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Vážení a milí čtenáři, 
otevíráte výroční zprávu neziskové organizace Denní centrum Barevný svět, která 
si v roce 2010 připomněla pět let od svého založení.  Za dobu svého působení 
v oblasti sociálních služeb prošla organizace určitým vývojem, který s sebou 
přinesl i několik změn. Vždy jsme se ale snažili, aby jakákoliv změna byla vždy ku 
prospěchu a zkvalitnění služeb v denním stacionáři.   

 Za celé pětileté období jsme uspořádali mnoho zajímavých akcí a projektů, které směřovaly 
k integraci, posílení sebevědomí a rozvoji samostatnosti uživatelů služeb.   
Rok 2010 byl pestrý nejen na aktivity, které jsme pro uživatele služeb připravili, ale také co 
do účasti v projektech. Poprvé jsme mezi projekty zařadili i žádost o projekt z Evropského 
sociálního fondu, který nám byl v září schválen a s jeho realizací jsme začali v měsíci 
listopadu. Jedná se o projekt, který má poskytnout našim uživatelům služeb zkušenosti 
s pracovním procesem a nabídnout práci v tréninkové zahradě a tréninkové kavárně. A co 
především, pomoci našim uživatelům služeb s jinou formou začlenění do společnosti.  
Další velkou a významnou akcí v roce 2010 byla výměna oken a zateplení budovy. 
Investorem bylo Město Třebíč, za což mu patří velké poděkování.  Díky všem zaměstnancům 
a dobrovolníkům z řad rodičů, přátel a dobrovolníků ze Všeobecné zdravotní pojišťovny 
mohl být po prázdninách stacionář otevřen a my jsme mohli přivítat naše uživatele služeb 
v krásně opravených prostorech. 
V závěru bych chtěla poděkovat svým kolegům za profesionální a lidsky odvedenou práci, 
všem sponzorům, kteří nás podporují a pomáhají plnit sny a přání našich uživatel služeb. 
Díky také všem dobrovolníkům, úředníkům a lidem s dobrým srdcem, kteří nám fandí. 
Alena Hostašová, ředitelka 
 
 
 



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 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 mentálně postižených do společnosti. Pomocí 
pracovní terapie, arteterapie, canisterapie, 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 – 15.00 



Několik čísel o stacionáři 

 

• K 31. 12. 2010 jsme měli uzavřeno celkem 26 smluv o poskytování sociálních služeb. 

• Denní stacionář navštěvovalo celkem 16 mužů a 10 žen ve věku od 20 do 62 let. 

• Celkem bylo uskutečněno 2146 kontaktů a naše služba byla poskytována celkem 209 dnů. 

• Do stacionáře pravidelně docházejí 2 dobrovolníci – Martina Pleskačová a Jana Jedličková 

• V průběhu roku jsme poskytli místo pro 11 stážistů – rekvalifikační kurzy a studenti SŠ a VŠ. 

• Zaměstnali jsme 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce. 

 

 

 



TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
 
Denní centrum Barevný svět nabízí svým klientům činnost v několika sociálně - terapeutických 
dílnách. Každý  uživatel služeb má stanovený svůj individuální plán, ve kterém si vybere činnosti, 
o něž má v jednotlivých dílnách zájem. Prací v terapeutických dílnách se uživatelé služeb zdokonalují 
v jemné i hrubé motorice, rozvíjejí své vnímání, pozornost, paměť, myšlení, fantazii, vlastní vůli a 
celkově osobnost. Kromě toho se pak naši uživatelé služeb mohou uplatnit se svými dovednostmi a 
výrobky na trhu práce.  
 
 

   

 



 

Školička 

 

 

Bc. Jakub 

Dvořák 

V loňském roce jsme se ve školičce zaměřili stejně jako v předchozích letech 
především na opakování a upevňování znalostí trivia, tj. čtení, psaní a počítání. 
Výuku se snažíme nabízet zajímavou a hravou formou, aby naše uživatele 
zaujala. Proto při učení využíváme co nejvíce pracovní listy, různé písanky, 
grafomotorická cvičení nebo výukové programy na PC. Učivo je rozděleno dle 
dosažené úrovně vzdělání našich uživatelů. V matematice sčítáme a odčítáme 
s počítadlem, s kamínky, ale využíváme i pamětné počítání, někteří z našich 
klientů znají i malou násobilku, dalším nedělá problém násobení a dělení 
velkých čísel. V českém jazyce se naši uživatelé učí hůlkovou abecedu, jiní 
pracují s písankami, pokročilejší doplňují v diktátech velká a malá písmena, 
měkké a tvrdé i, někteří dle tvrdých a měkkých souhlásek, jiní znají 
vyjmenovaná slova. Dále se dle zájmů uživatelů zabýváme např. zeměpisem,  
kde jsme se naučili něco o sluneční soustavě a o naší zemi, v přírodopisu jsme 
se seznámili s různými druhy ovoce a zeleniny, s domácími a hospodářskými 
zvířaty a živočišnými druhy. Důležitá byla také dopravní výchova, kde jsme se 
zabývali bezpečností provozu, a to jak z pohledu chodce a spolujezdce, tak i z 
pohledu cyklisty. Školička je v DCBS dobrovolná a naši uživatelé ji navštěvují 
nejen s radostí, ale i se zodpovědností, což je znát vždy, když předáváme 
vysvědčení se samými jedničkami. 



 

Dřevodílna 

Zahrada 

 

 

Ivana 

Brabencová 

Od září se v dřevodílně pod vedením Ivany Brabencové začala opravovat a 
čalounit křesla z relaxační místnosti. Po rozebrání křesel jsme osmirkovali 
područky a pak je natírali. Uživatelé centra se také podíleli na čalounění křesel. 
Dále jsme 3x natírali nový zahradní nábytek, který jsme smontovali. Zahájila 
se výroba dekoračních žebřiňáků a dekoračních trakařů,  kde někteří uživatelé 
sami řežou, vrtají a brousí.  Velký zájem byl o krmítka pro ptáčky a vařečky, 
které mají různé netypické tvary. Ty si uživatelé nejprve namalují na dřevo ,  
sami si je vyřežou lupínkovou pilkou a v poslední fázi obrousí. Vyrobili jsme 
také  pro  „Tréninkovou zahradu a kavárnu“  nástěnky a kalendář na celý rok 
2011. Podíleli jsme se na výrobě věšáku do šatny a na různých opravách 
v DCBS.  
  
V zahradě jsme se starali o muškáty, výsadbu květin na záhonech, sekání 
trávníků a údržbu chodníků ve stacionáři. 
 



 

Výtvarná 

dílna 

Keramika 

 

Ing. Soňa 

Řepová 

Naše krásná dílna po výměně oken jen rozkvetla a  zazářila. Pro každého, kdo 
chce tvořit, má připravené překvapení z vlastního výrobku a kvalitně prožitý 
čas dozdobí pocitem radosti. 
Tradiční výtvarné techniky jako kresba, malba, malba na textil i na hedvábí,  
batikování, tvorba s papírem, keramika, korálkování a jiné jsme doplnili 
technikami drátování, kde kromě drátovaných ozdob jsme si vyzkoušeli i 
odrátovat skleničky nebo třeba velikonoční vajíčko. 
 V průběhu roku jsme se také naučili pracovat s ovčím rounem, tzv. technika 
PLSTĚNÍ, a to jak  ZA SUCHA jehlou, kdy jsme vykouzlili něžné vlněné 
panenky nebo kuřátka a také metodu ZA MOKRA, kdy jsme pomocí mýdla 
žmoulali kuličky, plstěné taštičky a nebo vlněný obraz. 
Z ručních prací si mnozí vyzkoušeli háčkování malých taštiček a šití 
roztomilých hraček pro děti. 
  
 



 

Cvičná 

kuchyně 

 

Dana Večeřová 

Pokračujeme v práci ve cvičné kuchyni, ráno chystáme svačiny, velice rádi 
vyrábíme pomazánky, nejoblíbenější je celerová.  Také domácí vlašský salát 
patří mezi vyhlášené lahůdky, jeho příprava, i když je náročnější, nikoho 
neodradí. 
Pečení teplých moučníků je vždy radostná práce  a  patří mezi naše oblíbené  
činnosti,  které se nám daří. Příprava rautů je vždy zajímavá, pokaždé volíme 
jinou úpravu stolů, zeleninových a ovocných mís.  Pestrá je práce v období 
vánočním, pečení drobného cukroví a jeho zdobení. Nákupy provádíme 
společně, trénujeme orientaci v nákupních střediscích, záruční lhůty, platbu, 
ukládání zboží a jeho následné skladování. Dodržujeme hygienické požadavky 
na skladování potravin a celkovou manipulaci s nimi. 
Cvičná kuchyň je oblíbená, a proto velmi využívaná. Pracujeme v ní rádi, je to 
pěkná práce a ze všech našich výrobků máme velikou radost. 
 



PŘEHLED  KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT  

 
Únor  

• Muzeum Vysočiny Třebíč, škola v přírodě Ostrý , výstava „Dějiny českého národa“ , plavání 
Hrotovice 

Březen  
• návštěva pana senátora Jonáše, předání pokladničky v Dolních Vilémovicích, beseda o Bolívii 

–  s Maribel, turnaj v kuželkách, návštěva v Integrovaném centru SASOV -- APLA ,návštěva 
ze ZŠ Mohelno, plavání Hrotovice,   

Duben 
• Koncert Chceme žít s Vámi v Praze, Výlet na Lipnici –Slepici, Čarodějnice  u Palátů na chatě 

Květen 
• Přednáška o bezpečnosti při komunikaci s cizími osobami, Návštěva divadla – ZŠ Horka-

Domky – Mrazík, Pobyt u moře Španělsko se ZŠ Myslibořice 
Červen 

• Květinový den „Fimfárum Olomouc“,Vyhodnocení výtvarné soutěže v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, konec školního roku - celodenní výlet – Nová Ves  



Červenec  
• koupání u Kubíčků 

Srpen 
• uspořádání výstavy a vernisáž + koncert – Petra Dvorského 

 
Září 

• návštěva  na zámku v Náměšti nad Oslavou, ZOO Jihlava, účast v soutěži Karůzošou – Ledeč 
nad Sázavou,výstava v katolickém gymnáziu, Výstava Ivy Hüttnerové  

Říjen 
• Koncert v Katolickém gymnáziu – umělecká škola z Humenného, pozvání senátora V. Jonáše 

do Dukovan na Pohádkový zámek a jízda na koních 

Listopad 
• Setkání se sponzory a rodiči – oslava 5. výročí založení stacionáře, Turnaj v kuželkách, trhy na 

faře, zahájení motivačního kurzu  

Prosinec 
• Uspořádání výstavy a vernisáž v Katolickém gymnáziu + benefiční koncert Jany Jedličkové, 

trhy Jaroměřice, slavnostní předání nového auta, vánoční besídka 

 

  



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 MUDr. Kateřina Vrzalová 

 

 

MUZIKOTERAPIE – HUDEBNÍ DOVEDNOSTI 

V rámci hudebních dovedností a muzikoterapie nás navštěvují dvě dobrovolnice Martina Pleskačová  a 

Jana Jedličková. Pravidelně každé pondělí máme zpívání, kde nejenom společně zpíváme, ale také se 

doprovázíme s různými hudebními nástroji.  

 



VZDĚLÁVÁNÍ ZAM ĚSTNANCŮ  

Vzdělávání pracovníků patří k jedné z priorit naší organizace.  Důvodem ke vzdělávání je především 
profesní růst jednotlivých zaměstnanců,  ale také ze zákona povinné vzdělávání sociálních pracovníků a 
pracovníků v sociálních službách.  Hodinová dotace povinného školení , která je stanovena ze zákona 
byla splněna, u některých pracovníků dokonce i překročena. Naši pracovníci absolvovali tato školení: 

Osobnostní a sociální rozvoj učitele (dědičnost a nejzávažnější stránky 
osobnosti dítěte) 

9 pracovníků 

Individuální plánování: základní metody a techniky 10 pracovníků 
Stáž v integračním centru Sasov 2 pracovníci 
Řešení konfliktů  1 pracovník 
Šetrná sebeobrana 1 pracovník 
Stáž ve stacionáři v Ledči nad Sázavou 5 pracovníků 
Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči 1 pracovník 
Reflexologie nohy I., pohybový systém těla 1 pracovník 
Obsluha osobního počítače 1 pracovník 
Stáž  na oddělení pro osoby se zdravotním postižením, v Diakonii v 
Myslibořicích 

1 pracovník 

Motivace a hodnocení pracovníků 1 pracovník 
Zakládání obecně prospěšné společnosti 1 pracovník 
Tématická studijní cesta pro neziskové organizace 1 pracovník 



PROJEKTY 
 
Tématická studijní cesta pro neziskové organizace 
 
 Klíčovou aktivitou projektu byla studijní cesta autobusem pro 30 neziskových organizací - 40 
účastníků z NNO z celých Čech. Z hlediska formy byla studijní cesta koncipována jako kombinace 
návštěv s příklady dobré praxe a workshopů v místě s cílem podělit se o vzájemné přístupy a 
zkušenosti a především navázat konkrétní partnerství pro další mezinárodní projekty. Projekt byl 
realizován v ČR, na Slovensku, v Estonsku a ve Švédsku. Základním cílem projektu je posílení kapacit 
NNO tak, aby byly schopné úspěšně realizovat projekty vedoucí ke snižování nezaměstnanosti v ČR, 
především nezaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, a rozvoj mezinárodních i místních 
partnerství. Naše organizace byla vybrána z 30 neziskových organizací z ČR. Tématickou studijní 
cestu absolvovala ředitelka denního stacionáře Alena Hostašová. 
 
Zahrada součást terapeutické dílny 
 
Projekt, který byl zaměřen na vzdělávání v oblasti péče o životní  prostředí a doplněný pracovními 
terapiemi, ve kterých se klienti učili novým pracovním návykům práce na zahradě a péče o rostliny. 
V rámci projektu  se klienti učili jak se starat o trávník, sázet květiny na záhony, kompostovat a další. 
Navštívili jsme také přírodní učebnu v Základní škole a Mateřské škole v Myslibořicích. Ze získaných 
finančních prostředků z Grantového systému Zdravé město Třebíč pro rok 2010 z grantového 
programu Ekologická - enviromentální výchova a péče o životní prostředí a z rozpočtu Města 
Jaroměřice nad Rokytnou jsme si pořídili nový zahradní nábytek. 



 
5 let pomáháme občanům s handicapem 
 
Cílem projektu bylo představení naší organizace, která poskytuje 5 let sociální služby a přiblížení 
života handicapovaných lidí. Dále pak vyjádření pocitů zdravé populace na téma handicap- 
prostřednictvím fotografií. Zorganizování benefičního koncertu a vydání publikace (kalendáře) s 
povídkami našich klientů. Oceněné fotografie ze soutěže Handicap abariéry mezi námi byly vystaveny 
na putovní výstavě  Jakpak se tady máme, který byla uspořádána k 5. výročí založení organizace. 
Výstava navštívila postupně 3 místa - zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Jadernou elektrárnu v  
Dukovanech, Třebíč- Katolické gymnázium. 
Projekt byl podpořen z Grantového systému Zdravé město Třebíč pro rok 2010 z grantového programu 
Kultura. 
 
Pohybové programy pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
 
Cílem projektu je rozvoj motoriky a pohybových dovedností osob s mentálním a kombinovaným 
postižením,  osvěta veřejnosti o pohybových a sportovních možnostech lidí s mentálním postižením. 
Akce v rámci projektu - sportovní akce se zdravou populací - základní školy - Květinový den, pobyt u 
moře, plavání krytý bazén Hrotovice, pravidelné cvičení ve stacionáři a v přírodě. 
Projekt byl podpořen z Grantového systému Zdravé město Třebíč pro rok 2010 z grantového programu 
Sportovní aktivity. 
 



 

Projekt Rozvoj pracovních terapií Denního centra Barevný svět  

1. listopadu 2010  byl zahájen v Denním centru Barevný svět  projekt Rozvoj pracovních terapií 
CZ.1.04/3.3.05/56.00025, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu z operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.  Hlavním cílem projektu je 
vyvinout a pilotně ověřit dva nové koncepty  „Tréninkovou kavárnu" a „Tréninkovou zahradu", které 
budou poskytovat pracovní příležitosti pro osoby zdravotně postižené a budou tak napomáhat jejich 
integraci na trh práce. 
 
 

Personální obsazení projektu: Rozvoj pracovních terapií 
 
Bc. Alena Hostašová – manažerka projektu 
Mgr. Kateřina Svobodová, Bc. Jakub Dvořák - lektoři motivačního kurzu 
Štěpánka Plocková - administrativní asistentka  



PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ K 31.12.2010 

Bc. Alena Hostašová – ředitelka  
Bc. Jakub Dvořák – zástupce ředitelky, speciální pedagog 
Mgr. Jana Kocandová – sociální pracovnice 
Ing. Eva Melkesová – účetní 
 
Ivana Brabencová – pracovník v sociálních službách  
Jana Kučerová – administrativa, pracovník v sociálních službách 
Miloslava Martenková – pracovník v sociálních službách  
Ing. Soňa Řepová – pracovník v sociálních službách  
Dana Večeřová – pracovník v sociálních službách 
 
Martin Kessner – řidič 
Renáta Oračková – úklid 



 

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ SLUŽBY V ROCE 2010 
 

Rok 2010 

skute čně 
přidělené 

prost ředky 
(v Kč): 

podíl zdroje na 
financování 

projektu (v %): 

Kraj Vyso čina (celkem na službu) 121 300 3,3 

MPSV 1 680 000 45,8 

Kraj Vyso čina 121 300 3,3 

Magistrát, obec 130 200 3,5 

Úřady práce 230 000 6,2 

Sbírky 18 511 0,5 

Sponzorské dary 153 424 4,2 

Příjmy od klient ů 387 558 10,6 

Prost ředky strukturálních fond ů 
EU 777 807 21,2 

Ostatní (propagace firem) 171 135 4,7 

Celkem 3 669 935 100% 



číslo 
položky  Druh finan čních prost ředků Celkové náklady na službu 

 

  CELKOVÝ OBJEM NEINVESTI ČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 3 254 616 

1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM  1 128 636 

2   v tom:Materiálové náklady  451 626 

3 

    
v tom: potraviny 55 076 

4 

      

kancelářské potřeby 44 836 

5 

      
vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 104 490 

6 

      
pohonné hmoty 100 329 

7 

      

jiné materiálové náklady 146 895 

8   v tom: Nemateriálové náklady  595 005 

9     v tom: energie 130 694 

10       opravy a udržování 62 068 

11       cestovné 13 449 

12 

      

spoje celkem 38 312 

13 

      

nájemné  

14 

      

právní a ekonomické služby 139 074 

15 

      

školení a kurzy 59 154 

16 

      

pořízení DNM do 60 tis. Kč 24 349 

17 

      

jiné ostatní služby 127 905 

18   v tom: Ostatní provozní náklady  82 005 

 



 

 

 

číslo 
položky Druh finančních prostředků 

Celkové náklady na službu 
 

   

 
19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM  

2 125 980 

20   v tom: Mzdové náklady  1 567 126 

21 

    
v tom: hrubé mzdy 1 465 300 

22 

      

DPČ 91 476 

23 

      

DPP 10 350 

24 

      
ostatní mzdové náklady  

25   v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojišt ění 528 492 

26 

    

v tom: pojistné ke mzdám 497 390 

27 

      

pojistné k DPČ 31 102 

28 

      

ostatní pojistné  

29   v tom: Ostatní osobní náklady  30 362 



Dne 20.12.2010 nám byl předánfirmou Kompakt  sociální automobil Renault Kango, který budeme 
využívat pro rozšíření sociálních služeb, svoz a rozvoz klientů a dále pro projekt Rozvoj pracovních 
terapií. Všem sponzorům ještě jednou velmi děkujeme. Na zakoupení automobilu se podílely tyto 
firmy: 
 
Geosan, spol. s.r.o.,  Envinet a. s. , Nova Tech CZ s.r.o., Oční optika-Bohuslava Krejčí,  
Pavel LUKÁŠ,  AVE cz odpadové hospodářství s.r.o., Stavoizola s.r.o.,  Alfa in a.s., 
Huhtamaki Česká republika, a.s.,  Maxam - nadměrná obuv,  Trebi s.r.o., Bohemia okna s.r.o.  
Esko - T s.r.o.,  Deník,  Alfa Helicopter spol. s. r. o., PP nábytek, s.r.o., Valdman s.r.o. 
Jan Chudoba  - Plyspo,  Mann+Hummel (CZ) s.r.o., KV Projektstav, spo. s.r.o.  
Čermák trading s.r.o.,  Ing.Bronislav VALA - SPORT hotel , Edas s.r.o., LS Finance s.r.o. 
Vodárenská akciová společnost , DD plus. v.o.s , MONTI SYSTEMS, s. r. o , 
S.B.Comp.spol. s r.o., Badger Meter Czech Republic s. r. o.,  TTS energo s r. o., Josef Adam spol s r.o. 
Stanislav KADULA, Koupelny R. Tomášková, Ekonom, TES s.r.o. 
 

                                                     



SPONZORING 
 
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2010 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. 
 
MPSV, Město Třebíč, Grantový systém Města Třebíče, Kraj Vysočina, Envinet a. s., Lékárna 
Medicamen, s. r. o, Skupina ČEZ, Českobratrská církev evangelická Třebíč, Ovo – Imont Třebíč, spol. 
s.r.o., Kapucín Repro- s. r. o., Pekařství Weber, , Ing. Radek Ježek, Zámostí s. r. o, Město Jaroměřice 
nad Rokytnou, ALFA IN a. s., Huhtamaki ČR, a. s., Archatt památky spol. s. r. o Znovín Znojmo se 
sídlem v Šatově, NPÚ Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, senátor p. Vítězslav Jonáš, VZP, 
Velkoobchod drogerie M. Přibylová, Smíšený pěvecký sbor coruscante, Auto Lukášek s. r. o., 
Arskoncert spol .s.  r. o., Rodina Gregorova, Rodina Šilhavá, Rodina Kubíčkova, rodina Svobodova, 
Rodina Malenova, Rodina Palátova, Rodina Kriegsmannova, Martina Pleskačová, Jana Jedličková, 
Kamarádi muzikanti z Písničky, Ing.Bronislav VALA - SPORT hotel, Jaroslav Mertl, 
 
Dále děkujeme všem dárcům, kteří si nepřáli být zveřejněni. A také všem, kteří přispěli do naší 
sbírkové pokladničky. 


