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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé Barevného světa, 

předstupujeme před Vás s tradiční výroční zprávou, ve které se snažíme zachytit a popsat to nejzásadnější, co nás v roce 2021 potkalo. 
Dnes mi přijde úsměvné, když si vzpomenu, že jsem v úvodníku loňské výroční zprávy prohlašovala, že rok 2020 nám všem zůstane dlouho 
v paměti. Nyní o něco starší a zkušenější musím říct, že rok 2021 tomu předchozímu zdatně konkuroval a v mnohém ho i překonal.

Už ani nevím, kolik covidových vln se přes nás přehnalo. U každé jsme však doufali, že právě tahle je tou poslední. Těšili jsme se z každé 
chvilky rozvolnění, kdy bylo možné se volně nadechnout a alespoň v něčem se vrátit do známých kolejí. Plánovat jakékoli aktivity se moc 
nedalo, a tak jsme se soustředili na život tady a teď. Moji kolegové projevovali velkou míru kreativity, když se v těchto podmínkách snažili 
podporovat klienty v zachování optimismu a veselé mysli, a hledali alternativní způsoby sociálního kontaktu, který v této době silně chyběl 
většině z nás.

V úvodu jara jsme prošli první zkouškou ohněm v chráněném bydlení v Třebíči. V pobytové službě se rychlostí blesku rozšířil covid, který 
notně potrápil jak klienty, tak i mnohé zaměstnance služby. Ti, které nemoc nedohnala, si tak sáhli doslova a do písmene až na samé dno 
svých kapacit. A to i přes to, že Barevný svět zafungoval jako jeden organismus a kolegové z ostatních služeb se snažili chráněnému byd-
lení pomáhat, jak mohli. Právě tato doba byla jedním z prvních momentů, kdy jsme si ověřili, že v krizi se dokážeme semknout a táhnout  
za jeden provaz. Zároveň také tato zkušenost prověřila naše krizové plány a postupy, pomohla nám vychytat naštěstí jen drobné mouchy 
a připravit se na to, abychom všechny další obdobné situace již zvládali o hodně snáz.

Další těžká zkouška nám začala v červnu. Naše opakovaná žádost o uznání za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu byla Úřa-
dem práce v Třebíči zamítnuta. Důvodem bylo nesplnění zákonných podmínek o procentuálním poměru bezhotovostní výplaty mezd, 
kdy některým zaměstnanců byl v důsledku nejasností ohledně vykazování v samém počátku covidového období vyplacen doplatek mzdy  
v hotovosti. V souhrnu se jednalo o naprosto zanedbatelnou částku, nicméně litera zákona byla velmi přísná a nelítostná, a my jsme přišli 
na více než půl roku o dotaci na zřizování chráněných pracovních míst pro naše kolegy s postižením.

Po prvotním šoku jsme se rozhodli zmobilizovat veškeré síly. Nešlo totiž o málo. Bojovali jsme o záchranu výsledků naší desetileté usilovné 
práce a zachování 20 pracovních míst pro lidi s mentálním postižením a 5 míst pracovních asistentů, díky kterým mohou práci vykonávat. 
Potřebovali jsme zajistit 1,2 mil. Kč. Maximální úsilí jsme proto soustředili do nejrůznějších fundraisingových aktivit. 
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Po neúspěchu žádosti o zmírnění tvrdosti zákona podané k ministryni práce a sociálních věcí a žádosti o finanční podporu od 
MPSV jsme začali oslovovat obce a firemní i individuální dárce. Spustili jsme veřejnou sbírku, a v říjnu proběhl úspěšný benefiční  
koncert. Na přelomu roku jsme také otevřeli crowdfundingovou sbírku na platformě Znesnáze21, kterou zastřešuje Nadační  
fond pomoci. Z úsporných důvodů jsme také museli v září přerušit provoz chráněné kavárny v Hrotovicích a místní zaměstnance  
převést na jinou práci. Veškeré tyto aktivity jsme podnikli s cílem celou situaci ustát a nenechat padnou to, co jsme mnoho let budovali  
a co nám vždy dávalo a dává smysl.

Situace byla pro všechny velmi náročná, ale důležité pro nás bylo, že jsme v ní ani na chvíli nezůstávali sami. Ve svém okolí jsme se setkali 
s velkou mírou pochopení a podpory. Znovu se potvrdilo to, co říkám už dlouho, že Barevný svět má obrovské štěstí na dobré lidi – a to 
jak uvnitř na zaměstnance „srdcaře“, tak i ve svém okolí na lidi, kteří nám v naší práci fandí. Naše velké poděkování patří zejména paní 
senátorce Haně Žákové, panu starostovi města Třebíče Pavlu Pacalovi, paní poslankyni Monice Oborné a Evě Fruhwirtové, kteří byli ochotni 
věnovat nám svůj čas a angažovat se v náš prospěch. Dále zástupcům měst a obcí v regionu, jmenovitě Městu Třebíč, Městu Jaroměřice nad 
Rokytnou, Městu Hrotovice a Městysu Okříšky, kteří nám v nelehké době poskytli podporu. Srdečné díky patří všem našim milým přátelům 
a partnerům z oblasti firemního sektoru, kteří při nás stojí ve většině případů již dlouhé roky. Jejich dlouhý výčet naleznete v poslední 
kapitole této výroční zprávy. A stejně velké poděkování směřujeme i ke všem jednotlivcům – dárcům, přátelům, rodinným příslušníkům 
a opatrovníkům našich klientů, návštěvníkům koncertu a  dobrovolníkům. Prostě všem, kteří nám v uplynulém roce byli ochotni věnovat 
svůj čas, energii nebo finance. Díky všem výše jmenovaným se nám podařilo výpadek dotace ustát a náš „boj“ dovést do vítězného konce. 

Celá anabáze skončila až začátkem letošního roku, kdy byl Barevný svět opět uznán za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu  
a byla mu znovu přiznána dotace na zřizování chráněných pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Podařilo se tak uzavřít období, které bylo náročné a stálo nás hodně nervů a sil. S veškerou pokorou ale můžeme říci, že přes všechno zlé, 
nám tato doba přinesla i mnoho dobrého. Setkali jsme se v našem okolí s velkým pochopením, ochotou, vstřícností a nápomocí. Důvěra, 
kterou jste v nás vložili, pro nás byla a je velkým závazkem, abychom i nadále dělali maximum pro to, aby lidé s mentálním postižením 
mohli být platnou součástí naší společnosti. Upřímně si Vaší přízně vážíme!

Slova závěrem jsou určena všem mým kolegům – klientům a zaměstnancům Barevného světa. Máte za sebou rok, který nebyl ani trochu 
lehký. Vy jste ale prokázali, že to, proč to všechno děláme, nejsou jen prázdné fráze. Dokázali jste přečkat veškeré nepohodlí, přizpůsobit 
se podmínkám, které nebyly lehké a zabrat v momentech, kdy to bylo třeba. Moc si toho vážím! Právě vy tvoříte pilíře, díky kterým Barevný 
svět stojí pevně dál.

S úctou Petra Tučková, ředitelka
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O nás
Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Okružní 962/13, Borovina
674 01  Třebíč
IČ: 29277418
Č.ú.: 2816167339/0800

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného 
u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 446, ze dne 14. května 2011.

Zakladatelé:  Mgr. Kateřina Svobodová, Bc. Alena Hostašová

Správní rada: 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
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Organizační schéma: 

Naše motto:
Ať se zdá být život jakkoli těžký, vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom. (S. Hawking)

Naše hodnoty:
• Profesionalita
• Individuální přístup
• Smysluplnost
• Důvěra
• Respekt
• Spolupráce
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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 jedinečné 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 asistenty 
- základní sociální poradenství klientům a jejich rodinám při řešení složitých osobních záležitostí 
- přímé zastupování osob s mentálním a kombinovaným postižením dle jejich osobních potřeb 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- pomoc při zprostředkování zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména pak pro osoby s mentálním a kombi- 
 novaným postižením 
- vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany, zejména pro osoby s mentálním a kombinovaným   
 postižením 

Doplňkové činnosti společnosti: 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
- Hostinská činnost 



Denní stacionář
Vedoucí služby: 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 nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností a nabídky pracovních činností na-
pomáháme těmto lidem žít plnohodnotný život, spojený se všemi riziky a podmínkami, 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 2021:
Cílem pracovníků denního stacionáře je především klientům poskytnout možnost smysluplně trávit čas. V roce 2021 jsme 
tedy opět naplánovali několik aktivit, díky kterým jsme klientům umožnili kontakt se společností. Všechny se nám podařilo 
uskutečnit. Při práci v dílnách, kde vznikají hmatatelné věci, jsme se soustředili na motivaci klienta. Výrobky a obrazy, které  
vznikají pod rukama klientů, jsme opět představili široké veřejnosti. Povedlo se nám vytvořit výstavu s názvem „LES“  
která vznikala hned v několika terapeutických dílnách. Návštěvnici výstavy tak mohli vidět díla nejen z keramické a výtvarné 
dílny, ale tentokrát i z dřevodílny. Motivací pro klienta byl i fakt, že si jeho výrobek mohou zakoupit lidé v našich kavárnách
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a v obchodě. Dokonce se uskutečnilo i několik trhů, 
kterých jsme se účastnili. Velkou motivací k tvoření 
je i možnost si výrobek odnést domů a vystavit si jej, 
popř. někomu darovat. Nedílnou součástí poskytová-
ní služby je i pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu nebo také pomoc při osobní hygieně. 
V některých případech se nám podařilo čas věnovaný 
dopomoci omezit pomocí dlouhodobého nácviku jed-
notlivých úkonů. Pro rok 2022 máme vytyčeny další 
cíle, které povedou naše klienty v rámci jejich možnos-
tí k co největší samostatnosti. Našim hlavním cílem 
bylo rozšířit nabídku aktivizačních činností, které pro-
bíhají přímo v budově stacionáře. Koncem léta se nám 
to podařilo. Přijali jsme mezi nás novou kolegyni, která 
hraje skvěle na kytaru a také zpívá. Díky tomu jsme se 
mohli opět začít naplno věnovat zpívání, hře na růz-
né hudební nástroje a poslechu hudby, které klienty 
baví a naplňuje. Vylepšili jsme i prostředí stacionáře 
a pod stromečkem jsme našli novou pračku a myčku 
do spodní kuchyňky, a také nový kávovar, který naše 
klienty potěšil zdaleka nejvíc.

Michaela Vlčková, 
vedoucí denního stacionáře
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Výlety očima klientů

„Líbila se mi hodně ta Třeboň, rybník Svět, tam bylo hezky.“

Zdeňka F.

„Nejlepší byla ZOO Lešná, líbil se mi medvěd, bylo to dál  
a baví mě cestovat autem“

Jitka V.

„Jihlavu znám, takže jsem se nebála,  měli jsme dobrou 
zmrzlinu. Ráda jezdím na místa, kde to trochu znám a není 
to moc daleko“

Hana K.

„Nejlepší to bylo v Třeboni, protože mám rád ryby a bylo 
tam dobrý papání.“

Mirek Č.

„Nejlepší byla Třeboň a zámek, zámky mám ráda a ráda se 
koukám na památky. Taky je super, když je u zámku park  
a vyjde pěkný počasí, ráda sleduju stromy a okolí.“

Miluše N.
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Statistika:

Počet klientů 36 osob
Počet hodin přímé péče 12 014 
Počet poskytnutých kontaktů 1 860 

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

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby: 12 osob
Okamžitá kapacita terénní formy služby:              1 osoba
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 samostatnosti, 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 nechráně- 
 ném prostředí,
- pomoc při orientaci na trhu práce, podpora samostatnosti v rozhodování.

Ohlédnutí za rokem 2021:
V průběhu roku 2021 se podařilo navýšit pracovní úvazky několika našim klientům, kteří prokázali, že mají pro tento krok 
dostatečný potenciál. Změnila se jim pracovní doba a samozřejmě začali v zaměstnání trávit i více času. Současně s tím 
však u nich zůstala i potřeba nadále čerpat službu sociální rehabilitace. Proto jsme v rámci našich personálních možnos-
tí rozšířili nabídku terénní formy sociální rehabilitace. Díky tomu jsme mohli rychleji reagovat na aktuální potřeby klien-
tů a službu jsme jim mohli nastavit ještě víc „na míru“. Využitím kombinace terénní a ambulantní formy jsme tak byli
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schopni službu nabídnout ve skutečně potřebném rozsahu a v přijatelném čase pro klienta a dál pracovat na tom, co právě 
v daném období potřebuje. Významnou část roku jsme tedy věnovali přípravám na tuto změnu, která se dotkla jak klientů 
služby, tak i našich pracovníků. Se samotným rozšiřováním terénní služby jsme pak začali na podzim loňského roku.

Úlohou sociální rehabilitace 
je také podpora kontaktu 
člověka s okolním prostře-
dím, běžné setkávání se  
s vrstevníky a přáteli. Navá-
zali jsme proto nové kon-
takty s organizacemi a služ-
bami, které pracují s lidmi 
z naší cílové skupiny, často 
mají stejné nebo podobné 
cíle jako naše služba, ale 
fungují v jiném prostředí či 
za jiných podmínek. Příkla-
dem je například navázání 
kontaktů a spolupráce se 
Základní a praktickou ško-
lou ve Velké Bíteši. To nám 
pomohlo rozšířit si rozhled, 
mnohdy získat i nadhled 
a oboustranně čerpat ze 
svých zkušeností. 
     
      Naďa Fialová, 
vedoucí sociální rehabilitace
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Jak probíhá terénní forma služby so-
ciální rehabilitace očima pracovníka
V uplynulém roce jsem v rámci terénní formy služby pravi-
delně navštěvovala jednu z našich klientek, která kvůli školní 
docházce nemohla využívat službu ambulantní. Jednalo se 
vždy o předem naplánovanou schůzku formou telefonního 
kontaktu s klientkou. Setkání probíhalo převážně u klientky 
doma. Nebylo to však setkání a spolupráce pouze s klientkou, 
ale také s její rodinou.

Klientka navštěvovala základní a praktickou školu a potřebo-
vala podporu při školní přípravě (doučování, nácvik rozvržení 
práce, udržení pozornosti, podpora samostatnosti). Nejedna-
lo se však pouze o přípravu do školy, s klientkou jsme cho-
dily i na procházky a nakupovat do obchodu. Celý uplynulý 
rok jsem ji podporovala ve větší samostatnosti, smysluplném 
využití volného času, přípravě do školy, ale i v komunikaci s 
prodavačkou v obchodě, když si potřebovala nakoupit školní 
pomůcky. Velkou oporou pro ni bylo, že stojím za jejími zády. 
Jednoho dne jsem jí však řekla, že počkám venku, ať si vyřídí 
sama, co potřebuje…a výsledek? Přes počáteční ostych vše v 
obchodě sama zvládla. Příjemným výsledkem bylo i to, že se 
při jedné procházce sama objednala k zubnímu lékaři na pro-
hlídku. Pak člověk vidí smysl této služby… 

Ivana Karpíšková, 
pracovnice v sociálních službách
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Statistika:

Počet klientů 24 osob
Počet hodin ambulantní přímé péče 2 997 
Počet hodin terénní přímé péče 81 

Financování:
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Chráněné bydlení
Vedoucí služby:  Bc. Štěpánka Štrausová
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 ne-
bydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru pod-
pory 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, obléká- 
 ní, hygieně, vytváření struktury dne, hospodaření s pe- 
 nězi),
- podpořit klienta při využívání běžně dostupných míst 
  a služeb.
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Ohlédnutí za rokem 2021:
Rok 2021 byl na chráněném bydlení ve znamení změn a to nejen personálních, ale i administrativních a metodických.  
V prvním čtvrtletí se nám kompletně obměnil tým pracovníků v třebíčském chráněném bydlení. Celý rok nás tedy provázelo  
nastavování nových pracovních postupů a budování nových vztahů s klienty. Proces to byl náročný, nicméně úspěšný.  
Podařilo se sestavit stabilní tým asistentek, které mají důvěru jak klientů, tak i jejich opatrovníků.

Na počátku jara se nám nevyhnul Covid a tak jsme si vyzkoušeli práci v celotělových oblecích, otestovali jsme funkčnost 
krizových plánů a vymýšleli, jak zkrátit a zpříjemnit klientům čas trávený v karanténě, případně izolaci. Nakonec se všichni 
nemocní uzdravili a my jsme mohli vykročit silnější a zkušenější do přicházejícího jara.

Léto se neslo ve znamení snahy o zlepšení stravovacích návyků klientů, výletů, práce na zútulnění a zušlechtění zahrad –  
klienti se s pomocí asistentek učili jak správně pečovat o zahradu, co je potřeba vyplet, jak často se musí zalévat a jak často 
je nutné sekat trávu. Odměnou jim potom bylo příjemné posezení u grilu na krásných zahradách nebo relaxace v zahrad-
ních houpačkách, které jsme si v tomto roce pořídili.

V Hrotovicích proběhla velká přestavba budovy chráněného bydlení, kdy v půdním prostoru vznikly tři byty, do kterých  
se nastěhovali nájemníci z řad běžné populace a naši klienti se tak ještě více začlenili do běžného sousedského  
a komunitního života.

Konec roku patřil především přípravám na Vánoce, postarali jsme se o venkovní i vnitřní výzdobu, začali péct cukroví  
a užívali si domácí pohody u rozsvícených stromečků.

Rok 2021 byl pro všechny na chráněném bydlení, stejně jako pro všechny mimo něj, plný turbulentních změn a překonávání  
překážek. Ovšem jak klienti, tak i všichni zaměstnanci, z něj do roku 2022 vykročili zkušenější, silnější a plní odhodlání  
a plánů jak vylepšit stávající metody poskytování služby tak, aby se naši klienti cítili doma nejen dobře a v bezpečí, ale hlav-
ně, aby se co možná nejvíce osamostatnili při běžných denních činnostech.

Štěpánka Štrausová, 
vedoucí chráněného bydlení
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Očima klientů třebíčského chráněného bydlení
V minulém roce se u nás na chráněném bydlení konala „svatba“, která proběhla na naší zahradě. Ženich s nevěstou si slíbili věrnost 
a lásku před „oddávajícím“, a pro svatební hosty si připravili i pohoštění. Také jsme si zvelebili návštěvní a společenskou místnost, 
kde je nyní příjemné posezení. Naše asistentky jsou ochotné, pracovité a je s nimi legrace. Baví nás s nimi vaření, úklid, nákupy  
i povídání. V loňském roce jsme také, pokud to zrovna šlo, navštívili spoustu akcí. Moc se nám třeba líbilo na pouti. Moc rádi cho-
díme do naší oblíbené kavárny, kde si dáváme kávu se zákuskem. A když si chceme odpočinout od vaření, s chutí si zajdeme na 
jídlo do nějaké restaurace. Ale snad úplně nejraději trávíme volný čas na zahradě chráněného bydlení, kde si můžeme v klidu pod 
slunečníkem u kávy nebo na zahradní houpačce popovídat nejen s kamarády z ostatních domácností a s našimi asistentkami, ale 
i s našimi hosty. 

Jana Š. a Bohumila B.

Očima klientů z hrotovického chráněného bydlení
V loňském roce se mi splnil sen. Byla jsem v Řecku u moře. Poprvé jsem letěla letadlem a moc se mi to líbilo. Chodili jsme tam i na 
poznávací výlety. V průběhu roku jsem se  zlepšila ve vaření a pečení. Hodně mě bavila i práce na zahrádce, ale nejraději jsem za-
hradničila sama, bez ostatních. Líbily se mi také společné výlety s ostatními spolubydlícími. Navštívili jsme koupaliště v Oslavanech, 
Kočičí kavárnu v Ivančicích, rozhledny. Bohužel jsem musela často navštěvovat různé lékaře, ale doprovod mi dělaly asistentky, 
které mi pomáhaly a vždy mi vysvětlily vše, čemu jsem nerozuměla.

Lenka F.

V chráněném bydlení v Hrotovicích jsem od roku 2016. Uplynulý rok byl pro mě plný změn, dobrých i špatných. Náročné pro mě 
bylo testování kvůli Covidu a omezení návštěv. Nemohl za mnou nikdo jezdit a  ani já se nikam nedostal. Na podzim jsem musel 
kvůli zavření kavárny v Hrotovicích začít do práce dojíždět, a i když to bylo náročné, tak jsem to zvládl. Zlepšil jsem se ve vaření  
a pečení, to mě moc baví. Jídlo mám moc rád. S asistentkami jsem si hledal nové recepty, podle kterých jsem zkoušel vařit. Líbilo 
se mi také jezdit na výlety. Společně s dalšími klienty a asistentkou jsem jezdil na kole po okolí a navštívil místa, která jsem ještě 
neznal a sám bych si tam jet netroufl. Moc mě bavily i procházky s nordic walking holemi. Zúčastnil jsem se také akce „Klučovka“. 
Začal jsem si sám hospodařit s financemi na nákup snídaní a večeří. Zlepšil jsem se v počítání a zapisování částek. Užil jsem si 
prázdninový tábor a poprvé jsem letěl k moři letadlem.

Richard L.
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Statistika:

Počet klientů 18 osob
Počet hodin přímé péče 2 878 
Počet poskytnutých kontaktů 9 175

Financování:
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Chráněná pracoviště
Vedoucí: Ilona Durdová
E-mail: chranenadilna@barevny-svet.eu 
Telefon:  730 143 324
Zaměstnanci se ZP: 20 osob

Naše výrobky i služby lze odebírat v režimu náhradního plnění.

Kde nás najdete:
Chráněná dílna – Demlova 1030/39, Třebíč
Kavárna Splněný sen - Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 1
Obchod a kavárna Barevný svět – nádvoří zámku v Hrotovicích, nám. 8. května 1

Ohlédnutí za rokem 2021:
Začátek loňského roku byl pro nás ve znamení velkých změn a nových začátků. Přestěhovali jsme se totiž s naší chráněnou 
dílnou do nových prostor, suterénu chráněného bydlení na Demlově ulici. Rozdíl ve velikosti mezi původním skromným 
prostorem, který nám laskavě poskytovala ve svém zázemí služba sociální rehabilitace v Jaroměřicích, a novými prostory 
v suterénu, je obrovský. Díky tomu můžeme vyrábět větší množství produktů náročnějších na přípravu a složitějších na 
výrobu.

Pustili jsme se do mnoha nových výrobků – začali jsme vyrábět vyztužené látkové koše, plátěné pytlíky na mouky pro mly-
náře z Výčap, speciální klíčenky, strojově vyšívané obaly na cyklonářadí, ručně vyšívané tašky a brože, originální pexesa  
a karty. Naši zaměstnanci na chráněných pracovních místech už jsou na takové úrovni dovedností, že co si vymyslíme, to 
taky vyrobíme. Během května se na nás obrátila firma Alfa in, a.s. s velkou zakázkou šitých vaků, a tím nám zajistila práci 
na několik měsíců.
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Přestože nám také do práce zasahovaly karantény, testování a covidová opatření, všechno jsme zvládli. I v kavárnách jsme 
zpočátku mohli fungovat jen v omezeném provozu, ale i přes prodej pouze z okna, jsme se udrželi na nohách. Během léta 
jsme se v kavárnách podíleli na spoustě krásných akcí. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského na nádvoří jaroměřic-
kého zámku a posvícení byly naprostými vrcholy.

Na začátku prázdnin nás ovšem v datové schránce čekalo nemilé překvapení. Kvůli administrativní chybě, která vznikla na 
základě nepřehlednosti vykazování při covidových opatřeních, nám Úřad práce oznámil, že nemáme nárok na dosavadní 
podporu, a že přicházíme o statut zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu. S tím se také pojí možnost pro naše 
zákazníky využívat náhradního plnění. Nejen, že jsme tedy přišli o finanční podporu, ztratili jsme i velké množství zakázek, 
které bychom jinak mohli uskutečnit.

Z úsporných důvodů jsme na podzim museli pozastavit provoz 
v hrotovické kavárně, jejíž zaměstnanci poté personálně podpo-
řili kavárnu jaroměřickou. A volné kapacity jsme také využili při 
pečení oblíbeného cukroví a perníků. 

Barevného podzimu jsme si užili při sbírání šípků, které nakládá 
do medu medař p. Štefka, i při výjezdu kavárny na vinobraní na 
jaderné vinici u Jaderné elektrárny Dukovany. A jako každoročně 
se u nás toto období pojí s přípravou na Vánoce. Vyšívané vaky 
pro školu Otevřmysl a dárkové předměty pro městys Okříšky 
byly speciálními zakázkami. Připravovali jsme také výrobky  
na adventní trhy, které nakonec proběhly, i když ve změněné 
podobě.

Byl to náročný rok, ze kterého jsme vyšli silnější, odhodlanější  
a moudřejší. Ale nyní už věříme, že rok 2022 se ponese ve  
větším klidu.

                                                                  Ilona Durdová, 
vedoucí pracovních asistentů
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Moje pouť Barevným světem
Do Barevného světa jsem začal chodit v dubnu 2013. Nejprve jsem absolvoval různé kurzy a školení.  Ty byly zaměřeny na hospoda-
ření  s penězi, práci s PC, chování v modelových situacích např. pracovní pohovor apod. Ještě v témže roce jsem začal pracovat na 
zkrácený úvazek ve firmě OVO-IMONT, kde pracuji dodnes a kde třídíme, zpracováváme a vykupujeme odpad. Po navýšení úvazku 
v Barevném světě jsem uklízel listí, vyráběl výrobky z hlíny, maloval a uklízel. Vždy po obědě se mylo nádobí a znovu uklízelo. Jezdil 
jsem i do Jaroměřic nad Rokytnou a vařili jsme a byl jsem v sociální rehabilitaci, kde jsem si s vedoucí určil cíl, co se chci naučit, 
např. kopírovat odkazy z internetu. Vyjeli jsme i k Velkému Dářku, kde jsme se učili a rekreovali. Dále se místa práce měnily podle 
počasí – jezdíme uklízet do kavárny a pracovat na zahradě. Od dubna do října jsem pracoval jako obsluha v kavárně. Později jsem 
začal více pracovat ve firmě OVO-IMONT jako úklidový pracovník, protože si to vyžádalo více práce. Od roku 2021 se otevřela nová 
chráněná dílna v Třebíči, kde pracuji. Pracuji již na poloviční úvazek. Za celou dobu působení v Barevném světě jsem se naučil 
dělat mnoho věcí. Zacházet s mopem, vařit svíčkovou, zažehlovat látky, šít na stroji nebo overlocku. Naučil jsem se také zdravému 
dennímu režimu, kdy v noci sním a ve dne žiju. Jsem šťastný, že mohu pracovat, šetřit si trochu peněz, setkávat se s kolegy.
           Robert K.

Financování:
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Vzdělávací aktivity
Celoživotní vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách je nejen nedílnou součástí naší práce, ale i zákonnou povin-
ností, kterou musí poskytovatelé sociálních služeb dodržet. V Barevném světě se snažíme, pokud nám to personální  
a finanční možnosti dovolí, poskytovat našim pracovníkům vzdělávání i nad rámec zákonné povinnosti. V loňském 
roce absolvovali naši zaměstnanci dohromady 565 hodin celkem vzdělávání v mnoha různých oblastech. Více než po-
lovina našich pracovníků absolvovala velmi zajímavý kurz Psychiatrické minimum I, který zbytek zaměstnanců absol-
voval již v roce 2019, ještě před vypuknutím pandemie. Dále naši pracovníci absolvovali kurzy zaměřené na 1. pomoc  
v sociálních službách, na arteterapii a artefiletiku či práci s rizikem. Velmi přínosné byly i kurzy z oblasti aktivizace klientů  
v sociálních službách a bazální stimulace. Důležitou roli v naší práci hraje také péče sama o sebe, s čímž nám pomohly 
kurzy věnované zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb a kurz Péče o pečující. V rámci vzdělávání 
a čerpání nových poznatků a nápadů absolvovali naši zaměstnanci také 112 hodin odborných stáží. Pracovníci denního 
stacionáře navštívili Denní a týdenní stacionář v Jihlavě či třebíčský stacionář Úsměv. Pracovníci sociální rehabilitace se 
vydali do Centra pro rodinu ARPIDA a asistentky z chráněného bydlení čerpaly inspiraci v chráněném bydlení NAPLNO  
v Jindřichově Hradci.

V roce 2021 se nám také podařilo získat grant z Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč na manažerské vzdělávání vedoucích pra-
covníků. Role vedoucích pracovníků v sociálních službách je velmi důležitá. Tito pracovníci mají na starost nejen financování 
služby, ale především jejich rozvoj. Mají na starost metodické vedení a podporu pracovníků v přímé péči. Jak už to však  
v sociálních službách bývá, vedoucí pracovníci často přicházejí „zevnitř“ organizace, kde využívali své znalosti a odbornost 
v sociální oblasti a přechod do manažerské pozice pro ně může být náročný. Proto je potřeba posilovat právě jejich mana-
žerské schopnosti a dovednosti. V loňském roce tak naši vedoucí pracovníci mohli absolvovat, a to především díky grantu 
Nadce ČEZ, celých 269 hodin manažerského vzdělávání. Velmi zajímavý a přínosný byl třídenní kurz „Manažerský diamant“ 
od společnosti TUDYTAM, dále pak naši vedoucí pracovníci absolvovali kurzy zaměřené na manažerské hodnocení pracov-
níků, různé typy vedení rozhovorů z pohledu manažera či vedení porad týmu. Dále to pak byly kurzy z oblasti vedení doku-
mentace, PR a právních novinek. V roce 2021 se dovršil také dlouhodobý výcvik pro manažery sociálních služeb „Řídit sebe, 
řídit lidi, řídit služby“ v rozsahu 185 hodin, kterého se účastnila ředitelka organizace.
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Významné projekty a aktivity roku 2021
Benefiční koncert na zachování pracovních míst pro osoby s mentálním 
postižením
Ve čtvrtek 7. října proběhl v třebíčském divadle Pasáž Benefiční koncert na zachování pracovních míst pro osoby s mentál-
ním postižením. 
Hned po příchodu se mohli návštěvníci koncertu občerstvit v naší kavárně a potěšit své oko prezentací mnoha výrobků  
a obrazů našich klientů.
Samotnou Benefici, kterou moderoval skvělý Petr Palovčík, zahájila přivítáním hostů ředitelka Barevného světa Petra Tuč-
ková společně se zdravicí paní senátorky Hany Žákové a starosty města Třebíče pana Pavla Pacala, kteří převzali nad akcí 
záštitu. 
Po premiéře krátkého filmu o Barevném světě následovala „adrenalinová“ dobročinná aukce, jež nakonec vynesla úžasných 
99 990 Kč.
A pak již přišel zlatý hřeb večera, vystoupení fantastické zpěvačky Nadi Válové a jejího bandu. Poslechnout jsme si mohli 
nejen nádherné písničky od dvojice Hapka a Horáček z jejího alba Černá, ale dostali jsme i malou ochutnávku z nově při-

pravované desky a ne-
chyběly ani písně Evy 
Olmerové nebo Marty 
Kubišové v krásném 
podání Nadi Válové. 
Jako host se předsta-
vila i Anna Kolaříková, 
která jednu z písní do-
provodila na harfu. 
Celý večer, jehož cel-
kový výtěžek činil 283 
000 Kč, doprovázela 
fantastická atmosféra. 

29



A za to musíme poděkovat našim sponzorům a podporova-
telům, kteří jsou s námi „v dobrém i ve zlém“, všem účinku-
jícím za jejich fantastické výkony, klientům a pracovníkům 
Barevného světa, kteří se na přípravě koncertu podíleli, dár-
cům dražených položek do naší aukce a v neposlední řadě 
všem návštěvníkům, kteří nás podpořili koupí vstupenek  
a výrobků od našich klientů.

Kurz vaření
Obyvatelé našeho chráněného bydlení se zúčastnili kurzu  
vaření pod vedením našeho kamaráda a fantastického  
kuchaře Radka „Radise“ Kühwega. Zázemí pro kurz jsme 
našli ve cvičné kuchyni Komunitního centra Moravia.  
Cílem tohoto kurzu bylo představit klientům zdravé suroviny,  
ze kterých lze připravit vynikající pokrmy.

Fotografiemi pro radost
V průběhu roku jsme měli ve stacionáři pestrý program 
díky našim kamarádům z Pomáháme fotografiemi. Zúčast-
nili jsme se fotoworkshopu v Lidicích, na zahradě stacioná-
ře jsme si vyzkoušeli střelbu z airsoftových pistolí a několik 
dní později jsme se vydali až do Zvoleněvesi u Otroka, kde 
jsme si užili nádherný den s kynology. Na podzim jsme pak 
také navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany a letecký den 
v Olomouci. Vrcholem letošního roku však bylo tradiční se-
tkání všech zapojených organizací v Praze – tentokrát si pro 
nás kamarádi z Fototgrafiemi pro radost připravili Parkiádu 
plnou soutěží, her, hudby, tance a skvělé nálady.
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Vernisáž výstavy „Les“
V pátek 30. července se uskutečnila vernisáž výstavy LES, 
která představuje výtvarné práce autorů s mentálním  
a kombinovaným postižením. Tato výstava již tradičně pa-
tří do doprovodného programu Mezinárodního hudebního 
festivalu Petra Dvorského. Bylo nám ctí přivítat na vernisáži 
nejen autory děl a jejich rodiny, ale také celou řadu vzác-
ných hostů v čele s paní senátorkou Hanou Žákovou. Úvod-
ního slova se ujala ředitelka Barevného světa Petra Tučko-
vá společně s jednou z autorek děl vystavených na výstavě 
paní Hanou Kriegsmannovou. Desáté výročí vzniku kavárny 
pak připomněla spoluzakladatelka naší obecně prospěšné 
společnosti Alena Hostašová, která jako předchozí ředitelka 
Barevného světa stála u zrodu naší kavárny.

Podmol Brothers Moto Show
V srpnu jsme se, v rámci Podmol Brothers show, zúčastnili 
úplně první mototerapie v České republice. Tento koncept 
k nám přivezl pan František Máca  z jižní Evropy - z Itálie  
a Španělska. Společně s bratry Podmolovými a dalšími 
freeridery na motorkách a na kolech nám připravili neza-
pomenutelnou show plnou fantastických výkonů. Úžasným 
překvapením pak pro nás byl finanční dar ve výši 30 000 Kč, 
který jsme obdrželi.
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Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského
V srpnu se uskutečnil již tradiční Mezinárodní hudební festi-
val Petra Dvorského. Netradičně  však neproběhl v zámecké 
zahradě, ale přímo na nádvoří zámku v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. 
Od pořádající agentury ARS/KONCERT jsme obdrželi nabíd-
ku zajistit během koncertů občerstvení, což jsme s radostí 
přijali. Naši zaměstnanci na chráněných pracovních místech 
společně s podporou svých pracovních asistentů a pracov-
níků sociální rehabilitace vše zvládli na výbornou a my jsme 
se tak dočkali moc milých reakcí jak od návštěvníků koncer-
tů, tak i od zástupců agentury ARS/KONCERT.

Nebe nemá bariéry
V září jsme se opět zúčastnili akce „Nebe nemá bariéry“, 
kterou organizuje 22. základna vrtulníkového letectva v Ná-
měšti nad Oslavou ve spolupráci s Vojenským leteckým klu-
bem Náměšť nad Oslavou a Krajem Vysočina. Užili jsme si 
tak ukázky výzbroje vojenské policie, výcvik služebních psů 
a dravých ptáků. Prohlédnout jsme si mohli letištní a také 
pozemní techniku a vrtulníky. Vrcholem celého dne a neza-
pomenutelným zážitkem ovšem byla možnost proletět se  
v letadle CASA 295. 
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Charitativní snídaně
Po dlouhé době po covidových restrikcích jsme mohli opět 
navázat na tradici pořádání charitativních snídaní, které za-
jišťujeme ve spolupráci s našimi milými partnery. Během 
září jsme nabídli naše dobroty jak zaměstnancům firmy Fra-
enkische CZ v Okříškách, tak i  pracovníkům Jaderné elek-
trárny Dukovany. Všem, kteří nás podpořili koupí našich 
výrobků, mnohokrát děkujeme.

Vinobraní pod věžemi
V pátek 15. října proběhlo historicky první vinobraní pod 
věžemi Jaderné elektrárna Dukovany a my jsme mohli být  
s naším kavárenským stánkem u toho. Krásný začátek krás-
né tradice. Děkujeme za pozvání.

Zaměstnanecké granty Nadace ČEZ
V listopadu navštívily naši chráněnou dílnu v Třebíči Mar-
tina Fialová a Jana Štefánková ze Skupiny ČEZ. Díky tomu 
jsme dostali příležitost osobně jim poděkovat za dar ve 
výši 30 000 Kč, který jsme získali v rámci grantového řízení 
Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty. Za tyto peníze jsme  
si mohli do naší chráněné dílny v Třebíči pořídit nový vy-
šívací stroj, na kterém dokáže část našich zaměstnanců  
s mentálním postižením, díky pečlivému proškolení, praco-
vat samostatně.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
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1 x příslušnému fin. orgánu

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Okružní 962
Třebíč 1
674 01(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

29277418

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 8071 067
A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 2 789 2 789

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 2 7892 789A. II. 4.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -1 722 -1 982

(082)
A. IV. 7. -1 722 -1 98235Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 4 8794 408
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 57 67

Materiál na skladě (112) 42 1736B. I. 1.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 5021B. I. 7.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 338 453
Odběratelé (311) 52 299254B. II. 1.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 12556B. II. 4.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 11B. II. 6.

Ostatní daně a poplatky (345) 62 32B. II. 11.

Jiné pohledávky (378) 68 2525B. II. 17.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 2 832 4 157
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 137170B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 4 0202 662B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 1 181 202
Náklady příštích období (381) 81 731B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 1951 150B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 5 6865 475

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 3 4093 626
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 1 275 1 262

Vlastní jmění (901) 87 1 0971 275A. I. 1.

Fondy (911) 88 165A. I. 2.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 2 351 2 147
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -204xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x776A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 2 3511 575A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 2 2771 849
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 849 2 277

Dodavatelé (321) 106 139117B. III. 1.

Ostatní závazky (325) 109 620B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 1 020720B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 508389B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 9388B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115 178B. III. 10.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 31B. III. 12.

Jiné závazky (379) 122 370476B. III. 17.

Dohadné účty pasivní (389) 127 124B. III. 22.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 5 6865 475

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.05.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

4b
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Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.05.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

29277418

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Okružní 962
Třebíč 1
674 01

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021
v plném rozsahu

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

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6
HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4 0552 943 1 112A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 8381 9663 2 804A. I. 1.

Prodané zboží 1584 158A. I. 2.

Opravy a udržování 71055 112A. I. 3.

Náklady na cestovné 156 15A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 167 16A. I. 5.

Ostatní služby 1098418 950A. I. 6.

Osobní náklady 15 35114 503 848A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 66711 13014 11 797A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1813 37315 3 554A. III. 11.

Daně a poplatky 1010A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 1020 10A. IV. 15.

Ostatní náklady 120114 6A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 122 1A. V. 16.

Jiné ostatní náklady 611328 119A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 178 8129
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 259

Odpisy dlouhodobého majetku 8117830 259A. VI. 23.

Náklady celkem 19 79517 748 2 04739Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 13 98113 981B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 13 98142 13 981B. I. 1.

Přijaté příspěvky 714714B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 71445 714B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 4 5492 696 1 853B. III. 47

Ostatní výnosy 347347B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Zúčtování fondů 16453 164B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 18354 183B. IV. 10.

Výnosy celkem 19 59117 738 1 85361Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -204-10 -194C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -204-10 -194D. 63ř. 62 - ř. 37

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.05.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Moravskobudějovický
region

Jaroměřice 
nad Rokytnou

Náměšť 
nad Oslavou

Jemnice Okříšky MyslibořiceNová VesRadonínHrotovice

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili finančními a věcnými dary, či nám věnovali svou energii a čas: 
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Lubomír Sláma, Kateřina Svobodová, Alena Hostašová, Hana Škodová, Jaroslava Kubíčková, František Kuthan, Jana Loiblová,  
Hana Chloupková, Dana Mejzlíková, Hana Žáková, Pavel Pacal, Vladimír Holý, Vlasta Slámová, Jiří Běhounek, Zdeněk Ryšavý,  
Eva Fruhwirtová, Monika Oborná, Anna Kolaříková, Vladimír Černý, Dana Drábová, František Břinek, František Vágner,  
Marta Kopecká, Liběna Rochová, Eva Mrózková, Eva Maláčová, Marta Kopecká, Marie Donutilová, Dana Mejzlíková,  
Eva Hurdová, Petr Palovčík, Zdeněk Šplíchal, Antonín Urbánek, Jakub Dvořák, rodina Kutinova, Radim Petr, Heda Bayer, Martina Fialová,  
Martina Leitnerová, Renata Hrušková, Zuzana McBain, Lenka Štraubová, Iva Špačková, Olga Joklová, Marek Hlouch,  
Michal Kazda, Zdeněk Rymeš, Jiří Toman, Miroslav Štola, Jaromír Hlaváč a Virtuosi Trebicenses, Jana Běhounková,  
Michaela Hrabcová, Petr Kacafírek, Ivana Řídká, Drahomíra Varmužová, Zdeněk Hirt, Hana Nováčková, Blanka Kutinová,  
Miroslava Martenková, Dáša Petrová, Jana Pašková, Martin Šmídl, Karel Crha, Pavel Červenka, Vítězslav Kopečný, Vladimíra Kábelová,  
Petra Brančová, Vítězslav Jonáš, Ludmila Palátová, Jakub Chaloupka, Martina Kicová, Martina Bártová, Jaroslav Dočekal,  
Václav Bartoš, Marie Svobodová, Kateřina Slatinská, Vladimír Prudík, Ida Brátková, Martina Přibylová, Jan Slavíček, Vladimír Václavek,  
Žaneta Malá, Lukáš Váňa, Jana Kovaříková, Miloslav Cimfl, Anna Málková, Tomáš Kutina, David Makovský, Pavlína Juráňová,  
Božena Barilková, Hana Žandová, Květiny u Marušky, Antonín Nekula, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebíči,  
návštěvníci benefičního koncertu, zaměstnanci Městského úřadu Třebíč a zaměstnanci Městského úřadu Hrotovice. 

Děkujeme členům správní a dozorčí rady, kteří vykonávali svou funkci bez nároku na odměnu. Srdečný dík patří všem lidem, 
kteří nás podpořili v naší snaze o zachování pracovních míst pro osoby s mentálním postižením zakoupením vstupenky na náš 
Benefiční koncert, příspěvkem do veřejné sbírky či sdílením našeho příběhu. Děkujeme dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.  
A děkujeme také všem 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


