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ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 
Název organizace:    Denní centrum Barevný svět 

Adresa:     Okružní 962, 674 01 Třebíč 

Zřizovatel:     Okresní organizace SPMP ČR, Třebíč 

IČO:      75051630 

Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a. s. Třebíč, 

Číslo účtu:    1471064339/0800 

Sbírkový účet:    1476476359/0800  

                                                                 veřejná sbírka na provoz a vybavení terapeutických dílen 

Kontaktní telefon:    568 423 948, 724 125 922 

E- mail:     barevny.svet@centrum.cz 

www.stránky:     www.barevny-svet.eu 
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Milí čtenáři,  

dostáváte do rukou pátou výroční zprávu neziskové organizace Denní centrum Barevný svět.  

Všichni jsme byli v očekávání, co s naší organizací udělá ekonomická krize, která se 

„přetřásala“ den co den v médiích, mezi spoluobčany, kolegy, přáteli, našimi partnery i 

sponzory.   

Přežili jsme! A pokračujeme v naší práci dál! Kupodivu se nám podařilo v roce 2009 získat 

z různých dotačních titulů, grantů a od sponzorů nejvíce finančních prostředků za dobu naší 

existence, a tak jsme si mohli dovolit pokračovat v rozvoji poskytovaných služeb a  

vylepšování prostorů našeho stacionáře.  Možná mohou má slova vyznít, že loňský rok byl 

pro nás procházkou růžovým sadem, ale rozhodně tomu tak nebylo. Přes velké úskalí, kterým 

je přibývající administrativa, se kterou se potýkáme jako mnoho dalších kolegů v celé 

republice, se snažíme přes častý pesimismus v této oblasti nad byrokracií a papírem zvítězit. 

Za celou dobu našeho působení jsme se však naučili radovat z toho, že když máme na stole 

půlku chleba, jsme spokojeni, že máme alespoň tu polovinu. Naříkat, že máme jen půlku nám  
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nepomůže, ale těšit se z toho,  že jednou bude celý, nás pohání v naší práci dál.  Díky 

pracovnímu nasazení celého pracovního kolektivu a všem, kteří nás podporují a fandí nám, 

jsme mohli realizovat většinu akcí, které jsme si naplánovali.  

Velké poděkování patří především sponzorům a dárcům, kteří ač sami měli možná 

ekonomické problémy, nezapomněli, že tu jsme, a že je pro nás jejich pomoc důležitá. 

 A právě loňský rok potvrdil pravdivost přísloví „V nouzi poznáš přítele“.  Poslední splátka 

dotací od státu, která byla přislíbena na září, přišla až v prosinci. A hle, pomohli přátelé – 

sponzoři, kteří nás podrželi nejen finančně, ale především i morálně - váží si naší práce, 

vnímají, že tu s námi ve společnosti žijí lidé s postižením, kteří chtějí důstojně žít a radovat se 

tak jako všichni ostatní. 

Alena Hostašová, ředitelka  
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POSLÁNÍ, CÍLE, SLUŽBY 
 
Denní centrum Barevný svět je zařízení poskytující denní péči našim spoluobčanům 
s mentálním a kombinovaným postižením od 16-ti do 64 let v regionu bývalého okresu Třebíč 
a v okolí do 50 km od Třebíče. 
 
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 lidí s mentálním a kombinovaným 
postižením do společnosti. Pomocí pracovní terapie, hipoterapie, muzikoterapie,  výuky čtení, 
psaní, počítání, práce ve cvičné kuchyni a na zahradě chceme dosáhnout maximálního rozvoje 
dovedností, vědomostí a návyků našich uživatelů služeb. Chceme co nejefektivněji trávit 
společný čas. Umožnit uživatelům služeb pobývat co nejvíce v přirozeném prostředí naopak 
prostřednictvím různých aktivit seznamovat veřejnost s problematikou mentálního postižení.  
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Dílčí cíle:  
• dosažení co největší samostatnosti dle individuálních možností a stupně postižení 
• 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 –  dřevodílna, textilní dílna, smaltovací a keramická dílna, výtvarná 

dílna, cvičná kuchyň, canisterapie, muzikoterapie, zahradnictví, výuka ve školičce 
• oběd 
• polední klid, relaxace 
• odpolední komunita, shrnutí dne, hospodaření s penězi, počítače, vycházka  
• rozvoz uživatelů služeb 



7 
 

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  uživatelů služeb do 
centra.  

Naše služby poskytujeme:      pondělí – čtvrtek    7.00  – 16.00,    pátek  7.00 – 15.00 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 
 
Denní centrum Barevný svět nabízí uživatelům služeb činnost v několika terapeutických 
dílnách. Každý z uživatelů služeb má stanovený svůj individuální plán, ve kterém si vybere 
činnosti, o které má v jednotlivých dílnách zájem. 
Prací v terapeutických dílnách se uživatelé služeb zdokonalují v jemné i hrubé motorice, 
rozvíjí své vnímání, pozornost, paměť, myšlení, fantazii, vlastní vůli a celkově osobnost. 
S výrobky z terapeutických dílen se pak pravidelně prezentují na různých trzích a prodejních 
akcích.  
 
V Denním centru Barevný svět jsou tyto terapeutické dílny 
 
Výtvarná a textilní dílna 
Keramická a smaltovací dílna 
Cvičná kuchyně 
Dřevodílna 
Zahradnictví 
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Výtvarná a textilní dílna – vedoucí dílny Ilona Durdová 
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Keramická dílna, sociální pracovník – vedoucí dílny  Naděžda Fialová 
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Cvičná kuchyně – vedoucí dílny Ivana Brabencová 
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Dřevodílna- vedoucí dílny Radek Křivánek 
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Miloslava Martenková - osobní asistentka 
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Dana Večeřová – osobní asistentka 
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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 zajišťovala canisterapii do června ( odchod na mateřskou dovolenou) 

Lenka Herbrichová s pejskem Dagem. 

 

Muzikoterapie a pěvecký sbor 

Muzikoterapie probíhala se 4 uživateli služeb. Cílem této aktivity pro uvedenou skupinu je 

začlenění se do kolektivu a  do kolektivní práce, rozvoj  komunikace a  schopnost vyjádření 

svých pocitů.  Vedla Alena Hostašová.   

K pravidelným aktivitám uživatelů služeb patří zpívání ve „smíšeném pěveckém sboru“ . 

Hudební doprovod: Martina Pleskačová a Jana Jedličková     
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Vzdělávání 
 
Většina uživatelů služeb využívá možnosti navštěvovat naši „školičku“. Výuka je zaměřena 
na čtení, psaní, počítání, přírodovědu a všeobecné znalosti.  V rámci vzdělávání navštěvujeme 
také různé výstavy a koncerty. 
Součástí výuky jsou i témata z bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy.  
Několik uživatelů služeb se pravidelně vzdělává v rámci projektu Počítač je náš kamarád, kde 
se učí základům práce s počítačem. 
I v roce 2009 jsme pokračovali v dlouhodobém projektu Hospodaření s penězi, kde se 
uživatelé služeb učí jaká je hodnota peněz, co si mohou za dané peníze koupit, jak si 
naplánovat nákup, atd.  
Na podzim jsme uspořádali pro uživatelky služeb besedu s ženskou lékařkou MUDr. 
Priehradnou.   
Další velmi poučnou a zajímavou byla  přednášku na téma Jak poskytnout první pomoc. 
Přednáška měla také praktickou část, ve které si mohli uživatelé služeb pod vedením  Jany 
Šalbabové  vyzkoušet jak poskytnotu první pomoc.  
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Kurz hospodaření s penězi 
 
Od roku 2008 probíhá v našem centru dlouhodobý projekt – Hospodaření s penězi, kde se učí 
uživatelé služeb jaká je hodnota peněz, co si mohou za dané peníze koupit, jak si naplánovat 
nákup, atd. Při výuce využíváme skripta, která jsou přizpůsobena pro výuku osob s mentálním 
postižením. 
Kurz vedla Ilona Durdová  
 
 
Základy práce na počítači  
 
Od roku 2008 probíhá také výuka základů práce na počítači. K této výuce využíváme skripta, 
která byla speciálně vytvořena pro osoby s mentálním postižením.  
Výuku vedl Jakub Dvořák 
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Kultura a sport 
 
Kultura a sport patří k nejoblíbenějším aktivitám našich uživatelů služeb.  Právě v těchto 

oblastech jsou naši uživatelé služeb 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 ze Základní školy na Václavském 

náměstí v Třebíči nebo společný sportovní den se žáky ze Základní školy v Mohelně.  Nově 

jsme zařadili v rámci integrace a výchovy program společných aktivit s žáky ze Základní 

školy a Mateřské školy v Myslibořicích. Společně jsme jeli na ozdravný pobyt u moře 

v Černé Hoře a měli také společné  taneční vystoupení na benefičním koncertě Hvězdy svítí 

všem. 

V rámci sportovních aktivit jsme byli sáňkovat na Jalovci, hráli kuželky, fotbal a společně 

jsme si zatančili s Jitkou Mozorovou a  Lýdii Drlíkovou.    

 K oblíbeným patří také vícedenní výlet na Lipnici a již tradiční setkání v tvůrčích dílnách v 

 Olomouci na Fimfáru. 
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V měsíci únoru jsme navštívili Prahu, kam jsme byli pozváni na vystoupení neziskové 

organizace Oáza, která připravuje volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením. 

Jízdou na charitativním kole jsme si vyšlapali od Nadace ČEZ finanční částku ve výši 

48 904,- Kč, kterou jsme použili na rekonstrukci cvičné kuchyně. 

K pravidelným a oblíbeným činnostem patří poznávací výlety, na které jezdíme v průběhu 

celého roku. V měsíci prosinci jsme vystupovali s naším „Smíšeným pěveckým sborem“ na 

vánočním koncertě v Dolních Vilémovicích. 

Na Den otevřených dveří pro veřejnost a na Adventní setkání se sponzory, připravili uživatelé 

služeb pohoštění v rámci výuky ve cvičné kuchyni. 

Po celý rok jsme navštěvovali místní knihovnu na sídlišti v Borovině. 
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Přehled  kulturních a sportovních aktivit 
 
Leden: Výlet na Jalovec, turnaj v kuželkách 
Únor:   Výlet do Prahy, návštěva divadla ABC 
Březen: Výstava fotografií, výlet do Březejce, 
Duben: Výlet do ZOO Jihlava, výstava v malovaném domě – obrazy, vystoupení na plese 
SPMP, návštěva dětského domova v Hrotovicích, výlet do Starče, Čarodejnice 
Květen: Benefiční koncert v Béčku, výlet na Lipnici, Květinový den 
Červen: turnaj ve fotbalu, návštěva Junior show, ozdravný pobyt u moře v Černé Hoře, výlet 
na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, Fimfárum Olomouc, Oranžové kolo – zámek 
Oslavany,  
Červenec:  Výlet do Jihlavy, Náměšť nad Oslavou- Folkové prázdniny 
Srpen:  Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, uspořádání výstavy obrazů uživatelů 
služeb na Státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, návštěva koncertu 
Září: Výlet do muzea O. Březiny, Podzimní výlet na Lipnici 
Říjen: Výstava obrazů, beseda s lékařkou 
Listopad: Výlet do Integračního centra Sasov- Jihlava, turnaj v kuželkách, vystoupení 
žongléra,  
Prosinec:  Den otevřených dveří, sportovní dopoledne v ZŠ Mohelno, trhy v Jaroměřicích nad 
Rokytnou  a na faře v Třebíči, setkání se sponzory, vystoupení v Dolních Vilémovicích 
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PROJEKTY V ROCE 2009 

Investiční projekty: 

- Oprava sociálního zařízení – sprchy 
- Rekonstrukce cvičné kuchyně:  výměna nábytku, výměna 2 ks oken, výměna topení – 

podpořeno z rozpočtu města Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, 
Nadace ČEZ  

- Dokončení zahradního altánu 

Projekty zaměřené na terapeutickou činnost: 

- Hospodaření s penězi - podpořeno z grantového systému Zdravé město 
- Volnočasový pohybový program jako součást rozvoje zdraví osob s mentálním a 

kombinovaným postižením - . podpořeno z grantového systému Zdravé město 
- I my máme rádi přírodu . podpořeno z grantového systému Zdravé město 
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SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 V rámci pomoci rodině nabízíme rodičům a opatrovníkům možnost doprovodu uživatelů 

služeb k lékaři, na úřady, dále pak společné jednání na úřadech a základní poradenství.  

Rodiče a opatrovníci se pravidelně účastní individuálního plánování. Při plánování služeb je 

však vždy rozhodující přání uživatele služeb. 

 

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 

Naše zařízení spolupracuje se Západomoravskou vysokou školou v Třebíči –byla uskutečněna 

přednáška pro studenty VŠ o sociálních službách.Dále jsme pak pokračovali přednáškou 

v základních školách pro 9. Třídy – v rámci volby povolání. V našem zařízení vykonávají také 

praxi studenti středních a vysokých škol se sociálním zaměřením a frekventanti 

rekvalifikačních kurzů.    

V prosinci pořádáme každoročně dny otevřených dveří a setkání se sponzory. 
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Bc. Alena Hostašová – ředitelka  

Jakub Dvořák – zástupce ředitelky, školička, výuka základů práce na PC  

Mgr. Naděžda Fialová- sociální pracovnice, keramická dílna, ( od června2009 mateřská 

dovolená) 

Mgr. Veronika Dvořáková – sociální pracovnice  

Ivana Brabencová –- cvičná kuchyně, zahrada, dřevodílna 

Ilona Durdová – pracovník v soc.službách - výtvarná a  textilní dílna, hospodaření  s penězi 

Radek Křivánek – pracovník v soc.službách- dřevodílna, zahrada 

Miloslava Martenková – pracovník v soc. službách – asistent 

Dana Večeřová – pracovník v soc. službách – asistent 

Ing. Eva Melkesová - účetní  

Luděk Ulč – řidič 

Renáta Oračková – úklid  
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VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLU: 

Dle zákona 108/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zabezpečit další vzdělávání pracovníků.  

Všichni pracovníci Denního centra byli v roce 2009 proškoleni na téma: 

Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentální retardací – 16 hodin 

Canisterapie  - 3 hodiny 

Školení první pomoci – 12 hodin 

Školení BOZP PO - 3 hodiny 

5 pracovníků bylo proškoleno:  Odborná způsobilost řidičů 

2 pracovníci byli proškoleni: Prevence syndromu vyhoření 

1 pracovník studuje dálkově bakalářské studium- speciální pedagogika 
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EKONOMIKA 
 
PŘÍJMY V ROCE 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MPSV 1 680 000 

Kraj      86 000 

Magistrát, obec   156 600 

Sbírky     26 518 

Sponzorské dary  179 012 

Příjmy od klient ů  435 287 

Faktury vydané - propagace firem    75 643 

Celkem  2 639 060 
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VÝDAJE V ROCE 2009 
 

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTI ČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2 578 003 

z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM  947 116 

  v tom:Materiálové náklady  457 383  

    v tom: potraviny 51 661 

      kancelářské potřeby, zařízení 70 274 

      vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 55 259 

      pohonné hmoty 85 123 

      jiné materiálové náklady 195 066 

  v tom: Nemateriálové náklady  442 052 

    v tom: energie 145 361 

      opravy a udržování 118 420 

      cestovné 8 049 

      spoje celkem 30 125 

      právní a ekonomické služby 58 548 

      školení a kurzy 28 138 

      jiné ostatní služby 53 411 
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  v tom: Ostatní provozní náklady  47 681 

z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM  1 630 887 

  v tom: Mzdové náklady  1 263 212 

    v tom: hrubé mzdy 1 121 479 

      DPČ 121 383 

      DPP 20 350 

  v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojišt ění 357 575 

    v tom: pojistné ke mzdám 323 588 

      pojistné k DPČ 33 987 

  v tom: Ostatní osobní náklady  10 100 
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DÁRCI A SPONZOŘI V ROCE 2009 
 
Denní centrum Barevný svět funguje jako nestátní nezisková organizace. Jeho provoz je 
financován z dotací státu - MPSV, kraje Vysočina, 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 2009 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 Město Jaroměřice nad Rokytnou 
Kraj Vysočina Faun mlékárna Jaroměřice nad Rokytnou 
Město Třebíč  Autoopravna Žák a synové, s. r. o. 
Grantový systém města Třebíče Autolakovna Hutař 
Lékárna Medicamen s.r.o. STK Dolní Vilémovice, s. r. o 
Skupina ČEZ Kapucín Repro – s.r.o 
Nadace ČEZ Českobratrská církev evangelická - Třebíč 
Envinet a.s.   Huhtamaki ČR a.s 
Pekařství Weber Pohostinství František Fišer 
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Alfa In a.s. DANOB s. r. o 
Město – Náměšť nad Oslavou Interm s. r. o 
Soare Sekt Archatt památky spol. s r.o . 
kamarádi muzikanti z Písničky Ovo – Imont- Třebíč, spol. s. r. o. 
Atrium styl Zámostí s. r. o. 
Rodina Kubíčkova Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou 
Rodina Malenova Stella kuchyně Třebíč 
Rodina Svobodova Arskoncert 
Rodina Pátkova Unicode Systems, s. r.o 
Rodina Gregorova Milan Ošmera 
Rodina Šilhavá Milan Řezníček 
Rodina Palátova  
 

Za spolupráci děkujeme: 
ZŠ Horka-Domky v Třebíči, ZŠ Mohelno, MěKS v Jaroměřicích nad Rokytnou,  
ZŠ a MŠ Myslibořice, dobrovolníkům volnočasových aktivit, rodičům našich uživatelů 
služeb, nejmenovaným sponzorům a všem, kteří nám fandí a navštěvují naše akce a podporují 
nás. 
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 vánočním koncertě v Dolních Vilémovicích. 


