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 Výroční zpráva 2013 

Kontaktní údaje: 

 

Denní centrum Barevný svět, o. p. s. 

Okružní 962/13 

674 01 

IČ: 292 77 418 

č.ú. 2816167339/0800 

 

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu 

v Brně, spisová značka O 446, dne 14.května 2011. 

Zakladatelé:  Mgr. Kateřina Svobodová, Bc. Alena Hostašová 

 

Správní rada :  Vladimír Holý – předseda 

   Jaroslava Kubíčková – členka 

   Mgr. Jana Petrová – členka 

 

Dozorčí rada:   Ing. Jana Loiblová – předsedkyně 

   Jindřiška Palátová – členka 

   Ing. Dana Mejzlíková – členka 

 

Výroční zprávu předkládá: Alena Hostašová, ředitelka o.p.s. 
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„Tak, copak nám asi ta třináctka v letopočtu přinese?“, říkala jsem si na začátku roku.  

 

Dnes, když už se ohlížím zpět za minulým rokem, musím konstatovat, že rok 2013 dá se říci nepatřil 

k těm nejhorším. V březnu jsme zahájili nový projekt I my rádi pracujeme, státní dotace byly částečně 

dorovnány, denní stacionář i nově vzniklá služba sociální rehabilitace mohly nabízet nadále své 

činnosti našim klientům. Od března jsme zahájili nový projekt „ I my rádi pracujeme!“, na podzim 

byla zřízena chráněná pracovní místa pro 20 osob se zdravotním postižením. Celoročně jsme pak 

usilovně pracovali na Standardech, neboť jsme byli stále v očekávání, kdyže se nám ta inspekce ozve.  

Nově jsme se pak zaměřili na zpracovávání dokumentace k chráněnému bydlení, které má být otevřeno 

v roce 2014. 

Díky statečnému personálu, který zastupoval všechny možné i nemožné pracovní neschopnosti, které 

nás provázely celým rokem a některé se přesunuly i do roku dalšího a díky dobrovolníkům, mezi něž 

počítám i všechny zaměstnance, jsme rok 2013 mohli odškrtnout a začít rok nový. Nejdříve jsme si 

však zrekapitulovali, co jsme našim klientům nabídli nového, co se jim líbilo, ale také jsme se 

zamysleli nad tím, co by potřebovali pro svůj další rozvoj a spokojenost. Celý rok jsme pak společně 

shrnuli  na již tradičním setkání s našimi sponzory a podporovateli, kterým patří již několik let velké 

poděkování a doufáme, že si jejich přízeň zachováme i v roce nastávajícím. 

   

Alena Hostašová 
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Účelem poskytovaných služeb obecně prospěšné společnosti je zajištění pomoci a podpory pro 

osoby se zdravotním postižením, zejména pak pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením a pomoc a podporu jejich rodinám 

 

 

Dle zřizovací listiny bude společnost poskytovat následující druhy služeb: 

a) denní stacionář  

Bližší informace o činnosti na str. 6-19 

b) osobní asistenci 

Osobní asistenci poskytujeme v rámci služby denní stacionář – osobní asistentka Miloslava 

Martenková.  

c) sociální rehabilitaci 

Bližší informace o činnosti na str. 20-23 

d) chráněné bydlení 

Služba byla registrována u Krajského úřadu Kraje Vysočina ke dni 11.12.2013 

e) výchovné a aktivizační služby pro osoby s mentálním a  kombinovaným postižením a 

jejich rodiny i veřejnost, dále pak i pro osoby se  zdravotním postižením 

V měsíci prosinci proběhla přednáška o zdravé výživě a pracovnice VZP provedly měření tlaku 

a tuku, další činnosti viz přehled akcí str. 24-25 
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f) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem 

nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty 

viz přehled akcí str. 24-25 

g) pomoc při zprostředkování zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména 

pak pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Naše organizace pomohla při zprostředkování zaměstnání jedné osobě, která v současné době 

pracuje na chráněném místě v naší organizaci a dále pak ve firmě OVO- IMONT. Od října 

zaměstnáváme 20 osob na chráněných pracovních místech. 

 

h) přímé zastupování osob s mentálním a kombinovaným postižením dle jejich osobních 

potřeb 

2 klientům byla poskytnuta pomoc při jednání s úřady.  

i) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

viz přehled akcí str. 24-25 

j) vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany, zejména pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením 

V návaznosti na projekt Rozvoj pracovních terapií Denního centra Barevný svět pokračujeme 

v projektu I my rádi pracujeme, který se zaměřuje na zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Od října 2013 zaměstnáváme 20 osob na chráněných pracovních místech. Jsme 
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poskytovateli náhradního plnění.  Dále jsme zaměstnali dvě ženy se zdravotním postižením 

z projektu, který realizuje o.s. Vrátka. 

k) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické 

Vydání výroční zprávy za rok 2012 

 

V rámci projektu I my rádi pracujeme  byly vydány vzdělávací materiály k motivačnímu kurzu, 

kurzu sociálních dovedností, kurzu ICT a kurzu finanční gramotnosti, praktické přípravě 

společné části, dále pak práci na zahradě, kavárně, textilní dílně. 

 

Natočení krátkého filmu „Naše desatero“  

 

Vzdělávání v rámci projektu I my rádi pracujeme. 

 

1. Doplňkové činnosti společnosti jsou: 

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Organizace v roce 2012 provozovala doplňkové činnosti, zejména – výroba a prodej 

upomínkových a reklamních předmětů, úklidové práce na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, 

balení dárkových předmětů, pěstování bylin v zámecké zahradě. 

b) Hostinská činnost 

Organizace provozovala Tréninkovou kavárnu. 
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Několik údajů o službě denní stacionář 

 

Vedoucí služby: Bc. Jakub Dvořák 

Kontakt: dvorak@barevnysvet.seznam.cz 

Telefon: 568 423 948 

Kapacita služby: 25 osob 

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. § 46 

 

Denní stacionáře 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost         

z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 Služba dle zákona obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy, 
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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. 

  

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 napomáháme těmto lidem žít plnohodnotný život, spojený se 

všemi riziky a podmínkami, ve jejich přirozeném prostředí. 

K 31. 12. 2013 jsme měli uzavřeno celkem 26 smluv o poskytování sociálních služeb v denním 

stacionáři. 

 Denní stacionář navštěvovalo celkem 16 mužů a 10 žen . 

 Celkem bylo uskutečněno 1914 kontaktů a naše služba byla poskytována celkem 230 dnů. 

 Do stacionáře pravidelně docházela 1 dobrovolnice –  Jana Jedličková.  

 V průběhu roku jsme poskytli místo pro 7 stážistů, 9 osob absolvovalo praxi v rámci  

rekvalifikačního kurzu a poskytli jsme 4 praxe pro  studenty VŠ, 1 praxi pro VOŠ a 2 praxe pro SŠ. 
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Věková struktura   

Věk Počet klientů  Věk Počet klientů 

16 – 20 0 41 – 45 3 

21 – 25 4 46 – 50 2 

26 – 30 2 51 – 55 6 

31 – 35 5 56 – 60 2 

36 - 40 1 61 - 64 1 

 

Věková struktura znázorněna v procentech 
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Bydliště klientů 

Bydliště Počet klientů 

V Třebíči  6 

1 – 10 km od Třebíče  7 

11 – 20 km od Třebíče 2 

21 – 30 km od Třebíče 6 

31 – 40 km od Třebíče 1 

41 – 50 km od Třebíče 4 
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Personální obsazení denního stacionáře: 

Vedoucí .služby, sociální pracovník, individuální vzdělávání.:  Bc. Jakub Dvořák 

Sociální pracovnice:   Mgr. Jana Kocandová 

Vedoucí dřevodílny:  Ivana Brabencová 

Vedoucí textilní a výtvarné dílny:  Ing. Soňa Řepová 

Vedoucí cvičné kuchyně:  Ilona Štarková 

Vedoucí dílny domácí práce:  Dana Večeřová 

Osobní asistentka:  Miloslava Martenková  

 

DÍLNY 

Denní stacionář nabízí v průběhu dne klientům činnost v několika sociálně – terapeutických 

dílnách.Všichni klienti mají stanovený svůj individuální plán, ve kterém si vybírají činnosti, o něž  

mají v jednotlivých dílnách zájem. Prací v terapeutických dílnách se klienti zdokonalují v jemné i 

hrubé motorice, rozvíjejí své vnímání, pozornost, paměť, myšlení, fantazii, vlastní vůli a celkově 

osobnost
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Výtvarná  a textilní dílna 

Vedoucí dílny: Ing Soňa  Řepová 

. . . a jaký byl rok 2013 ve výtvarné dílně . . . . . . . . no přece 

výtvarně tvořivý . . . . . 

Namalovali jsme spoustu krásných obrázků, vztahujících se 

k různým událostem, ročním obdobím, nebo jsme malovali prostě 

jen tak. Ale byli mezi námi i odvážlivci, kteří se pustili do velkých 

výtvarných děl, a tak z toho vznikla výstava inspirovaná velkými 

světovými mistry, nazvaná „ Jak to vidím já…… „. Vznikly tak 

další originály, inspirované slavnými obrazy. 

Modelovali jsme z keramiky a upekli jsme si spoustu originálních 

dárků. Jako každý rok jsme batikovali trička a tašky a zdobili je 

různými tiskátky. Naše barevné fantazie jsme přenášeli na 

hedvábné šátky a kravaty. Z ovčího rouna jsme vyráběli různé 

módní doplňky jako např., korále, brože, gumičky do vlasů a 

spoustu dalších důležitých nezbytností. 
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Šperky jsme také navlékali z korálků a modelovali si          

i korálky vlastní z keramiky nebo z cernitu. Cernitem jsme 

zdobili sklenice i příbory. 

Tkali jsme na tkalcovském stavu, vyráběli jsme zvířátka 

ze sena a mnoho dalšího….. 

Pro děti jsme ušili něžná zvířátka z heboučkých, 

podotýkám čistých ponožek, která jistě udělala radost. My 

jsme měli radost z práce a pokud naše výrobky někomu 

udělaly radost, máme radost dvojnásobnou. A o tom to je . . . . . o radosti . . . . takže jsme taky někdy 

vůbec nevyráběli výrobky, ale jen tak tvořili pro radost a nebo šli na nějakou pěknou výstavu. 

Díky našim sponzorům jsme na podzim nakoupili prostředky pro výrobu papírových přání, cedulek     

a jiných výrobků z papíru. Jedná se hlavně o  univerzální lis BIG SHOT, pomocí  kterého můžeme 

vyřezávat různé tvary a nebo vytvářet reliéf pomocí embosovacích kapes. Dále jsou to neodolatelná 

razítka a inkousty. Práce s nimi okouzlí téměř každého. . .  
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Dřevodílna 

Vedoucí dílny: Ivana Brabencová 

V roce 2013 jsme v dřevodílně začali vyrábět „dekorativní 

vozíčky s koly“ na květiny. Práce na nich nebyla 

jednoduchá, ale zato rozmanitá. Řezání, vrtání, broušení, 

tiplování, natírání a kompletování nás hodně bavilo, i když 

nám to zpočátku moc nešlo. My to ale nevzdali a s pomocí 

Ivany jsme vše hravě zvládli. Práce se dřevem je velice 

krásná. Pro velký zájem o naše dekorativní vozíčky jsme 

ani nestačili pokrýt objednávky. Vyrobené vozíčky už přes 

léto zdobily mnohé terasy a zahrady a my z té krásy měli 

velkou radost a obdivovali s ostatními, co jsme vlastně 

dokázali. 

Nesmíme opomenout, že do naší cvičné kuchyně jsme opravovali servírovací stolek, na kterém byla 

oprava velice náročná. Nejprve se musel celý obrousit, z větší části ručně, poté zaklížit, natřít barvou a 

opatřit nová kolečka, aby sloužil jako dříve. Trvalo nám to dlouho, proto pochvala za odvedenou práci 

byla na místě. 
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Někteří klienti rádi vyřezávají z lipového dřeva lupínkovou pilkou naše pověstné vařečky, které zase 

jiní klienti s radostí a hlavně s trpělivostí brousí. Neodrazuje je ani to, že se občas nedaří (když je ruka 

těžká) a láme se jedna pilka za druhou. 

Dále jsme vyráběli stojánky na ubrousky, stojánky na šperky a korálky v podobě panenek, kočičky, 

které slouží jako věšáčky na klíče a jako zápisníčky na nákupy. 

Všem, kteří  pracovali v dřevodílně, patří poděkování  za odvedenou práci.  
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Cvičná kuchyně 

Vedoucí dílny: Ilona Štarková 

V loňském roce jsme ve cvičné kuchyni opět nezaháleli a byli jsme 

velmi aktivní. Každý den začínáme přípravou ranní svačiny. K svačině 

je vždy to, co předešlý den připravíme (vyrobíme, upečeme) ve cvičné 

kuchyni. Ať už je to pomazánka, moučník nebo jen ten den pečivo 

namazané paštikou, ochuceným pomazánkovým máslem, sýrem, 

marmeládou, doplněné vždy nějakým druhem ovoce či zeleniny. 

Snažíme se, aby naše výroba byla co nejpestřejší i když jsou to 

pomazánky, buchty, které pro svoji oblíbenost připravujeme znovu      

a znovu.  

 

K tomu, abychom mohli ve cvičné kuchyni vyrábět, jsou nezbytné nákupy. 

Největší oblibě se těší jednoznačně KURZ VAŘENÍ. Již zvládneme uvařit tři 

menu. Jako poslední v řadě jsme se naučili česnekovou polévku a rybí filé     

s bramborovou kaší. Nebojíme se zkoušet různé nové věci. Výrobky, které 

jdou na prodej a nebo jako dárek našim sponzorům. Za loňský rok to byl 

krásný vánoční dárek, a to velmi výborný a chutný pečený čaj. Na vánoční 

trhy jsme v kuchyni připravovali balíčky s různými druhy cukroví a pěkné 

perníkové svícny. Pořádek a čistota na pracovišti je pro nás důležitá. Práce ve 

cvičné kuchyni klienty velmi baví a rádi ji navštěvují.  
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Individuální vzdělávání 

Speciální pedagog: Bc. Jakub Dvořák 

 

V roce 2013 jsme opět opakovali naše znalosti 

z psaní, čtení a počítání. Využívali jsme různé 

pracovní listy plné sčítání, odčítání, násobení     

i dělení, se spoustou slabik, různých druhů vět, 

s měkkými i ,  tvrdými y a s vyjmenovanými 

slovy a také různá grafomotorická cvičení – 

různá obtahování, dokreslování a vybarvování. 

Při vycházkách a výletech jsme si opakovali 

pravidla silničního provozu, jak máme správně 

přecházet a co potřebuje správný cyklista při 

jízdě na kole. Také jsme využili knížky 

Přírodovědné hry, kterou jsme si koupili            

a z které jsme se dozvěděli něco o přírodě         

a sami jsme si vyrobili kysané zelí. Na konci 

školního roku jsme si dali jako dárek návštěvu 

Zoologické zahrady v Jihlavě.  



 

 17  
 Výroční zpráva 2013 

Zahrada, Svíčkařská dílna 

Vedoucí dílny: Dana Večeřová 

Tak jako v minulých letech i tomto roce jsme se moc těšili na zahradu. 

Po zimních měsících jsme se vrhli na hrabání zahrady, slunce nás hřálo 

a ptáci vesele prozpěvovali. Na zahradě máme dvě budky, do kterých 

pravidelně sypeme krmení, takže o ptáčky nemáme nouzi. 

Za altánkem jsme vybudovali bylinkovou zahrádku, která díky 

dobrému stanovišti skvěle vypadala. Podařilo se díky dobrovolníkovi 

vyrobit okolo altánku svedení dešťové vody do sudu, která nám slouží 

k zalévání. 

Zahradu jsme rozčlenili na dvě části, přední část je spíše okrasná, zatímco 

zadní slouží k přírodnějšímu využití. Přední část zdobí okrasné keře, nové 

druhy cibulovin a květin. V zadní části zahrady jsme umístili ovocné keře 

(např. rybíz, angrešt, borůvka). Další novinkou je  přírodní loučka, na které 

můžeme poznávat nové druhy tráv, popř. sušit a vytvářet barevné herbáře. 

Mezi prací na zahradě rádi využíváme venkovní posezení, které nás láká 

k odpočinku a příjemné relaxaci. 
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Svíčky 

Pokračujeme ve výrobě svíček pro naše sponzory, ale i 

vyrábíme na prodej, na různé trhy a prodejní akce. Nové 

druhy forem umožnily změnu v naší výrobě, nebáli jsme se 

experimentovat, zvláště velice líbivé byly svíčky s efektem 

vánočních hvězdiček. Práce nás baví, dílna je hojně 

navštěvována klienty. 
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Osobní asistent – Miloslava Martenková 

 

V roce 2013 jsme s Jiříkem pokračovali v našich oblíbených 

činnostech, jako je skládání dřevěných skládaček a puzzle. Také 

jsme si nechali vyrobit nové piktogramy, které jsme procvičovali. 

Moc se nám líbí i hraní pexesa a navlékání korálků. Rádi  

pomáháme i v dřevodílně, hlavně brousit a natírat různé dřevěné 

výrobky. Na procvičování motoriky jsme vyzkoušeli mokré 

plstění a lakování papírových košíčků. Stále nás baví i výukové 

programy na počítači, při kterých si procvičujeme paměť               

a pozornost. Občas se rádi zúčastníme muzikoterapie. Nejvíc nás 

ale pořád baví povídání a všechny činnosti, při kterých je legrace.  

Hodně jsme chodili na vycházky a byli jsme i na výletě v ZOO 

Jihlava. Navštívili jsme i různé výstavy a sportovní akce, jako jsou 

kuželky, bowling nebo kopaná.  

Doufáme, že podobné příjemné zážitky nás čekají i v roce 2014.
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Několik údajů o službě sociální rehabilitace 

 

Vedoucí služby: Mgr. Naděžda Fialová 

Kontakt: fialova.barevnysvet@seznam.cz 

Telefon: 724 144 280 

Kapacita služby:  

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. § 70 

 

 

 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků  

a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem, 

využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje 

formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb, poskytovaných v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb. 
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 Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti: 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích      

k sociálnímu začlenění 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Posláním této služby je poskytnout osobám se zdravotním postižením, zejména pak osobám                  

s mentálním a kombinovaným postižením a psychickým onemocněním podporu a  pomoc směřující 

k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytnout podporu k získání a udržení si vhodného 

pracovního místa, odpovídajícího jejich představám a  schopnostem. 

 

Cílová skupina: Lidé s mentálním a kombinovaným a jiným postižením (lidé s psychickým 

onemocněním a  zdravotním postižením) ve věku 16 až 64 let z okresu Třebíč. 

 K 31. 12. 2013 jsme měli uzavřeno celkem 20 smluv o  poskytování sociálních služeb na 

sociální rehabilitaci. 

 Celkem bylo uskutečněno 523 kontaktů a naše služba byla poskytována celkem 185 dnů. 

       V dubnu pracovala na tréninkové zahradě dobrovolnice paní Božena Procházková. 
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V roce 2013 jsme s klienty sociální rehabilitace absolvovali nácvik sociálních dovedností, které jim 

pomohou především v sociálním začleňování. Prakticky se naučili obsluhovat elektrické spotřebiče – 

rychlovarnou konvici, mikrovlnnou troubu, ale i parní stanici při žehlení tkanin.  

Přirozeně probíhal kontakt se společenským prostředím při pravidelných návštěvách knihovny 

s výpůjčkou knih, stravování v restauraci se samostatným výběrem z menu a nácvikem placení.  

V textilní dílně a prodejně v Jaroměřicích nad Rokytnou měli klienti možnost vyzkoušet si obsluhu 

běžného zákazníka za prodejním pultem.  

Nově získané pracovní dovednosti jsme společně rozvíjeli při nácviku šití na šicích strojích, tkaní 

koberců na velkém tkalcovském stavu nebo při sezónních pracích v tréninkové zahradě a tréninkové 

kavárně, kdy si klienti vyzkoušeli proces běžných dní v zaměstnání. Sem patřil i nácvik pravidelného 

vstávání v určitou hodinu, plánování pracovního týdne, cestování dopravními prostředky.  

10 klientů sociální rehabilitace se zapojilo do projektu I my rádi pracujeme 
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Personální obsazení služby k 31.12.2013: 

 

Vedoucí služby + sociální pracovnice 

Mgr. Naděžda Fialová  

 

Pracovnice v sociálních službách:  Irena Komárková 

        Jana Kučerová 

Pomocný pracovník v textilní dílně: Jitka Svobodová 

          Jana Svačinová 
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Přehled kulturních a sportovních aktivit DCBS, o. p. s. 

Leden 

návštěva výstavy „Cesty časem aneb Procházky třebíčskou historií“,  

Únor 

Krmení zvířátek s VZP, účast na karnevalu v Myslibořicích, návštěva výstavy Kremláček + Vlková – 

výstava ilustrátora knih 

Březen 

Turnaj v kuželkách – akce SPMP,  návštěva ekologického centra Chaloupky  v Horní Krupé, 

Duben 

Den Země, Ekologická stezka MŠ Okružní,  

Květen 

Exkurze do firmy ALFA IN, a.s., návštěva přírodní učebny v ZŠ Myslibořicích, westernové městečko 

Šiklův mlýn, Fotbal SPMP, Květinový den, ozdravný pobyt u moře v Černé Hoře 

Červen 

uspořádání výstavy Mirky Strejčkové v kavárně, Dům Dětí na vodě  od SPMP – vyjížďka lodí,  

http://www.sikland.cz/
http://www.sikland.cz/
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Bowling od VZP – zakončení sportovně vzdělávací akce „Pohyb, ten nám neuškodí“,  Člověk člověku,  

Návštěva kavárny, dílny v Jaroměřicích n. Rokytnou, Zoo Jihlava 

Červenec 

Sběr malin 

Srpen 

uspořádání výstavy Jak to vidím já v kavárně Splněný sen, Pobyt ve Škrdlovicích v rámci projektu       

„ I my rádi pracujeme!“ 

Září 

Výlet do Bransouz, Olympiáda v Myslibořicích, Relaxační pobyt v Jeseníkách 

Říjen 

Návštěva u Navrkalů, návštěva Kavárny Pohodička v Náměšti nad Oslavou 

Listopad 

Kuželky Jihlava 

Prosinec 

Návštěva z VZP – měření tlaku a tuku, vánoční trhy – Třebíč fara, elektrárna Dukovany, Počátky, 

Jaroměřice nad Rokytnou, setkání se sponzory, vánoční bowling 
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Muzikoterapie – hudební dovednosti 

 

V rámci hudebních dovedností a muzikoterapie nás navštěvuje dobrovolnice MgA. Jana Jedličková. 

Zpívání máme vždy v pondělí, kdy si nejenom společně zpíváme, ale také se  doprovázíme s různými 

hudebními nástroji. K oblíbeným činnostem patří také muzikoterapie s Danou Večeřovou. 
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Fakultativní služba - svoz klientů 

Službu svoz a rozvoz klientů využívalo celkem 15 klientů. V roce 2013 ujel náš Ford Tranzit celkem 

45 848 km. Průměrný počet ujetých kilometrů za měsíc je 3820 km. 

Službu zajišťuje technický pracovník Martin Kessner. 

Pro zajištění zásobování a svoz klientů na tréninkovou zahradu a kavárnu jsme využívali vozu Renault 

Kangoo, který v roce 2013 najezdil 18 468 km. 
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Projekt „I my rádi pracujeme“ 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00028 

Denní centrum Barevný svět, o. p. s. realizuje od 15. března 2013 do 14. ledna 2015 projekt, jehož 

cílem je prostřednictvím teoretické výuky a praktické přípravy pomoci zdravotně postiženým osobám   

s integrací na trh práce. 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, především s mentálním                      

a kombinovaným, které jsou schopny se, po poskytnutí komplexního vzdělávacího programu               

a praktické přípravy, v určité míře zapojit do pracovního procesu. Do projektu se zapojí minimálně     

18 osob rozdělených do dvou skupin dle schopností pracovního a studijního výkonu. 

Projekt se skládá ze souboru navazujících aktivit, zaměřených na motivaci a podporu při hledání 

zaměstnání, kurzu sociálních dovedností a obsluhy komunikačních a informačních zdrojů v návaznosti 

na potřeby při výkonu práce. Dále navazuje kurz finanční gramotnosti a praktické přípravy - 

tréninková dílna, zahrada a kavárna. Po skončení vzdělávacích aktivit a praktického nácviku bude 

účastníkům projektu hledáno pracovní uplatnění. Po celou dobu realizace je účastníkům poskytováno 

individuální poradenství prostřednictvím psychologa a dalších členů realizačního týmu. V projektu 

jsou zakomponována doprovodná opatření. (hrazené náklady na dopravu a stravné účastníků projektu). 
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V rámci realizace projektu bude pro mentálně postižené osoby vytvořeno několik nových pracovních 

míst na částečné úvazky. 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu operačního programu Lidské zdroje    

a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

účastníci 1.etapy projektu   účastníci 2. etapy projektu 
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Personální obsazení projektu v roce 2013: 

manažer projektu: Bc. Alena Hostašová 

asistentka: Nikola Jurová  

lektoři: Mgr. Kateřina Svobodová, Bc. Jakub Dvořák,  

psycholog: Mgr. Tereza Nagy 

praktická příprava, zahrada, dílna: Jana Kučerová 

praktická příprava kavárna: Irena Komárková 

vedoucí dílny: Mgr. Naděžda Fialová  

 

 

 



 

 31  
 Výroční zpráva 2013 

Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání pracovníků patří k prioritám 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:          

Práce s rizikem v sociálních službách  10 

Školení odborné způsobilosti řidičů  7 

Školení BOZP  11 

Odborná stáž Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou  2 

Komunikace nadřízený, podřízený a opačně  4 

Odborná stáž - Odbor sociálních věcí, Městský úřad Jemnice  2 

Odborná stáž – Apla -Vysočina o.s.  3 

Odborná stáž – ÚSVIT Havlíčkův Brod  2 
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Sponzoři 2013 

Denní centrum Barevný svět, o. p. s.  funguje jako nestátní nezisková organizace. Jeho provoz je 

financován z dotací státu - MPSV, z grantového systému města, příspěvků města, z příjmů od klientů a 

především z darů podnikatelských subjektů a ostatních osob. Děkujeme všem, kteří nám v roce 2013 

poskytli jakýkoliv finanční či věcný dar.  

MPSV, Kraj vysočina , Město Třebíč , Evropský sociální fond, Envinet a.s. Kapucín Repro – s.r.o., 

Pekařství Weber, Obec Nová Ves, Úřad práce Třebíč, Vladimír Holý, Mann + Hummel Service s.r.o., 

ALFA IN a.s., Huhtamaki Česká republika a. s., I&C.   Energo a.s., Miloš Hruška, Městys Stařeč, 

Městys Okříšky, Město Náměšť nad Oslavou, Mgr. Petra Pevná, Ing. Vlasta Slámová, Skupina ČEZ, 

Lékárna Medicamen s.r.o., Radek Ježek REVIZE, Okresní hospodářská komora Třebíč,  Interm s. r. o., 

Marie a René Javorkovi, Hana a Rudolf Čechovi, Unicode systems. s.r.o., Miroslava Strejčková, 

rodina Kubíčkova, rodina Gregorova, rodina Palátova, neznámý dárce v restauraci U kmotra, 

zaměstnancům firmy Mann Hummel Service  s. r. o. 

Poděkování patří také správní a dozorčí radě, kteří vykonávali svou funkci bez nároku na odměnu. 

Dále děkujeme dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni, a všem ostatním za morální podporu. 

 

 

http://www.cez.cz/
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c, Výnosy členění podle zdrojů 

Výnosy v roce 2013 

Číslo účtu Název účtu Kč 

602 Tržba z prodeje služeb 489 311,00 

622 Aktivace vnitropodn. služeb 8 076,00 

644 Úroky 814,32 

649 Jiné ostatní výnosy 24 258,44 

682 Přijaté dary, příspěvky 186 328,00 

691 Provozní dotace 4 061404,52 

v tom MPSV 1 716 000,00 

  Město Třebíč 503 000,00 

  Kraj Vysočina 396 000,00 

  Úřad práce 183 209,00 

  Město Náměšť nad Oslavou 2 000,00 

  Projekt OPLZZ 1 080 760,52 

  Projekt  - VRÁTKA, VIA ALTA 180 435,00 

Výnosy hlavní činnost celkem 4 770 192,28 

  
 

  

Číslo účtu Název účtu Kč 

601 Tržba za vlastní výrobky 140 395,00 

602 Tržba z prodeje služeb 118 330,00 

604 Tržby za prodané zboží 597 383,00 

Výnosy z hospodářské činnosti 856 108,00 

Výnosy celkem v roce 2013 5 626 300,28 
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Výsledek hospodaření po zdanění: 
  Hlavní činnost: -660 058,65 Kč 

 Hospodářská činnost: 279 039,85 
 Celkem: -381 018,80 
 

   d, Vývoj a stav fondů společnosti k rozvahovému dni 
 společnost netvoří fondy 

 
  e, Stav majetku a závazků společnosti k rozvaovému dni a jeho struktura 

 

   Číslo účtu Název účtu Kč 

Dlohodobý majetek 

022 Samostatné movité věci a soubory 701 898,00 

082 Oprávky k samostatným movitým věcem 455 765,00 

Krátkodobý majetek 

112 Materiál na skladě 32 304,00 

132 Zboží na skladě 6 646,00 

311 Odběratelé 46706,00 

314 Poskytnuté zálohy 5 000,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 6 234,00 

346 Pohledávka z dotace 30 579,00 
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378 Jiné pohledávky 10 000,00 

211 Pokladna 39 971,00 

221 Účty v bankách 56 188,00 

381 Náklady příštích období 14 807,00 

388 Dohadné účty aktivní 94 941,00 

Vlastní zdroje 

901 Vlastní jmění 443 730,00 

932 Nerozdělený zisk minulýc let -6 5971,00 

Cizí zdroje 

321 Dodavatelé 64 129,00 

325 Ostatní závazky 128,00 

331 Zaměstnancí 130 539,00 

336 Závazky k institucím soc. zabezpečení 1 606,00 

342 Ostatní přímé daně 12 339,00 

374 Krátkodobé přijaté zálohy 357 090,00 

231 Krátkodobé bankovní úvěry 26 911,00 
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f, Celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb  na hlavní 
a hospodářsku činnost 

Nákady v roce 2013 
  Náklady  - hlavní činnost 
  

   Číslo účtu Název účtu Kč 

501 Spotřeba materiálu 899 631,00 

502 Spotřeba energie 88 857,00 

511 Opravy  a udržování 81 649,00 

512 Cestovné 14 250,00 

518 Ostatní služby  523 349,00 

521 Mzdové náklady 2 739 630,00 

524 Zákonné pojištění 878 138,00 

527 Zákonné sociální náklady 3 377,00 

544 Úroky 2 447,00 

549 Jiné ostatní náklady 73 362,00 

551 Odpisy dloudobého hm. majetku  125 515,00 

  Náklady celkem 5 430 250,00 
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Náklady  - hospodářská činnost 
 Číslo účtu Název účtu Kč 

501 Spotřeba materiálu 86 062,00 

502 Spotřeba menergie 29 506,00 

504 Prodané zboží 332 468,00 

518 Ostatní služby 37 246,00 

521 Mzdové náklady 85 394,00 

549 Ostatní náklady 6 392,00 

  Náklady celkem 577 068,00 

Náklady celkem v roce 2013 6 007 318,00 

   

   Náklady na mzdu ředitele na základě příkazní smlouvy: 22 800,00 Kč 
 

   Náklady na odměny správní rady a dozorčí rady: 
 (členové správních orgánů společnosti vykonávají práci bezplatně) 
 

   g, Změny zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí rady a o změny osoby ředitele, k nimž 
došlo v průběhu účetního období. 

V průběhu roku nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí radě.  
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