevřít kavárny, byli jsme při-
praveni. Zlepšili jsme informovanost zákazníků i systém obsluhy. Zavedli jsme 
také novinku – tzv. výjezdní kavárnu, která se účastnila například srazu rodáků  
v Boskovštejně. Pro větší pohodlí zákazníků jsme pořídili platební terminál.

Abychom dostatečně prezentovali schopnosti našich klientů, rozhodli jsme se  
v kavárně nabízet i vlastnoručně pečený dort Čokovišeň, který se během sezony 
stal velkým hitem. Návštěvnost kaváren byla vyšší než v ostatních letech.

V srpnu také proběhla v kavárně Splněný sen velká oslava spojená s vernisáží 
výstavy pořádané k výročí 15 let Denního centra Barevný svět.

Spojili jsme se s jaroměřickou prodejnou U farmáře, kde jsme mohli celou sezo-
nu nabízet naše zboží.

V rámci prohlubování praktických dovedností jsme přijali nabídku na sekání trávy  
v areálu mateřské školy na ul. Obránců míru.

Kromě našich stálých zákazníků jsme nově navázali spolupráci s firmou Fly-
stork. Dárkové balíčky a různá předvánoční poděkování jsme připravili pro  
firmy: Fraenkische, Alfa in, Mann Hummel, pro Dobrovolníky z Kraje vysočina….  
To znamená mimo jiné i 100kg vánočního cukroví.

Byli jsme ochuzeni o veškeré předvánoční akce, vánoční trhy i tradiční pořádání 
snídaní ve Fraenkische a JEDukovany, ale i tak jsme se měli co otáčet.

V roce 2020 jsme na chráněných pracovních místech zaměstnávali 20 osob při 
7,65 úvazku.
                                                               Ilona Durdová, vedoucí pracovních asistentů Obchod a kavárna Barevný svět

19 20



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

Chráněná dílna – Demlova 1030/39, Třebíč

Kavárna Splněný sen

Dort Čokovišeň
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Významné projekty a aktivity roku 2020
PlavčoCup 2020 
V únoru proběhl již druhý ročník plaveckých závodů PlavčoCup 2020, který jsme 
pořádali ve spolupráci s plaveckým oddílem Laguna Třebíč. Závodu se zúčastnilo 
48 závodníků z Barevného světa, Integračního centra Sasov, Zámečku Střelice, 
Medou Humpolec, Denního a týdenního stacionáře Jihlava a ze stacionáře Úsvit 
z Havlíčkova Brodu. Úvodního slova se ujali místostarosta města Třebíč pan Mi-
loš Hrůza, radní města Třebíč, paní Martina Bártová a paní Daniela Vilhelmová, 
zástupkyně partnera závodů, firmy FRAENKISCHE CZ, kteří závod společně slav-
nostně zahájili. A pak už začaly ostré rozplavby na 33 metrů ve čtyřech kategori-
ích. Výkony všech závodníků byly fantastické, stejně jako atmosféra plná vzájem-
ného povzbuzování. Nakonec si na 50 metrů zazávodili i pracovníci z pozvaných 
organizací. Někteří v kategorii s plaveckými pomůckami (které ovšem sloužily 
spíše jako překážky), někteří v kategorii bez pomůcek a ti nejodvážnější si vy-
zkoušeli kategorie obě. Po slavnostním vyhlášení výsledků závodů, kde ti nejlepší 
obdrželi medaile a drobné dárky a po rozdání památečních medailí a diplomů 
všem účastníkům, už na nás čekalo občerstvení a hodina relaxace v aquaparku.

Škoda Auto
V roce 2020 se naše barevňácká rodina rozrostla o novou bílou krásku.
Díky grantovému programu ŠKODA AUTO POMÁHÁ společnosti ŠKODA AUTO 
a.s. jsme získali nový automobil škoda Octavia Combi, který nám významně po-
mohl rozšířit svozovou službu pro klienty našich sociálních služeb.
Náš velký dík míří také do Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která 
nám, jako své členské organizaci, možnost získat tento nový automobil zpro-
středkovala.
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Roušky z Barevňáku
I v Barevném světě jsme se pustili do šití roušek. Klienti zůstali na jaře doma 
a my jsme se rozhodli přiložit ruku k dílu. Ve stacionáři, sociální rehabilitaci  
i v chráněné dílně jsme proto šili roušky pro naše klienty a kolegy na chráněném 
bydlení, pro jaroměřické hasiče, pro Město Jaroměřice nad Rokytnou nebo pro 
Obec Rešice.



Klučovka 2020 
V roce 2020 jsme se opět zúčast-
nili již 40. ročníku silvestrovského 
běhu Klučovka. Jako spousta ji-
ných akcí byla i Klučovka pozna-
menána epidemií onemocnění 
COVID 19. Organizátoři Klučovky 
si s tím ale poradili. Závod pro-
bíhal virtuálně po celý prosinec  
a kromě běžců se ho mohli zúčastnit  
i chodci. Této možnosti využili  
i obyvatelé našeho chráněného  
bydlení. Výtěžek této akce pak pu-
toval k nám, do Barevného světa, 
na nákup materiálu do terapeu-
tických dílen denního stacionáře..
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Výstava Barevný svět 15 let spolu
14. září proběhla v naší Kavárně Splněný sen vernisáž výstavy „Barevný svět - 
15 let spolu“. Již tradičně byla tato výstava doprovodnou součástí Mezinárod-
ní hudební festival Petra Dvorského. Výstava byla pojata jako oslava 15. vý-
ročí vzniku Barevného světa. Prohlédnout jste si mohli variace na naše logo  
z různých materiálů, které vyrobili klienti našich registrovaných sociálních služeb. 
Součástí výstavy byly také příběhy našich klientů o tom, co jim Barevný svět dal  
a jak se jim v něm s námi žije. 

Vánoční sbírka
Vánoční sbírka, kterou již od devadesátých let pořádá Město Třebíč, vynesla  
v loňském roce druhý nejvyšší výtěžek v celé své historii. Šek na částku 53 423 
korun převzala z rukou starosty města Pavla Pacala a místostarosty Miloše Hrůzy 
ředitelka Barevného světa Petra Tučková. Tyto peníze vybrané od obyvatel města 

Třebíče a členů zastupitelstva města posloužila na vybavení zázemí pro pracov-
níky naší chráněné dílny.
Rádi bychom poděkovali všem štědrým dárcům, kteří přispěli do vánoční sbírky 
města Třebíče a umožnili nám tak budovat příjemné a vyhovující prostředí pro 
naše zaměstnance na chráněných pracovních místech.



A tak mohl v září roku 2005 nový stacionář „Barevný svět“ otevřít své dveře prv-
ním sedmnácti klientům, kteří si mohli vybrat z nabídky výtvarné nebo dřevařské 
dílny, odpočívat v relaxační místnosti, opakovat své znalosti ve školičce, pomáhat 
na zahradě nebo ve cvičné kuchyni, kde společně s Amíkem připravovali svačiny 
a vařili obědy. Rádi jsme se také účastnili různých společenských akcí a jezdili na 
výlety. Hned v roce 2006 jsme např. poprvé navštívili dvoudenní festival fantazie 
a tvořivosti Fimfárum v Olomouci, z čehož vznikla krásná tradice a zatím jsme 
nevynechali jediný ročník. Postupem času začalo navštěvovat stacionář stále více 
klientů a rozšířili jsme i nabídku činností, kterých se mohli ve stacionáři účastnit – 
díky nové vypalovací peci jsme začali vyrábět keramiku, oblíbenou se stala malba 
na hedvábí, výroba svíček, canisterapie nebo zpívání s Janou.
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15 let spolu
Myšlenka na vznik nového stacionáře v Třebíči tu byla již několik let, ale naplnila 
se až na podzim roku 2005. V tomto roce se z prostor bývalé mateřské školy na 
Okružní ulici odstěhovali do nového denního stacionáře Úsměv a Domovinka, 
které provozuje oblastní Charita v Třebíči. Tehdy paní Marie Kotačková, předsed-
kyně Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Třebíči (dnešní Společnosti na 
podporu lidí s mentálním postižením, z.s.), které mělo tyto městské prostory v 
pronájmu, oslovila Katku Maláčovou (nyní Svobodovou), zda by se nechtěla stát 
ředitelkou nového stacionáře, který by mohl vzniknout v právě uvolněných pro-
storách. 

Poté, co Katka s nabídkou souhlasila, našla rychle nejen budoucí zaměstnance 
stacionáře, ale  
i budoucí klienty. 
Mezi nimi převlá-
dali především 
účastníci letního 
integračního tá-
bora pořádaného 
Mílou Němcovou 
a Majkou Čecho-
vou, kterého se 
Katka už jako stu-
dentka třebíčské-
ho gymnázia pra-
videlně účastnila.  

Ještě před zaháje-
ním provozu no-
vého stacionáře 
se Katka s novými 
pracovníky – Il-
čou, Hankou, Iva-
nou, Kubou, Lu-
kášem a Amíkem, 
pustili v průběhu 
letních prázdnin, 
tehdy ještě jako 
dobrovolníci, do 
drobných i vět-
ších stavebních 
úprav a výmalby 
vznikajícího staci-
onáře.



V roce 2010 jsme začali pociťovat, že pro některé z našich klientů již není služba 
denního stacionáře dostačující k tomu, aby mohli maximálně naplňovat svůj po-
tenciál. Poprvé jsme tedy podali evropský projekt „Rozvoj pracovních terapií Den-
ního centra Barevný svět“, který nám byl Evropským sociálním fondem schvá-
len. Díky tomuto projektu a spolupráci s kastelánem zámku v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, panem Radimem Petrem a Národním památkovým ústavem, vznikla 
dvě tréninková pracoviště - zámecká kavárna Splněný sen a tréninková zahrada, 
kde jsme začali pěstovat oblíbené byliny. Tato tréninková pracoviště se tak stala 
základními kameny nové registrované sociální služby sociální rehabilitace, kterou 
jsme začali klientům nabízet v roce 2012. V tomto roce jsme také v Jaroměřicích 
otevřeli nový obchod a textilní a reklamní dílnu, kde se naši klienti mohli i nadále 
zdokonalovat v sociálních a pracovních dovednostech. A ti nejšikovnější účast-
nící projektu získali pracovní smlouvu a mohli si tak začít vydělávat své vlastní 
peníze. Na tento projekt poté navázaly další dva projekty financované z evrop-
ských peněz – „I my rádi pracujeme!“ a „I my rádi pracujeme II“, které se skládaly  
z teoretické a praktické části a jejich cílem byla příprava dalších klientů na možné 
budoucí zaměstnání.  Dalším významným milníkem v roce 2011 bylo osamostat-
nění Barevného světa, kdy došlo na základě rozhodnutí republikového výboru 
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, jehož třebíčská pobočka 
byla do této doby zřizovatelem, ke změně právní formy Barevného světa z občan-
ského sdružení na obecně prospěšnou společnost. 
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V roce 2008 došlo ke změně na pozici ředitelky. Po Katčině odchodu na mateř-
skou dovolenou nastoupila ne její místo Alena Hostašová, kterou čekala přede-
vším nová výzva spojená s novým zákonem o sociálních službách, kdy bylo po-
třeba začít pracovat na Standardech kvality sociálních služeb. S příchodem Aleny 
vznikla také naše nová cestovatelská tradice, kdy jsme začali pravidelně každý 
rok jezdit společně se ZŠ Myslibořice k moři. 



Dalším krokem v naplňování potencionálu našich klientů bylo v roce 2014 zřízení 
nové služby chráněného bydlení, které vzniklo díky spolupráci s městem Hro-
tovice. Zde našlo svůj domov šest klientů, kteří tak získali možnost vyzkoušet si 
samostatné bydlení, kde se s podporou asistentů starali nejen o sebe, ale i o svoji 
domácnost stejně jako jejich vrstevníci bez postižení. V tomto roce také došlo k 
další velké změně, kdy Alenu Hostašovou vystřídala na postu ředitelky Petra Tuč-
ková, která nadále pokračovala v nastaveném směřování organizace.

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu „I my rádi pracujeme II.“, který vol-
ně navazoval na projekt „I my rádi pracujeme I.“ V rámci tohoto projektu došlo  
k otevření nového obchůdku a tréninkové kavárny Barevný svět v Hrotovicích, 
kde našli pracovní uplatnění především obyvatelé našeho hrotovického chráně-
ného bydlení. V roce 2019 pak došlo k rozšíření služby chráněné bydlení do Tře-
bíče, kde jsme mohli nabídnout šanci k samostatnému bydlení dalším dvanácti 
klientům. Zatím posledním významným počinem je pak zřízení samostatné chrá-
něné dílny, která vznikla v roce 2020 v Třebíči. Zde naši zaměstnanci na chráně-
ných pracovních místech pracují především na firemních zakázkách.
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A naše budoucí plány? Rádi bychom v rámci vzdělávání zaměstnanců posilovali 
manažerské dovednosti vedoucích služeb a odborné dovednosti pracovníků v 
sociálních službách, chtěli bychom začít systematicky pracovat s tématem sexu-
ality lidí s mentálním postižením, v chráněném bydlení budeme nabízet aktivity, 
které povedou k většímu zplnomocňování klientů v procesu služby a v rámci ná-
vaznosti a propustnosti našich služeb bychom našim klientům rádi nabídli novou 
sociální službu podporující samostatné bydlení.

Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem klientům Barevného světa, 
kteří využívají naše služby a jejich 
rodinám, všem kolegyním a kole-
gům, současným i minulým, kteří 
do své práce dávají nejen své zna-
losti a zkušenosti, ale i své srdce 
a také všem členům naší správní 
a dozorčí rady. Poděkování a náš 
vděk směřuje také evropským fon-
dům, MPSV, kraji Vysočina, městu 
Třebíč a dalším obcím, institucím, 
firmám, spolupracujícím organi-
zacím, dárcům i dobrovolníkům, 
kteří nás v posledních patnácti 
letech podporovali a doprováze-
li na naší pouti. Naše cesta tímto 
ale ani zdaleka nekončí a budeme 
moc rádi, když na ní budete po-
kračovat spolu s námi.

Jakub Dvořák, 
manažer sociálních služeb

33 34



Začátky s Katkou

Příprava stacionáře

Divadlo na zámku

První Mikuláš

Výtvarná dílna
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Rozjezd s Alenou

První předávání ´žezla´

Tréninková kavárna 

Splněný sen

 Sociální rehabilitace

Obchůdek Krasohled

Chráněné bydlení 

Hrotovice

Tréninková zahrada
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Jedeme dál s Peťou
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Petra Tučková

PlavčoCup

Kalendář roku

Chráněná dílna

Chráněné bydlení Třebíč

Kavárna Barevný svět v 

Hrotovicích

Jeden z mnoha 

benefičních koncertů



Doma je to nejhezčíZa hranice všedních dnů
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 Estonsko - Tartu

Bulharsko

Chorvatsko - Hvar

Itálie - Benátky

Turecko - Istanbul

San Marino

Výlet Lipnice 
nad Sázavou

Pobyt v Jeseníkách

Červená Lhota

Flora Olomouc

Perálec
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Představujeme sePotkáváme kamarády

Boccia Střelice

Fimfárum Olomouc

Fotografiemi pro radost

KuželkaCup

Pohádková instalace pro 

třebíčské muzeum.

Dřevosochání Moravské Budějovice

Nemocnice Ivančice

Zahradní slavnost ‚ 

chráněné bydlení Třebíč

Veletrh sociálních služeb  
Třebíč

Tradiční vernisáž prací 

klientů Barevného světaSportovní den  

u Medvědů
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Vzácné návštěvySpolupráce s partnery

Divadlo na tradičním 

setkání se sponzory

Exkurze v Alfa In

Velikonoce v jaderné 

elektrárně Dukovany

Snídaně ve Frenkische

MANN+HUMMEL Srdce plné respektu

Studentky z Moravských 
Budějovic na návštěvě 

sociální rehabilitace

Dana Drábová 

Fotografiemi pro radost

Studenti třebíčského 
gymnázia ve stacionáři

Návštěva studentů  

z Koreje

Jarmila Štuková a Václav 
Šilha Fotografiemi pro 

radost



PŘÍLOHA  K ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE
za účetní období roku 2020

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláš-
kouč.504/2002 Sb. Podkladem pro zpracovánípřílohy jsou základní dokumentace 
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. 2020

Sestaveno
dne: 
03.06.2021

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 kombino- 
 vaných postižením a jejich rodiny i veřejnost, dále pak i pro osoby se zdra- 
 votním 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:  29,64
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZP:  15,51

Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců:    12.390.387,00 Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců se ZP:  2.368.955,00 Kč

Odměny a funkční požitky členů statutárních orgánů:  35.857,00 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.

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.

3. Změny účetních metod:
      
 V účetním období nedošlo ke změně účetní metody.
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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. 2020:            50 tis. Kč

2.    Ostatní pohledávky:             klienti a bývalí klienti           204 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. 2020: 117 tis Kč

6.    Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: 0

7.    Splatné závazky sociálního a zdravotního pojistného                  389 tis Kč

8.    Daňové nedoplatky k 31. 12. 2020                                                   96 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 1259 provozní dotace MPSV 6275

energie 627 Provozní dotace USC 938

oprava a údržba 188 Provozní dotace Kraj Vysočina 684

cestovné 8 Dotace UP 2359

služby 835 Projekt IP 6 2822

Náklady  
na reprezentaci 2 Projekt I my rádi II 0

osobní náklady 12277 za pobyt klientů 2213

ostatní náklady 132 příjem z činnosti 0

odpisy 190 Úroky+jiné ost. výnosy 94

Daně a poplatky 8 přijaté dary a členské příspěvky 446

Pokuty a penále 0 ost. výnosy 0

náklady celkem 15526 výnosy celkem 15831

ZISK       305

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: reklama, prodej výrobků a zboží, kavárny

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

spotřeba materiálu 670 reklama 0

energie 101 Prodej výrobků 1583

Prodané zboží 0 Prodej zboží 0

Ostatní služby 132 Ostatní 0

cestovné 0

Osobní náklady 113

Odpisy 94

Ostatní náklady 2 výnosy celkem  1583

náklady celkem 1112 zisk 471
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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 6275 6275 0

MĚSTO TŘEBÍČ Provozní dotace 888 888 0

KRAJ VYSOČINA Provozní dotace 684 684 0

Náměšť nad Oslavou, Jaro-
měřice n.R.,Moravskobudě-
jovicko

Provozní dotace 47 47 0

Úřad práce Zřízení pracovních 
míst 2359 2359 0

Projekt IP 6 (221) Provozní dotace 2822 2822 0

PROJEKT I my rádi II Provozní dotace 0 0 0

17.  Přehled o přijatých darech:

Na všechny dary byly vystaveny darovací smlouvy a dárci budou uvedeni ve vý-
roční zprávě za rok 2020.

Dary nad 10 tisíc Kč: (v tis. Kč)

Poskytovatel Výše daru Poskytovatel Výše daru

Divoké husy 25 AS CHEMIE 10

MEDI SPOL 10 Fyzické osoby (5) 145

MEDICAMEN, spol. s r.o. 40 FRAENKISCHE 60

MANN+HUMMEL 35 McBain 40

ALFA IN, a. s. 45 B+B WOOD 30

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 35.857,00 Kč.

Náklady na auditorskou činnosti byly ve výši 43.435,00 Kč.

20. Informace o zjištění základu daně:

Náklady a výnosy o. p. s. jsou sledovány podle jednotlivých středisek (denní staci-
onář, sociální rehabilitace, chráněné bydlení, kavárna.Předmětem daně z příjmů 
PO jsou všechny příjmy s výjimkou příjmů z investičních dotací.
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Poděkování
Rádi bychom vyjádřili vřelé poděkování všem, kteří nás v uplynulém roce podpo-
řili finančními a věcnými dary či nám věnovali svou práci a čas:

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

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

ALFA IN a.s, ARS/Koncert, spol. s.r.o., Apis Press, s.r.o., AS Chemie, s.r.o., AVPO 
ČR, z.s., B & B Wood s.r.o., Colourtime z.s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., FRAEN-
KISCHE CZ s.r.o., Hlouch Motors s.r.o., IFRE, a.s., Kapucín Repro s.r.o., KulturTop 
Třebíč, K-Stav Třebíč, s.r.o.  Lékárna Medicamen s.r.o., Mann + Hummel  (CZ) 
s.r.o., Mann + Hummel Service s.r.o., Medi, spol.s.r.o., Nadace ČEZ, Nadace Divo-
ké husy,  NUVIA a.s., Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou a pan kastelán Ing. 
Radim Petr, ŠKODA AUTO a.s., 

Mgr. Pavel Pacal, Bc. Anna Kolaříková, Dana Moravcová, Mgr. Eva Mrózko-
vá, Tereza Samešová, Zuzka McBain, Lenka Štraubová, Markéta Andělová, Ka-
mila Pondělíčková, Ing. Vlasta Slámová, Vladimír Holý, Pavel Syrový, Antonín  
Urbánek, Ing. František Vágner, zaměstnanci Městského úřadu Hrotovice, všichni 
přispěvatelé do sbírky pod vánočním stromem Města Třebíč.

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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