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Slovo úvodem 

Milí čtenáři, rok 2008 nám utíká a ten starý 
2007 jsme museli odseknout…začít znovu. 
Zamyslela jsem se: „Co se to vlastně stalo?“ 
Dovolte mi malou rekapitulaci. Už je to 
přes dva roky, co se poprvé otevřely dveře 
našeho stacionáře pro lidi s mentálním a 
kombinovaným postižením v okrese Třebíč. 
Přišli první zájemci a všichni jsme se lehce 

klepali bázní, protože nikdo netušil, jak to všechno dopadne. Díky podpoře rodi-
čů, MPSV, Kraje Vysočiny, města Třebíče, SPMP, našich spřátelených firem a 
společností a v neposlední řadě empatického pracovního týmu, jsme zvládli vel-
ký psychický nápor. Někdy nebývalo ani na naftu do svozového automobilu… 
Od 1.1.2007 nabyl účinnosti Zákon o sociálních službách, který změnil dosa-
vadní chod mnoha sociálních zařízení. Museli jsem zvýšit poplatky za služby, 
předělat smlouvy s uživateli, vypracovat Standardy kvality sociálních služeb, a 
tak se na konci roku ozvalo hluboké: „Uuuuuuuf.“ 
Přes všechny nesnáze se nám Denní centrum Barevný svět podařilo slušně vy-
bavit. V roce 2007 jsme otevřeli nové dílny - smaltovací a keramickou, rekon-
struovali kuchyňku v přízemní části budovy, nakoupili nové pomůcky pro ergo-
terapii, začali poskytovat canisterapii a dosáhli mnoha dalších pozitivních změn. 
Kromě toho se naše vztahy stále prohlubují a vůbec si nedovedu představit, že 
bychom snad museli někdy centrum zrušit. Mnoho lidí s mentálním postižením 
si našlo své místo ve společnosti. Prožívají pocit, že někam patří, mohou se svě-
řit se svými problémy, vytvořit hezké, zajímavé a užitečné výrobky. Zkrátka a 
dobře jsme v tom všichni až po uši a co se týká našeho týmu - „Kdo miluje, má 
plné ruce práce.“ Aischylos (řecký dramatik) 

 

Kateřina Svobodová 

ředitelka DCBS 
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Poslání, cíle a obsah projektu 

Posláním Denního centra Barevný svět je pomoc a podpora lidem s mentálním či kombinova-
ným postižením a jejich rodinám. Vlivem ergoterapie a individuální výuky trivia se snažíme 
lidem s postižením zabezpečit trvalé zlepšení podmínek jejich života, zvýšit samostatnost, 
kvalitu poznávacích procesů a umožnit vlastními silami uplatnit svá práva. Hlavním cílem 
Denního centra Barevný svět je integrace mentálně postižených do společnosti. 
 

Dílčí cíle: 

• dosažení co největší samostatnosti 
• maximální rozvoj manuálních dovedností a profesní zdatnosti 
• podpora rodičů – respitní péče 
• odblokování komunikačních kanálů 
• interakce osobnostních složek 
• podpora pozitivních přátelských vztahů 
• zajištění stravy a elementární hygieny 
• pomoc při uplatňování vlastních práv a zájmů 

 

Služby DCBS: 

služby rozvíjející osobnost, fyzickou zdatnost, manuální 
dovednosti a morální vlastnosti lidí s mentálním a 
kombinovaným postižením starší 15-ti let. 
 

• ranní komunita – zahájení dne, ujasnění programu dne a individuálních plánů 
• svačina – jogurt, pomazánka, čerstvé pečivo, čaj, káva…. 
• činnost v dílnách, školička, dřevodílna, textilní a výtvarná dílna, smaltovací a kera-

mická dílna, cvičná kuchyň, tělocvik 
• oběd – polévka, hlavní jídlo, salát, kompot… 
• polední klid – čtení pohádek, relaxační techniky, muzikoterapii 
• dokončení výrobků, vycházky 
• odpolední komunita – shrnutí dne 

 
Kromě těchto elementárních služeb zajišťujeme také svoz a 
rozvoz uživatelů do centra, hipoterapii, historicko naučné 
a přírodovědecké vycházky, rehabilitace v krytém bazéně a 
zahradnictví. 
 
Provozní doba: 

Po – Pá: 7.00 – 15.00 
Každý sudý týden ve Čt 14.00 – 16.00 KLUB SPMP OO Třebíč. 
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Personální a organizační zabezpečení projektu 

Pracovní tým tvoří 8 lidí. Při výběru pracovníků se vychází z osobnostních a morálních před-
pokladů. Důležitá je schopnost komunikace, anticipace, adaptability, empatie, kreativity, zá-
sadovosti, odpovědnosti a trpělivosti. V zařízení dodržují pracovníci i uživatelé vnitřní orga-
nizační řád, etický kodex a řídí se individuálními plány. 
 
V současné době DCBS navštěvuje 23 uživatelů služeb. Kapacita zařízení je 25 uživatelů. 
 
Kritéria pro přijetí: 

• uživatel je vlivem postižení v nepříznivé sociální situaci a hrozí mu sociální exkluze 
• uživatel musí být osoba s mentálním či kombinovaným postižení starší 15 let a mladší 

64 let 
• zájemce má trvalé bydliště v Třebíči nebo na okrese Třebíč a kraji Vysočina 
• uživatel je schopen dodržovat vnitřní provozní řád a metody práce v zařízení 
• uživatel má zájem o vzdělávací, rozvojovou, kompenzační a zdravotně preventivní 
činnost 

• co nejvíce chce v rámci programu usilovat o získání nových vědomostí a posunout se 
pozitivním směrem 

 
Kritéria pro odmítnutí: 

• plná kapacita zařízení 
• nesplnění kritérií pro přijetí 
• některá z diagnóz závislostí podle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize WHO 

F10 - F19 
• závažný zdravotní stav, kdy poskytovatel není schopen zajistit základní péči. 
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Mgr. Kateřina Svobodová (Káťa): 
ředitelka centra, školička, keramická dílna 
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Ilona Durdová (Ilča): 
zástupkyně ředitelky, smaltovací a výtvarná dílna 
 
 

       
 

 

 6 

Pavel Červenka (Červenáček): 
dřevodílna, ergoterapeut 
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Michal Čabrun (Amik): 
kuchař - cvičná kuchyň 
 
 
 

 
 
 
Ivana Brabencová  

(Ivča): 
asistentka 

 

 

Jakub Dvořák (Kuba): 
asistent 

 
 

 

Josef Doležal (Řidič 
Pepa): 
řidič 

 

 

Renata Oráčková 
(Renďa): kolegyňka se 
smyslem pro čistotu 

 

 

V lednu 2007 odešla na mateřskou dovolenou 
Hana Sekerešová. Narodil se jí malý Oliver. Všichni na ně 
myslíme a Hance děkujeme za spolupráci a její otevřenou 

náruč pro každého. 
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Akce Denního centra Barevný svět 

 
Květinový sportovní den 
 
24. 5. 2007 proběhl 2. ročník netradičních sportovních her nazvaný Květinový den. Připravilo 
jej naše Denní centrum Barevný svět za spolupráce se ZŠ Horka – Domky a Skupinou ČEZ. 
Každá třída 1. stupně představovala jedno soutěžní družstvo stejně jako kamarádi všech tří 
třebíčských stacionářů. Ještě než se všichni shromáždili k slavnostnímu zahájení, celé hřiště 
bylo v pohybu posledních příprav a všichni z „Barevného světa“ i místní školy prožívali napě-
tí. Přesto si  k sobě hledali cestičku a začali si povídat. Nejprve s ostychem, ale za chvíli už se 
ze všech stali dobří kamarádi a všechno proběhlo v pohodové sportovní náladě. 
 
Když pak zaznělo zahajující : „Nazdar,“ všichni se s chutí pustili do nejroztodivnějších spor-
tovních disciplín. Za každý splněný úkol pak obdrželi barevné květinové žetony, za které si 
mohli „nakoupit“ u květinového stánku pěkné ceny. Mezi nimi byly i výrobky z našeho staci-
onáře.  Každý hrál fair play, nikoho ani nenapadlo podvádět, protože jsme všichni byli na 
stejné lodi. Díky bezprostředností všech byly prolomeny veškeré bariéry. 
 

K. Svobodová 
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Výlet na Rokštejn 
 
29. června – den radosti a občas i strachu – vysvědčení. Věřím, že u nás v Barevném světě se 
nikdo nebál – také proč – jedničky a občas nějaká dvojka přece hrůzu nenaženou. Navíc, jak 
je u nás milou tradicí, jsme v tento den vyrazili na výlet. Cílem naší výpravy se stala zřícenina 
hradu Rokštejn. Abychom se tam podívali opravdu všichni, vyrazily z centra dvě skupiny – 
jedna vlakem a druhá naším duhovým autem. Já sám byl ve druhé skupině a musím říct, že to 
byla cesta opravdu dobrodružná – les, bláto, stráň. Když naše auto dorazilo k Rokštejnu, při-
pojili jsme se ke druhé skupině, která právě přišla po krátkém pochodu z přímělkovského ná-
draží. Počasí nám naštěstí přálo a občasná kapka, která z nebe spadla, nás příjemně osvěžila. 
Po průzkumu zříceniny, jsme si na louce, která pod ní leží opekli buřty, zazpívali s kytarou u 
táboráku, a kdo měl chuť, mohl si smočit nohy v blízkém potoce. Když byl čas, trampové 
vyrazili pěšky k nádraží a my ostatní, kterým chůze tolik nejde, jsme vyrazili s naším autem 
novou trasou, ne už tak dobrodružnou, zpátky domů. Teď už jen čekáme na konec školního 
roku a přemýšlíme, co pro nás Katka vymyslí za nové dobrodružství. 

J. Dvořák 
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Lehkoatletická olympiáda ve Frýdku Místku 
 
Dne 21.9.2007 jsme reprezentovali svoji domovskou organizaci na XI. ročníku celostátní leh-
koatletické olympiády s mezinárodní účastí, pro mládež s mentálním postižením, pořádanou 
Školou života Frýdek – Místek. Celá akce se svojí úrovní blíží oficiálním soutěžním kláním a 
je každoročně zahajována zapálením olympijského ohně. 
 
Třebíč letos reprezentovalo družstvo složené z 5 závodníků z celého okresu. Všichni sportov-
ci se nadšeně účastnili všech lehkoatletických disciplín, jako je hod kriketovým míčkem, skok 
do dálky, přetahování lanem, štafetový běh a běhy na 50 a 400 m. Díky přátelskému přístupu 
všech organizátorů byl celý průběh závodů doprovázen nejen zdravou soutěživostí, ale i nad-
šením z pohybu a spoustou legrace.  
 
Vzhledem k tomu, že cesta je přece jen dlouhá, strávili jsme letos ve Frýdku dvě noci, z nichž 
jednu jsme protančili na diskotéce a druhou odpočívali po úžasných sportovních výkonech. 
Ještě před odjezdem domů jsme stihli navštívit místní zámek a projít se po jeho krásném par-
ku.  
Vedle sportovních výkonů na stadionu splnila tato akce i funkci socializační a integrační, díky 
dopravě vlakem a nutnosti orientace v cizím prostředí. 

I. Durdová 
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Fimfárum 2007 – Olomouc 
 
V letošním roce jsme už podruhé přijali pozvání občanského sdružení SPOLU Olomouc na 
11. ročník festivalu tvořivosti a fantazie FIMFÁRUM 2007, tentokrát na téma „Podvodní 
svět“, jehož hlavním mottem bylo „Pod vodou či na vodě – hlavně že jsme v pohodě“. 
Z Třebíče nás v pátek 22. června vyrazilo vlakem jedenáct – sedm účastníků a čtyři členové 
doprovodu. Většina z nás se této akce zúčastnila už v loňském roce, a proto jsme se na Fimfá-
rum i na naše kamarády, které jsme tam získali, opravdu těšili. 
 
Po příjezdu na nás čekaly naše průvodkyně Monika a Helča, kterým bychom zde chtěli ještě 
jednou poděkovat za veškerou pomoc, kterou nám po oba dva ročníky poskytovaly. Po uby-
tování v jednom z olomouckých internátů, nás čekalo slavnostní zahájení v kině Metropol. 
Jeho součástí byla i show s obřími mýdlovými bublinami a promítání animovaného filmu. 
 
V sobotu, po opravdu bohaté snídani, už na nás čekaly v DDM Olomouc a přilehlých Bezru-
čových sadech dílny - výtvarná (průhledné instalace), keramická dílna, hudební dílna (africké 
bubny), dále pak pohybová dílna v lanovém centru, pekařská dílna v pekárně TOKO, účesová 
dílna, dílna šperkařská, výroba „lampítek“ a další. Po obědě, na který jsme chodili do restau-
race Pod Limpou, jsme si našli  čas prohlédnout si olomoucké rosárium a pak jsme se opět 
vrhli do práce v dílnách. Jako odměna za naše celodenní úsílí nás čekal večer plný tance a 
dobré nálady, který doprovázela kapela olomouckého dětského domova a vystoupení břišních 
tanečnic. 
 
V neděli nás čekaly výlety a na úplný závěr slavnostní zakončení. Aby si každý užil výlet 
podle svého, rozdělili jsme se – první část naší skupiny se projela Olomoucí na raftech, druhá 
skupina se podívala do Zoologické zahrady a třetí si vybrala relaxaci v solné jeskyni. Když 
jsme se při loučení drželi všichni v kruhu za ruce, tak nám smutno nebylo. A proč? Protože 
v tu chvíli už jsme se těšili na další ročník – Fimfárum 2008. 
 
Na závěr se sluší poděkovat – náš hlavní dík patří občanskému sdružení SPOLU Olomouc, 
které Fimfárum pořádá, a které nás pozvalo. Dále bychom chtěli poděkovat DDM Olomouc 
za to, že poskytlo pro tuto úžasnou akci prostory a zajistili zde pro všechny účastníky celo-
denní provoz čajovny. A v neposlední řadě děkujeme dobrovolníkům, kteří se na přípravě 
Fimfára podíleli a tím nám připravili krásně prožitý víkend – průvodcům, vedoucím dílen, 
organizátorům i všem ostatním. 

J. Dvořák 

 
 

 12 

Carving v Náměšti nad Oslavou 

V sobotu 14. července loňského roku se v Náměšti nad Oslavou uskutečnila ukázka carvingu 
(dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny). Své umění zde předvedl náměšťský rodák Mi-
chal Bartůněk  - juniorský mistr ČR, absolutní vítěz Slovakia Carving Cupu 2007 a vítěz 
mnoha republikových soutěží. Na místě mohli přihlížející diváci přispět do kasičky, případně 
si některý z úžasných Michalových výrobků zakoupit – vybrat si mohli například růže vyře-
zané z různých druhů melounů nebo kohouta vyrobeného z ananasu. Celý výtěžek z této dob-
ročinné akce putoval do našeho zařízení, za což bychom rádi poděkovali Michalovi Bartůň-
kovi, Romaně Doležálkové i všem ostatním, kteří se na přípravě tohoto krásného dne podíleli.  

 

J. Dvořák 
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Celkový objem neinvestičních prostředků za rok 2007 
 

číslo 
položky Druh finančních prostředků 

Celkové nákla-
dy na službu 

  CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1863323 

1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 572551 

2   v tom:Materiálové náklady 217800 

3     v tom: potraviny 64676 

4       kancelářské potřeby 12482 

5       vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 3653 

6       pohonné hmoty 78439 

7       jiné materiálové náklady 58550 

8   v tom: Nemateriálové náklady 271104 

9     v tom: energie 126015 

10       opravy a udržování 19274 

11       cestovné 4786 

12       spoje celkem 20514 

13       nájemné  

14       právní a ekonomické služby 63440 

15       školení a kurzy 1000 

16       pořízení DNM do 60 tis. Kč  

17       jiné ostatní služby 36075 

18   v tom: Ostatní provozní náklady 83647 

19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 1290772 

20   v tom: Mzdové náklady 945766 

21     v tom: hrubé mzdy 945766 

22       DPČ  

23       DPP  

24       ostatní mzdové náklady  

25   v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 331020 

26     v tom: pojistné ke mzdám 331020 

27       pojistné k DPČ  

28       ostatní pojistné  

29   v tom: Ostatní osobní náklady 13986 
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Přehled zdrojů 

Přehled zdrojů financování služby za rok 2007 

MPSV 1109000 

Magistrát, obec 25000 

Dary 383503 

Příjmy od klientů 215865 

Faktury vydané-propagace firem  93764 

Celkem 1976197 

 

Poděkování dárcům a podpůrcům 

Stacionář Denní centrum Barevný svět funguje jako nestátní nezisková organizace. Jeho pro-
voz je financován z dotací státu - MPSV, z grantového systému města, příspěvků města, z 
příjmů od uživatelů služeb a především z darů podnikatelských subjektů a ostatních osob. 
SRDEČNĚ DĚKUJEME všem, kteří nám v roce 2007 poskytli jakýkoliv finanční či věcný 
dar. Přispěli na potřebné zařízení a integraci lidí s mentálním postižením do společnosti. Vá-
žíme si Vaší vstřícnosti, důvěry a přátelství. 

 

Za finanční dotace, příspěvky a dary DĚKUJEME 

MPSV – Na Poříčním Právu 1, Praha 
Kraj Vysočina – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Žižkova 57, Jihlava 
Město Třebíč – zastupitelé města 
Grantový systém města Třebíče – Projekt Smaltovací dílnička 
Město Třebíč – sbírka pod vánočním stromem 
Město Třebíč – Ing. Marie Svátková 
Lékárna Medicamen s.r.o. Karlovo nám. 49, Třebíč 
Skupina ČEZ – JE Dukovany 
Kateřina Sachová – Praha 
ENVINET a.s. – Modřínova 1094, Třebíč 
GE Money Bank, a.s. – Karlovo nám. 26/20, Třebíč 
Pekařství Weber - Třebíč 
Alfa In a.s. – Nová Ves 74, p. Okříšky 
Huhtamaki ČR a.s. – Přibyslavice 101, p. Okříšky 
Kapucín Repro – s.r.o. – Blahoslavova 10, Třebíč 
Českobratrská církev evangelická – Bráfova 10, Třebíč 
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DVD Jaroměřice – Stromořadí 1098, Jaroměřice nad Rokytnou 
Leoš Svoboda – Kojetice na Moravě 
Ing. Eva Melkesová s rodinou – Náměšť nad Oslavou 
Rodina Mrózkova - Třebíč 
Manželé Katovští - Třebíč 
Rodina Maláčova - Třebíč 
Marie Dokulilová – Nová Ves 
Domácí potřeby Konvalina – Jaroměřice nad Rokytnou 
Pohostinství Marie Fišerová - Jaroměřice nad Rokytnou 
Pavel Brabenec - Jaroměřice nad Rokytnou 
Ladislav Brabenec - Jaroměřice nad Rokytnou 
A-Z Nábytek – Moravské Budějovice 
Jan Trusina - Třebíč 
Rekonstav Hynek Bednář– Jaroměřice nad Rokytnou 
Smíšené zboží Marie Gállová – Jaroměřice nad Rokytnou 
Revize Radek Ježek - Jaroměřice nad Rokytnou 
Luboš Pátek - Jaroměřice nad Rokytnou 
Jiří Tlamka – Brno 
 

Za psychickou a věcnou podporu dále DĚKUJEME 

Město Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřická mlékárna, herec Miloš Mejzlík, občanské sdru-
žení STŘED, Truhlářství Jan Chlubna, Reno Jaroměřice, Jiří Horký, Zdeněk Dvořák, instala-
tér p. Toman, elektrikář Radek Hlinka, Podlahářství Fr. Holubec, ZŠ Horka-Domky, ZŠ Mo-
helno, Natěračské a sádrokartonářské práce Křivanovi, Aleš Svoboda, Anna Kolaříková, 
Městské a kulturní středisko Jaroměřice nad Rokytnou,… a všem, kteří nám fandí a navštěvu-
jí naše akce. 
 

Poděkování pracovnímu týmu 

Moji milí kolegové - Ilčo, Ivčo, Kubo, Amíku, Pavle, Josefe, Renatko, 
bez Vás by stacionář nemohl fungovat, takže díky, díky, díky! Moc si vážím Vaší tolerance, 
obětavosti a otevřeného srdce, se kterými k práci přistupujete. Je ve snaze zachovávat přede-
vším lidské hodnoty, a tak jsem moc ráda, že máme společný cíl a vždy najdeme stejnou notu. 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
Děkuji SPMP OO v Třebíči (zřizovateli DCBS) – paní předsedkyni Marii Kotačkové, která 
podporuje „Barevný svět“ v obtížných finančních situacích. Vážím si toho, že přes všechnu 
časovou tíseň se vždy dokážeme domluvit.  
Díky také Vendule Bártů - administrativní pracovnici SPMP - za podporu našeho stacionáře, 
solidaritu a za ochotu zapojit se do každé legrace. 
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Kontaktní a identifikační data 
 
Adresa: 

Denní centrum Barevný svět 
Okružní 962 
Třebíč 
674 01 
 
Číslo účtu, IČO: 

Číslo účtu: 1471064339 / 0800 
IČO: 75051630 
 
Telefon, web, e-mail: 

tel.: 568 420 814 

e-mail: barevny.svet@centrum.cz 
web: www.barevnysvet.wz.cz 
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Závěrem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


