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Název organizace:    Denní centrum Barevný svět 

Adresa:     Okružní 962, 674 01 Třebíč 
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Milí čtenáři, 
 
 
rok „osudových osmiček“ uplynul. Co tento rok přinesl 

Barevnému světu?   

 

 
 
Jak už to v životě bývá, potkávají nás věci smutné i radostné. 

Radostnou událostí pro nás bylo, že se z ředitelky Katky, která rozdávala úsměv mezi všechny kamarády 

z centra, stala maminka. A musím říct, že jí role maminky moc a moc sluší a jsem přesvědčená, že se malá 

Tamarka  chová v tom nejlepším náručí.  A tak došlo po třech letech k „ předání žezla“ …. 

 

Dovolte mi, abych zde na tomto místě vzpomněla jednu smutnou událost, která nás v centrum potkala – 

zemřel náš kolega, pan řidič Josef Doležal. 

 



 
Jsme rádi, že bylo v našem centru v loňském roce více těch událostí, ze kterých jsme měli radost  a  které nás těšily.  

I když máme někdy pocit, že to, co děláme, jsou jen maličkosti, v celkovém rozsahu však vznikla pestrá mozaika činností a 

aktivit, které jsme společně s našimi klienty prožili. Velkým potěšením pro nás je,  že o naše služby je stále zájem. Ne vždy jsme 

mohli uspokojit všechny požadavky a přání našich klientů.  Je však pravdou, že některá neuskutečněná přání jsou pro nás 

inspirující pro další činnosti.  

V průběhu roku došlo v centru k několika personálním změnám a byla také částečně změněna organizace a koncepce práce.  

Přesto, pro nás pro všechny zaměstnance zůstává na prvním místě:  spokojenost našich klientů a jejich důstojně strávený čas 

v našem zařízení. A právě jejich spokojenost, spokojenost  rodičů a opatrovníků je pro nás tím nejdůležitějším měřítkem a 

oceněním naší práce. 

Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, je pro nás bilancováním a také ohlédnutím za prací, kterou jsme odvedli v minulém 

roce. Zároveň je však také složením účtů našim donátorům, bez jejichž štědrých rukou a především dobrého srdce, bychom 

nebyli schopni dále rozvíjet  nabídku našich služeb. Vám všem patří velké poděkování.  

Tyto poslední řádky bych ráda věnovala svým kolegům. Díky Vaší práci, nápadům, trpělivosti a životním hodnotám, jste Ti, 

kteří vytvářejí Barevný svět, světem barevným. A pevně věřím, že spolu budeme barvy života našich klientů malovat i nadále. 

                                 Alena Hostašová, ředitelka DCBS 

           
 
 



POSLÁNÍ, CÍLE, SLUŽBY 
 
Denní centrum Barevný svět je zařízení poskytující denní péči našim spoluobčanům s mentálním a kombinovaným postižením 
od 15-ti do 64 let v okrese Třebíč. 
 
Poslání: 
Našim posláním je pomoc a podpora lidem s mentálním či kombinovaným postižením a jejich rodinám Snažíme se jim 
zabezpečit trvalé zlepšení podmínek života, zvýšit samostatnost, kvalitu poznávacích procesů umožnit vlastními silami uplatnit 
svá práva. 
 
Hlavní cíle: 
Hlavním cílem Denního centra Barevný svět je integrace mentálně postižených do společnosti. Pomocí pracovní terapie, 
hipoterapie, arteterapie, výuky čtení, psaní, počítání a práce ve cvičné kuchyni chceme dosáhnout maximálního rozvoje 
dovedností, vědomostí a návyků našich klientů. Chceme co nejefektivněji trávit společný čas. 
 
Dílčí cíle:  

• dosažení co největší samostatnosti 
• maximální rozvoj  manuálních dovedností a profesní zdatnosti 
• podpora rodičů 
• odblokování komunikačních kanálů 
• interakce osobnostních složek 
• podpora pozitivních přátelských vztahů 



SLUŽBY CENTRA 

• ranní komunita- zahájení dne, stanovení programu dne 
• svačina – připravená ve cvičné kuchyni 
• činnost v dílnách – školička, dřevodílna, textilní a výtvarná dílna, smaltovací a keramická dílna, cvičná kuchyň, 

canisterapie, muzikoterapie 
• oběd 
• polední klid 
• odpolední komunita, shrnutí dne, hospodaření s penězi, počítače, vycházka  
• rozvoz klientů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle zákona č. 108/2006Sb. rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních 
činností u sociální služby – denního stacionáře: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
c) poskytnutí stravy 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Kromě těchto elementárních služeb také zajišťujeme svoz a rozvoz  klientů do centra.  

Naše služby poskytujeme :      pondělí – čtvrtek    7.00  – 16.00,    pátek  7.00 – 14.00 
 



 
 
TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
 
Denní centrum Barevný svět nabízí svým klientům činnost v několika terapeutických dílnách. Každý z klientů má stanovený 
svůj individuální plán, ve kterém si  vybere činnosti, o které  má v jednotlivých dílnách zájem. 
Prací v terapeutických dílnách se klienti zdokonalují v jemné i hrubé motorice, rozvíjí své vnímání, pozornost, paměť, myšlení, 
fantazii, vlastní vůli a celkově  osobnost. Kromě toho se pak naši klienti mohou uplatnit se svými dovednostmi a výrobky na 
trhu práce.  
 
V Denním centru Barevný svět jsou tyto terapeutické dílny 
 
Výtvarná dílna 
 
Textilní dílna 
 
Keramická dílna 
 
Smaltovací dílna 
 
Dřevodílna 
 
Zahradnictví 
 
Cvičná kuchyně 
 
 



 

Textilní, výtvarná a smaltovací dílna 
 

Ilona Durdová 
pracovník v soc. službách 
 



 

Dřevodílna, zahradnictví  

                  Radek Křivánek 
   pracovník v soc.službách 



 

        Keramická dílna 

Naděžda Fialová 
sociální pracovník 



 

 Cvičná kuchyň 

              Michal Čabrun 
pracovník v soc. službách 



 
 
 
 
ŠKOLI ČKA 
 
 
Většina klientů využívá možnosti navštěvovat naši „školičku“. Výuka je zaměřena na čtení, psaní, počítání, 

přírodovědu a všeobecné znalosti.  V rámci vzdělávání se také  účastníme různých výstav, koncertů a 

přednášek. 

Součástí výuky  jsou i témata z bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy.  

Od podzimu probíhá také výuka pomocí počítače, který byl zakoupený z projektu Počítač je náš kamarád. 

Finanční částku 25 000,- Kč jsem získali z grantového programu Města Třebíče.  

Centrum zakoupilo výukové programy na počítač a také speciální ovládání počítače – myš  pro klienty s 

poruchami motoriky. 

Dále byly zakoupeny nové vyučovací pomůcky a výuková skripta. 

 

  

 
 
 



 

Školička 

         Jakub Dvořák 
pracovník v soc.službách 



 
 
 
KULTURA A SPORT 
 
K oblíbeným aktivitám našich klientů patří sport a kultura. A právě v těchto oblastech jsou naši klienti 

nejčastěji v kontaktu s běžnou populací. Vzájemná setkání handicapovaných lidí s běžnou populací 

obohacují život všech. K již tradičním sportovním setkáním patří například Květinový den se žáky Základní 

školy na Václavské náměstí v Třebíči nebo společný Dětský den se žáky Základní školy v Mohelně.   

I v letošním roce jsme vystupovali na Adventním nokturnu v Katolickém gymnáziu v Třebíči. A stalo se již 

tradicí, že pořádáme v závěru roku Dny otevřených dveří a Adventní setkání se sponzory.   

K pravidelným a oblíbeným činnostem patří poznávací výlety, na  které jezdíme během celého roku. 

 

V těchto a dalších aktivitách chceme pokračovat i v dalším období . 

 

 



 
 
PŘEHLED  KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT   
 
 
Vodní ráj v Jihlav ě , výlet na zámek v Náměšti nad Oslavou, kuželky, ples SPMP ČR,  Westernové 

městečko v Boskovicích – společně s klienty Diakonie v Myslibořicích, beseda s Městskou policií 

v Třebíči, koncert Chceme žít s Vámi, výstava masek v Senátu Parlamentu ČR,  Květinový den – společně 

se ZŠ Václavské náměstí v Třebíči, Výlet do Bransouz,  Dětský den v Mohelně – společně se ZŠ 

Mohelno,  Výlet na konec školního roku do „Číny“ a Rokytnice nad Rokytnou, výlet na zámek 

v Jaroměřicích nad Rokytnou, Benefiční koncert v „B klubu“, uspořádání výstavy „S fotoaparátem za 

poznáním „ – výstava fotografií, jejichž autory jsou lidé s mentálním postižením,  návštěva koncertu 10. 

ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, výlet na Lipnici , návštěva hradu Pernštejn, 

výstava obrazů v Katolickém gymnáziu v Třebíči, výstava Hry a hlavolamy, vystoupení na Adventním 

koncertu v Katolickém gymnázium v Třebíči, Adventní setkání -  dny otevřených dveří, Vánoční 

muzikantské sezení s rautem a dárky 

 

 



 
DALŠÍ AKTIVITY A VZD ĚLÁVÁNÍ 
 
Kurz hospodaření s penězi  

V měsíci listopadu jsme zahájili v našem centru dlouhodobý projekt – Hospodaření s penězi, kde se naši 

klienti učí jaká je hodnota peněz, co si mohou za dané peníze koupit, jak si naplánovat nákup, atd. Při výuce 

vyžíváme skripta, která jsou přizpůsobena pro výuku osob s mentálním postižením. 

Kurz vede Ilona Durdová  
 
 
 
Základy práce na počítači  

Od září probíhá také výuka základů práce na počítači. K této výuce využíváme skripta , která byla speciálně 

vytvořena pro osoby s mentálním postižením.  

Výuku vede Jakub Dvořák 

 
 



 
 
 

Canisterapie 

Většina našich klientů využívá možnosti terapie pomocí psa - canisterapie. Canisterapie je podpůrnou 

metodou , která může příznivě ovlivňovat tělesný i psychický rozvoj, řečové aktivity, začleňování jedinců 

s nejrůznějším postižením do společnosti. 

V Barevném světě zajišťuje canisterapii Lenka Herbrichová s pejskem Dagem 

 
 

 

Muzikoterapie 

Od září byla zahájena se skupinou 4 klientů  s různým stupněm a druhem postižení muzikoterapie. Cílem 

této aktivity pro uvedenou skupinu je začlenění se do kolektivu a  do kolektivní práce, rozvoj  komunikace a  

schopnost vyjádření svých pocitů.   

Muzikoterapii vede Alena Hostašová 



 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Mgr. Kateřina Svobodová – ředitelka do července 2008 

Bc. Alena Hostašová – ředitelka od srpna 2008 

Ivana Brabencová – pracovník v sociálních službách – asistentka 

Michal Čabrun – pracovník v sociálních službách – cvičná kuchyně 

Pavel Červenka – ergoterapeut – dřevodílna do srpen 2008 

Ilona Durdová – ergoterapeut – výtvarná a  textilní dílna, hospodaření s penězi 

Jakub Dvořák – asistent do srpna 2008, pracovník v sociálních službách – školička, základy 

                           práce na  PC 

Mgr. Naděžda Fialová- sociální pracovník, keramická dílna od září 2008 

Radek Křivánek – pracovník v sociálních službách- dřevodílna, zahradnictví, od září 2008 

Miloslava Martenková – pracovník v sociálních službách – asistent 

Josef Doležal – řidič do březen 2008 

Mareček Drahomír – řidič duben 2008 

Zdeněk Kašpar – řidič květen – prosinec  2008 

Renáta Oračková - úklid 



EKONOMIKA 
 
Příjmy v roce 2008 
 

Rok 2008 skute čně přidělené prost ředky (v K č): 

MPSV 1 482 000 

Ostatní organ. složky – m ěsto, z řizovatel 205 000 

Sbírky 25 344 

Sponzorské dary 213 194 

Příjmy od klient ů 317 455 

Faktury vydané (propagace firem) 81 888 

Celkem 2 324 881 

 
 
 
 
 



Výdaje v roce 2008 
číslo položky Druh finan čních prost ředků Celkové náklady na službu 

 

  CELKOVÝ OBJEM NEINVESTI ČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2 074 083 

1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 686 867 

2   v tom:Materiálové náklady 316 049 

3     v tom: potraviny 88 279 

4       kancelá řské pot řeby 9 743 

5       vybavení (DDHM do 40 tis. K č) 53 354 

6       pohonné hmoty 85 823 

7       jiné materiálové náklady 78 850 

8   v tom: Nemateriálové náklady 307 784 

9     v tom: energie 113 529 

10       opravy a udržování 49 374 

11       cestovné 6 375 

12       spoje celkem 20 697 

14       právní a ekonomické služby 66 592 

15       školení a kurzy 44 464 

17       jiné ostatní služby 6 753 

18   v tom: Ostatní provozní náklady 63 034 

19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 1 387 216 

20   v tom: Mzdové náklady 1 011 641 

21     v tom: hrubé mzdy 1 011 641 

25   v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojišt ění 351 299 

26     v tom: pojistné ke mzdám 351 299 

29   v tom: Ostatní osobní náklady 24 276 



 
DÁRCI A SPONZOŘI V ROCE 2008 
 
Denní centrum Barevný svět funguje jako nestátní nezisková organizace. Jeho provoz 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. Děkujeme všem, kteří nám v roce 2008 poskytli jakýkoliv finanční či 
věcný dar. Přispěli na potřebné zařízení a integraci lidí s mentálním postižením do společnosti. Vážíme si Vaší 
vstřícnosti, důvěry a přátelství. 
 
Finanční dotace, příspěvky a dary poskytli:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kapucín Repro – s.r.o 
Kraj Vysočina Českobratrská církev evangelická - Třebíč 
Město Třebíč ,  DVD Jaroměřice nad Rokytnou  
Grantový systém města Třebíče KV Projektstav spol. s.r.o 
Město Třebíč – Ing. Marie Svátková Ing. Eva Melkesová 
Lékárna Medicamen s.r.o.  Ing. Vladimír Konvalina 
Skupina ČEZ  Manželé Katovští 
Envinet a.s.  Rodina Maláčova 
Pekařství Weber Marie Dokulilová 
Alfa In a.s. Domácí potřeby Konvalina 
Město – Náměšť nad Oslavou Manželé Svobodovi 
Lyreco CE, SE Zámostí s. r. o 
DANOB, s. r. o. Pohostinství František Fišer 
MUDr. Josef Salač Rodina Gregorova 
STK Dolní Vilémovice, s.r.o  Rodina Pátkova 
Autoopravna Žák a synové, s. r. o. Rodina Šilhavých 



 
 
GE Money Bank, a. s Rodina Kubíčkova 
Huhtamaki ČR a.s Rodina Malenová 
Libuše  Šindelková Truhlářství Jan Chlubna 
Jaroměřická mlékárna Pavla  Svobodová – solná jeskyně 
Reno Jaroměřice nad Rokytnou Aleš Svoboda 
Jiří Horký Soare Sekt 
Podlahářství František  Holubec kamarádi muzikanti z Písničky 
Gabriela Střeláková Atrium styl 
 
 
Za spolupráci děkujeme: 
občanskému sdružení STŘED, Ing. Marii Svátkové, Bc. Pavlu Krausovi - Městský úřad Třebíč,   
ZŠ Horka-Domky v Třebíči, ZŠ Mohelno, Státnímu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou,  
ARS koncertu, MěKS v Jaroměřicích nad Rokytnou, Jance Šteindlerové, klubu „Béčko“,   
dobrovolníkům volnočasových aktivit, rodičům našich klientů, nejmenovaným sponzorům  a všem, 
kteří nám fandí a navštěvují naše akce a podporují nás. 
 
Děkujeme Okresní organizace SPMP ČR - Třebíč paní Kotačkové a Vendule Bártů, za obstarání finančních 
prostředků na rekonstrukci šatny.   
 
Dále děkujeme všem, kteří přispěli na veřejnou sbírku na vybavení terapeutických dílen na  náš sbírkový 
účet číslo 1476476359/0800 a do pokladničky umístěné na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na  
čerpací stanici Danob s.r. o, Červená Hospoda 
 


