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Lidé s postižením jsou přirozenou 
a hodnotnou součástí naší společnosti.
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Úvodní sLovo předsedKYnĚ

Rok 2012 završil 15 let života Slunečnice. Kdyby byla živou bytostí, 
dostala by občanku, mohla by chodit do kina bez doprovodu rodičů, 
začal by jí báječný studentský život a určitě by se našlo ještě pár 
dalších výhod. My jsme ve Slunečnici vnímali rok 2012 také jako 
zlomový. Po několika posledních letech bojů o peníze na přežití, 
s nimiž se potýkal celý sociální sektor, jsme si nastavili priority 
fungování tak, aby byl zajištěn v první řadě chod sociálních služeb 
v Cestě do světa a Dobrovolnického centra.

Pro naše hospodářské jednotky – Sociální firma, Chráněná grafická dílna a Kavárna-
palačinkárna Na cestě to znamená již plnou samostatnost bez finanční podpory 
mateřské organizace a hledání strategických partnerů a zakázek. Uvědomujeme si, 
že v době současné ekonomické recese to nebude jednoduché, ale věříme, že nám 
bude osud příznivě nakloněn :-).

V roce 2012 došlo ke sjednocení sociálních služeb pod Cestu do světa, zahájili jsme 
nový pracovní trénink domácích, úklidových a zahradních prací, kulturní festival 
Kramle byl pořádán za podpory Euroregionu Labe spolu s německým partnerem 
Diakonie Pirna a díky tomu byl pro všechny návštěvníky zdarma, v krajském 
oceňování dobrovolníků Křesadlo získal za rok 2011 ocenění další náš dobrovolník 
(již čtvrtý!), pod záštitou primátora Děčína Františka Pelanta jsme uskutečnili druhý 
ročník oceňování nejlepších dobrovolníků Děčína, a v Kavárně-palačinkárně Na 
cestě jsme zaměstnali první klienty, kteří úspěšné ukončili pracovní trénink.

V tomto roce jsme také získali významné partnery, kteří nám pomohli  financovat 
naši činnost tak, abychom se nedostali do ztráty.  Za všechny drobné i větší 
podporovatele bych zde chtěla poděkovat zejména společnostem Bohemia Cargo, 
s.r.o., WEFA Bohemia, spol. s r.o., KOVOŠROT GROUP CZ, a.s., ELECOM PROFESSION 
s.r.o., MUDr. Alena Sellnerová, UniCredit Fleet Management, s.r.o., ARMEX Holding, 
a.s., INTERKOV s.r.o., Ing. Valdemar Grešík, Advokátní kancelář Martin Kolář, 
Nadace ČEZ, a.s., WALI CZ, s.r.o. a KARNED TOOLS s.r.o.. Plný seznam našich dárců  
a partnerů naleznete v závěru výroční zprávy. Jim všem, našim zaměstnancům  
a dobrovolníkům patří mé poděkování. Bez této pomoci by Slunečnice nemohla 
fungovat a naši klienti by tak zůstali zcela bez podpory.

Přejeme vám krásný a úspěšný rok 2013.

Šárka zimová dostálová
předsedkyně Slunečnice, o.s.
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posLání a vize

posLání organizace:
Člověk s postižením je přirozenou a hodnotnou součástí společnosti.

vize organizace:
1.) slunečnice – značka kvality a spolehlivosti
 • Chceme být organizací, která v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby s postižením patří k nejlepším 
  v regionu a pro všechny zúčastněné je vždy respektovanou zárukou profesionality a vysoké kvality.
 • Chceme být organizací, která je schopná poskytovat nejen stabilní a dostupné služby, 
  ale dokáže vhodně a rychle reagovat na aktuální potřeby klientů a nabídnout jim chybějící podporu 
  nebo úzce spolupracovat s dalšími poskytovateli.
 • Naše aktivity jsou vždy zaměřené na podporu integrace osob s postižením. 
  Dokážeme nabídnout služby klientům s různými úrovněmi schopností a dovedností.

2.) spokojenost klienta – priorita naší činnosti
 • Chceme dosáhnout takového stavu, kdy výstupem naší podpory bude spokojený klient, který ví co chce 
  a efektivně využívá svých schopností, možností a práv.
 • Chceme dosáhnout takového postoje rodičů a opatrovníků našich klientů, kdy bez předsudků a se zájmem budeme 
  společně hledat nejlepší prostředky pro klienta na jeho cestě k osobní i pracovní integraci.

3.) zajištěné zdroje – podmínka schopnosti dlouhodobě pomáhat
 • Máme stabilní, vyrovnané zdroje příjmů s dlouhodobými rezervami, silnou sponzorskou základnou 
  a významným podílem vlastních příjmů.
 • Naše podnikatelské aktivity jsou konkurenceschopné, plně soběstačné a zároveň schopné dlouhodobě vytvářet zisky 
  k vlastním inovacím a rozvoji a k podpoře neziskových aktivit Slunečnice.
 • Finanční, hmotná i osobní podpora sponzorů a veřejnosti je založená na vzájemné důvěře, spolehlivosti, 
  oboustranné spokojenosti a dlouhodobém partnerství.
 • Jako organizace máme vlastní materiální a hmotné zázemí a nejsme omezováni v plánování dlouhodobého rozvoje
  závislostí na nájemních podmínkách a nedostatku technických prostředků. 

4.) Kvalitní a spokojení pracovníci – základ úspěšnosti našich cílů
 • Oporou naší činnosti jsou aktivní, loajální profesionálové i dobrovolníci, které jejich práce těší a naplňuje. 
 • Personální politika organizace je zaměřena na podporu růstu, kreativity a uplatnění toho nejlepšího, 
  co v pracovnících je a zároveň je ohleduplná a vstřícná k jejich individuálním potřebám.

5.) vědomá společnost – šance na lepší život postižených
 • Dlouhodobým a systematickým zapojováním a osvětou veřejnosti dosahujeme odbourávání předsudků společnosti, 
  zvyšování její sociální gramotnosti a pochopení soužití s lidmi s postižením jako samozřejmosti.
 • Aktivním zapojením se do tvorby místních i národních politik pomáháme budovat efektivní 
  systém sociálních služeb s prioritním zájmem o smysluplnou podporu klienta.
 • Spoluprací a podporou aktivit dalších organizací pomáháme budovat síť prospěšných a dlouhodobě udržitelných služeb.
 • S cílem dosažení co největšího prospěchu pro klienta předáváme vlastní zkušenosti 
  a znalosti dalším organizacím a podílíme se tak na růstu jejich kvality.



cesta do svĚta – sLunečnice, o.s.

Rok 2012 začal sjednocením sociálních služeb. Pod Cestu do světa – Slunečnice, o.s. se přesunul i tréninkový program Na 
Cestě. Od 1.1.2012 tedy není pod občanským sdružením Slunečnice, o.s. registrována žádná sociální služba.

V roce 2012 jsme pokračovali v poskytování dvou registrovaných sociálních služeb - sociální rehabilitace a sociálně 
terapeutických dílen, jejichž náplň zajišťovalo celkem 8 pracovníků a 19 dobrovolníků.
Od dubna částečně rozšířila personální složení v sociální rehabilitaci paní Jana Kmochová, která po výborných 
zkušenostech v dobrovolnické činnosti nastoupila na pozici pracovníka v sociálních službách na dohodu o provedení 
práce. Odborně asistuje u činnosti dramatické skupiny, samostatně vede činnost večerního vaření, a pomáhá při dalších 
činnostech organizace. Vzhledem k plánovanému rozšíření služby sociálně terapeutických dílen o další činnost nastoupila 
v srpnu na základě úspěšného výběrového řízení na pozici pracovníka v sociálních službách paní Markéta Předotová. 
V průběhu srpna pak vznikaly metodiky práce pro novou sociálně terapeutickou dílnu. Ostatní personální složení týmu 
zůstalo beze změn.

sociáLní rehabiLitace
Programy nácviku samostatnosti a soběstačnosti v rámci služby sociální rehabilitace byly poskytovány ve stejném rozsahu 
jako v roce 2011. Pouze došlo ke změně v rozdělení služeb na základní – nehrazené a na fakultativní - hrazené. Od 
února jsme většinu poskytovaných fakultativních služeb sociální rehabilitace změnili podle zákona o sociálních službách 
108/2006 Sb. na služby základní - nehrazené (dříve fakultativní služby, dnes základní služby poskytované alternativní 
formou). společenský kontakt, aktivizaci i poradenství zajišťujeme kromě výše zmíněného také v rámci odpoledních klubů 
a několika služeb fakultativních, kterými zůstala canisterapie, pobyty, výlety, pomoc při hygieně a stravování a doprovody 
s asistentem. Každý měsíc byly pořádány svépomocné skupiny zvlášť pro uživatele a zvlášť pro rodiče na vybrané 
téma. Již tradičně se mimo jiné uskutečnila Soutěž v 1.pomoci, Party se Slunečnicí a oblíbený pobyt uživatelů u moře,  
tentokrát v Itálii.
v roce 2012 využívalo služby sociální rehabilitace 37 lidí.

sociáLnĚ terapeuticKé díLnY
V souladu s plánem o rozšíření činnosti sociálně terapeutických dílen vznikl s přijetím nové pracovnice v sociálních 
službách paní Markéty Předotové nový „tréninkový program úklidových a domácích prací“. Ten odstartoval svou činnost 
v září 2012. Do tréninku se aktivně zapojili 4 uživatelé, kteří se střídají v pracovním režimu lichého a sudého týdne  
a trénují v první fázi plánu v prostorách budovy Slunečnice (v dalších fázích plánu je rozvoj činnosti ve spolupráci se 
Sociální firmou Slunečnice, o.s., a to i mimo Slunečnici). Tito uživatelé nyní spolupracují s tréninkovým programem  
v Kavárně Na Cestě, které zajišťují odnos, třídění a praní prádla včetně žehlení. 
dílny v hudečkově ulici rozšířily od října výrobu svíček na dva dny v týdnu a kromě svíček motaných vyrábí uživatelé i svíčky 
lité. Z výtěžku veřejné sbírky bylo zakoupeno tavící zařízení, formy na svíčky, parafín, vosky a vůně na jejich přípravu a 
uživatelé tak mohou bezpečně svíčky vyrábět. Uživatelé se účastní i prodeje svých výrobků. Učí se tak komunikovat se 
zákazníky, mají příležitost k navazování nových sociálních kontaktů a v neposlední řadě se učí zacházet s financemi. 
v roce 2012 si některé výrobky slunečnice nakoupila do svého provozu i nově otevřené informační centrum v nové městské 
knihovně.
Tréninkovým programem v Kavárně na cestě prošlo v roce 2012 celkem 14 uživatelů. Šest uživatelů přešlo do tréninku 
plynule z předchozího roku 2011, 8 uživatelů nově nastoupilo, 2 uživatelé úspěšně v roce 2012 trénink ukončili  
a 3 uživatelé si po ukončení tréninku nebo ještě v jeho průběhu našli zaměstnání.

naše poděkování za podporu v roce 2012 patří:
Basta Cheerleaders, Ústí nad Labem
Comatel, Děčín
Černíková Monika. Děčín
ČEZ Sportcentrum Děčín, Maroldova ul.
ČEZ, a.s., Děčín
Dream Production, s.r.o., Ústí nad Labem
Firma Kubo, Děčín
FK ŘEZUZ Děčín
Hantáková Barbora
Hitflora, s.r.o., Děčín
Hozáková Klára, Děčín
Interpap Office, s.r.o., Děčín
Kudrnáčová Zuzana, Děčín
Ledvinka Vratislav, Děčín
Lékárna Benu – OC Sever, Ústí nad Labem
Lékárna Bynov, Děčín
Lékárna Centrum Althea, s.r.o., Děčín
Lékárna Centrum MB, s.r.o., Ústí nad Labem
Lékárna Damona, Děčín
Lékárna Pařížská, Ústí nad Labem
Lékárna Top OC Hypernova, Děčín
Lékárna U Jakuba, Česká Kamenice
Lékárna U Plovárny, Děčín
Lékárna U Slunce, Děčín
Lékárna U Václava, Děčín
Magistrát města Děčín
Mechanika Teplice, v.d. závod Tachografy, Děčín
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, Teplice
Městská policie Děčín
Mgr. Aleš Borský
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MUDr. Pavel Kozlík, Děčín
Nadace ČEZ
Natura, s.r.o. – Valdemar Grešík
NBB Bohemia, s.r.o. 
Pojišťovna VZP
Sklenářství Golss – p. Válka, Děčín
Společenský dům Střelnice, Děčín
Truhlářství Jarmil – Tomáš Benda, Děčín
Vyšší odborná zdravotnická škola Ústí n. L.
ZZS ÚK – záchranný hasičský sbor Děčín
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služby sociálně terapeutické dílny podporují pracovní návyky a dovednosti (nejen pracovní postupy, 
ale také pracovní morálku, jednání s kolegy a nadřízenými, včasnou docházku do zaměstnání apod.)

v roce 2012 využívalo služeb sociálně terapeutických dílen 20 lidí.

mgr. dagmar radvanová
vedoucí Cesta do světa – Slunečnice, o.s.



dobrovoLnicKé centrum sLunečnice, o.s.
Motto: Pomoc dobrovolníků z Dobrovolnického centra Slunečnice je vždy tam, kde je jí za potřebí. Pomáháme s láskou.

Během roku 2012 sdružovalo Dobrovolnické centrum Slunečnice střídavě 41 dobrovolníků. Dobrovolníci samostatně 
věnovali klientům v programu Dobré odpoledne (5 dobrovolníků), pracovali v kroužcích (divadelní, kulinářský, fotbalový 
3 dobrovolníci), doprovázeli klienty při cestách MHD (1 dobrovolnice), připravovali kulturní, benefiční a osvětové 
akce pro veřejnost i lidi s postižením (41 dobrovolníků), roznášeli propagační materiály, pomáhali s administrativou  
(3 dobrovolníci) a byli vysíláni do ostatních, celkem 9 organizací, kde pomáhali dalším cílovým skupinám, např. seniorům, 
dětem nebo osobám s problematickým sociálním či rodinným zázemím (15 dobrovolníků).
počet odpracovaných dobrovolnických hodin za rok 2012 je 2 304,5.

ÚspĚchY dobrovoLnicKého centra
Dobrovolnické centrum zorganizovalo v roce 2012 za podpory magistrátu města 2. ročník ocenění Dobrovolník roku 
2011 města Děčína. Oceněno bylo 5 dobrovolníků z nejrůznějších organizací z oblastí sociálně zdravotní, sportu, kultury  
a práce s dětmi a mládeží.

dobrovolník slunečnice, o.s. martin hendrych získal krajské dobrovolnické ocenění Křesadlo 2011.

Na benefičním festivalu Kramle 2012 vystoupilo 100 účinkujících, z toho přibližně polovina s postižením. S pořádáním 
akce pomáhalo 20 dobrovolníků. S pořadatelským týmem, partnery akce, apod., dorazilo na Kramli 600 lidí. 

V roce 2012 proběhl přeshraniční projekt s Diakonií Pirna, který spojuje dobrovolníky, zaměstnance a klienty obou 
organizací formou společných pobytů, kulturních akcí a workshopů. 

Dobrovolníci procházeli během roku výcvikem ve formě školení a supervizí. 

Dobrovolnické centrum je členem Rady dobrovolnických center regionu Severozápad, která je neformálním sdružením 
v oblasti rozvoje managmentu dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum se aktivně účastní jednání Panelu humanitárních organizací města Děčín, 
kde se připravuje na náhlé krizové situace (např. povodně, havárie apod.)

Kateřina minden
Vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice, o.s.
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naše poděkování za podporu v roce 2012 patří:

Partnerům: 
MVČR
MŠMT
MK ČR
Statutární město Děčín
Euroregion Labe/Elbe
Diakonie Pirna
Agentura osobní asistenční služby o.s.
Křesťanské společenství Jonáš
Pedagogicko-psychologická poradna Děčín
CSS Děčín
Rodina a děti
Rodinné poradenství o.s.
Jurta o.s., Agentura NADĚJE
Svaz vozíčkářů v ČR

Všem dobrovolníkům: 
Každé podpory si velice vážíme a děkujeme za ni.



Kavárna – paLačinKárna na cestĚ

V jedinečném prostoru zámecké kavárny probíhá pracovní trénink osob s postižením a zaměstnávání úspěšných 
absolventů tohoto tréninku. Samotný trénink je součástí sociální služby nazvané zákonem „sociálně-terapeutické dílny“, 
kterou poskytuje naše centrum Cesta do světa – Slunečnice, o.s., ale protože kavárna je v mnohém specifická, zaslouží 
si ve výroční zprávě samostatný prostor.

Díky podpoře Evropského sociálního fondu jsme v roce 2009 mohli otevřít kavárnu palačinkárnu, která jako jediná 
v Děčíně nabízí výběr slaných francouzských palačinek a tradičních sladkých. Nabídku doplňuje výborná fair-trade káva 
z první pražské pražírny kávy Mama-coffee, domácí koláče a buchty pečené přímo v kavárně a denní obědy, kterých 
využívají zejména zaměstnanci zámku a archivu. Pravidelně se na stěnách kavárny mění výstavy obrazů či fotografií 
místních umělců, probíhají zde různé workshopy, besedy, přednášky, autorská čtení, promítání, ochutnávky, atd. . Prostor 
je k dispozici také k pronajmutí na slavnostní akce firem i jednotlivců (oslavy, rozlučky, pracovní jednání).

Kavárna palačinkárna Na cestě byla vybudována jako projekt, který měl být v budoucnu finančně soběstačný. Po několika 
letech fungování jsme však zjistili, že díky sezónní návštěvnosti zámku nejsme schopni financovat z vlastního zisku její 
provoz od podzimu do jara, kdy je kavárna závislá pouze na místních návštěvnících, protože turisté mimo sezónu sem 
příliš nezavítají. Je tedy závislá na dotacích sponzorů, kterými dofinancováváme mzdové náklady kmenových zaměstnanců 
a část režijních nákladů, zbytek si už provozovna zajišťuje ze svého.

V roce 2012 měla kavárna dvě kmenové pracovnice – vedoucí Mirku Špátovou a její zástupkyni Helenu Hrtánkovou a dvě 
zaměstnankyně s postižením – Štěpánku Koutskou a Ilonu Přibylovou, v průběhu roku se tým rozrostl o další úspěšnou 
absolventku pracovního tréninku Magdu Demeterovou. 

Jsme jediným stravovacím zařízením v Děčínském regionu, kde takto v přímém kontaktu s hosty pracují lidé s postižením 
a jsme na to náležitě hrdí.

a že jste u nás ještě nebyli a neochutnali naše palačinky? 
tak to je vážný prohřešek a je potřeba jej co nejdřív napravit! 
těšíme se na vás :)

Šárka zimová dostálová
předsedkyně Slunečnice, o.s.
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KramLe 2012 – zámeK dĚčín

17. ročník tradičního festivalu hudby, divadel a workshopů probíhal na 8.–9. června 2012 opět na hlavním nádvoří 
děčínského zámku. Jeho novinkou bylo propojení česko-německé tématiky – uskutečnil se v rámci č-n projektu „Žijeme 
u stejné řeky“, a díky podpoře Euroregionu Elbe – Labe byl nejen zdarma pro návštěvníky, ale hlavně propojoval život lidí 
s postižením na obou stranách hranice a ozvláštnil výběr účinkujících mezinárodním obsazením. 

Akce probíhala 2 dny – v prvním dni v zámecké kavárně Na cestě proběhl interaktivní audiovizuální večer, druhý den dvě 
scény – hudební na zámeckém nádvoří a divadelní v Růžové zahradě – přilákaly kolem 600 osob.

V pátek 8. června se Kramli otevřely dveře zámecké kavárny „Na cestě“, kde diváci mohli okusit interaktivní audiovizuální 
zážitek v podání Filipa Kršiaka. Pohodový večer, během něhož se vařilo, konzumovalo a sledovaly se dokumentární filmy 
s gastronomickou tématikou, zakončil koncert pražské freejazzové kapely Ploy. Akce byla komorní, ale o to víc příjemná. 

V sobotu v jednu hodinu startují dvě scény. První na nádvoří zámku je scénou hudební a scénu divadelní návštěvníci našli 
v prostorách Růžové zahrady. Počasí nám přálo, venku před Sala Terenou zahájili klienti sdružení Slunečnice se svou 
novou hrou „Kykyryký na papriky“, střídali je umělci z Diakonie Pirna se svým „Cirkusem na řece“ a náladu zpříjemnili 
sourozenci Dolores und Danilo s akordeonem. Pak si z nás počasí začalo trochu tropit legraci, takže k pohádce Janka a 
drak Kruťák jsme se přesunuli dovnitř. Mezitím se zase vyčasilo, takže ostatní již mohli opět vystupovat venku - tanečníci 
z DOZP Čížkovice Lucarino Dance, děti z hudební školy školy Yamaha Děčín pod vedením Heleny Tesařové, pohádka 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání Agentury Pondělí z Rumburka a potřetí jsme na divadelní scéně uvítali také umělce 
z Domova pod Kuňkou Ráby, tentokrát s pohádkou „O Červené Karkulce“. Tečku za divadelní scénou udělalo Orangutální 
Dividlo s hrou „Přemysl oráč“ (ač téma s Jiráskovou klasikou, opět nás výborně pobavili). 

Na nádvoří zámku své fanoušky přitáhla znovuoživená kapela Dáma a lampou, hrající o ženách, dětech, politice, alkoholu, 
penězích. Ani na prknech hudební scény nechyběli přeshraniční umělci, vychutnat jsme si mohli vystoupení Frieder 
Schmidt und Karl Helbig, kapely Ein Gramm Glück a „klientskou“ kapelu Paradiso z Pirny. Odpolední program měl velké 
lákadlo v podobě kapely Květy a s napětím jsme očekávali vystoupení brněnského seskupení Čokovoko, které o sobě říká, 
že je nejsyrovější a nejznámější z hudebně nenadaných kapel v Brně, že nejsou vhodné na dětskou párty (to můžeme 
potvrdit) a také, že nedělají charitu, což v našem případě pravda nebyla. Největší hvězdou večera byla kapela Vltava. 
Vychutnali jsme si její starší hity jako Kapitán pejsek, Zajíc a koza, Prasátko, ale i skladby nové. Dav si společně zazpíval 
„já už dělat nebudu“ a s touto myšlenkou vstoupil pomalu do nedělního dne. 

Pohodové odpoledne si užily také děti, nejen díky pohádkám, ale také díky mateřskému centru Bělásek, které pro malé 
návštěvníky připravilo dílničky, prohazování, chůdy a jiné atrakce. Kdo neměl tvořivého ducha, mohl si alespoň nechat 
pomalovat obličej, a tak se děti postupně měnily v motýly, kočičky a jiné bytosti. 

Naše poděkování patří také kavárně „Na cestě“ a Fokusu z Ústí nad Labem, všem dobrovolníkům za jejich nasazení během 
celého festivalu, všem účinkujícím za jejich výkony, sponzorům, zvukaři Mirkovi Vaňkátovi, vedení a zaměstnancům 
zámku a hlavně všem, kteří přišli a prožili s námi pěkný den bez bariér na děčínském zámku.
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sociáLní firma sLunečnice

I v r. 2012 byla činnost Sociální firmy zaměřena do 2 hlavních oblastí – úklidové práce a lesní a zahradní práce. 
V sezóně, tj. jaro – podzim jsme pracovali ve 2 skupinách, úklid byl stabilně zajišťován 4 pracovníky, u všech se jednalo  
o lidi s postižením. Na lesních a zahradních pracích se podílelo 5 pracovníků + mistrová.  I když se nám podařilo 
v průběhu roku navýšit počet uklízených činžovních a panelových domů na 34, počet zaměstnanců jsme nenavyšovali. 
Úkoly zajistili stávající pracovníci zvýšenou iniciativou a přibráním si k práci v lese i úklid domu.

V pěstitelské činnosti je pro nás rozhodující spolupráce s Národním parkem České Švýcarsko. Od r. 2010 se pravidelně 
účastníme výběrového řízení na pěstební činnost a daří se nám získávat zakázky. V menším rozsahu zajišťujeme výsadbu 
stromků i pro město Benešov nad Ploučnicí.

Další činnost byla zaměřena spíše na jednorázové akce:
- Vystěhovávání bytů, sklepů
- Sekání zahrad
- Malování společních prostor
- Mytí oken a úklid pro starší občany

cíle pro r. 2013 a další období
Nadále rozšiřovat svoji působnost ve stávajících oblastech činnosti 
(úklidy, spolupráce s NPČŠ,…) a hledat další zdroje převážně 
celoroční práce. Vyhledávat a účastnit se výběrových řízení 
na činnosti vhodné pro handicapované lidi. 
Na závěr bych ráda poděkovala i našim zaměstnancům 
za odvedenou práci a popřála jim mnoho elánu do roku 2013. 

ing. olga hušková
Vedoucí Sociální firmy Slunečnice, o.s.

naše poděkování za spolupráci v roce 2012 patří:
Zaměstnancům NP České Švýcarsko
Magistrátu města Děčín – ing. Švirlochové
Městu Benešov n. Ploučnicí – p. Gregor
SBD Zelená –p. Ivanášková
OSBD Děčín – p. Klinovské a p. Kynlové
Kovošrotu Děčín – p. Knotek
Úřadu práce v Děčíně – p. Přivřelové
Autodopravě Radek Hanák
Agentuře 8. den – p. Thürlové a p. Hanzalové
Našim externím účetním z DC YORK

chránĚná graficKá díLna sLunečnice

Chráněná grafická dílna Slunečnice se v roce 2012 stabilizovala. Počet zaměstnanců chráněné dílny se nezměnil a tak 
provoz zůstává na třech zaměstnancích a třech externistech. 

Díky trpělivému jednání se zákazníky a profesionálně odvedené práci jsme přesvědčili naše zákazníky k investici do 
vlastní propagace a úspěšně jsme navýšili objem zakázek oproti roku 2011. Díky našim skvělým grafickým návrhům si 
nás ke spolupráci vybral nejen Český statistický úřad, ale i jiné subjekty. 

mezi největší úspěch se řadí 2. místo o nejlepší výroční zprávu čr v prestižní soutěži „být vidět“, 
kterou jsme realizovali pro společnost čmelák o.s.

V roce 2012 jsme pokračovali v nastoleném trendu tisku a grafického designu výročních zpráv pro střední a velké 
firmy. Nedílnou součástí naší každodenní práce byla příprava a navrhování tiskovin, propagačních materiálů pro naše 
zákazníky.

Pracujeme stále na dobrém jménu Chráněné grafické dílny Slunečnice a důkazem je spokojenost stávajících a získání 
nových zákazníků a jejich věrnost naší grafické dílně.

plány pro rok 2013
Chceme nadále udržet v dílně stávající počet zaměstnanců a rozšířit firmu o jednoho spolupracovníka na pozici výtvarník 
a grafik s cílové skupiny zdravotně znevýhodněných. Rádi bychom v roce 2013 udrželi podmínky pro zlepšení naší 
ekonomické situace a pokračovali v pozvolném generování  zisku pro rezervy na provozní potřeby a rozvoj dílny. Veškeré 
provozní náklady budeme řešit z vlastních podnikatelských zisků a nebudeme zatěžovat mateřskou organizaci Slunečnice, 
o.s. Věříme, že v roce 2013 bude pokračovat kvalitativní i ekonomický trend, na který jsme se vydali v roce 2009. 

milan Krýsl
vedoucí Chráněné grafické dílny Slunečnice

naše poděkování za spolupráci v roce 2012 patří:
Český statistický úřad
Bohemia Cargo, s.r.o.
Tiskárna Slon
Tiskárna Horák
Dům tisku Ústí nad Labem
Integrovaná střední škola FM Brandýs nad Labem
ESP Holding
CardHouse, s.r.o.
společnost přátel přírody Čmelák, o.s.
Charitní sdružení Děčín
p.Přivřelová z Úřadu práce Děčín
Fokus Vysočina

OBNOVA KRAJINY, s. r. o.

Švermova 268/76

460 10 Liberec 10

IČ: 28707176

g r a f i c k ý  m a n u á l

c o r p o r a t e  i d e n t i t y

1 Kuře & modrý sýr   

BEZPEČNÉ 
POUŽÍVÁNÍ 
ELEKTŘINY !!!!

ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

ZÁKAZNÍKům A PARTNERům ČEZ DISTRIBUCE, A. S.
Elektrická energie je dobrý sluha, ale zlý pán, 
není vidět ani cítit, proto je záludná  
a nebezpečná. Všechna elektrická zařízení 
musí být provozována a udržována v souladu 
s právními předpisy a technickými normami. 
Bezprostřední prostor v blízkosti zařízení 
elektrizační soustavy je chráněn ze zákona 
ochranným pásmem, které slouží k zajištění 
spolehlivého provozu a k ochraně života, 
zdraví a majetku osob. Elektrické instalace  
a  spotřebiče s nimiž  přicházejí do styku 
nebo do jejich blízkosti laici, musí být 
provedeny tak, aby jejich obsluha, anebo 
jakákoliv činnost nevyžadovala odborné 
znalosti nebo elektrotechnickou kvalifikaci.
Při stavebních a jiných neelektrických 
pracích, jako jsou práce lešenářské, 
instalační, práce s manipulačním a zdvihacím 
zařízením, stavebními stroji, zateplování, 
natírání a renovace fasád obytných domů 
musí být dodržována bezpečná vzdálenost, 
zejména pak při manipulaci s břemeny. 
U venkovních vedení musí být brán zřetel 
na všechny možné pohyby vodičů, nebo 
pády zařízení použitého k vykonání práce. 
Nedodržení základních právních předpisů 
a technických norem při provozu elektrického 
zařízení, zejména pak zakázaných činností 
v ochranných pásmech si každý rok vybírá 
krutou daň jak z řad pracovníků firem, 
tak i z laické veřejnosti.

SKUPINA ČEZwww.cezdistribuce.cz

Nevhodně umístěné 
lešení brání bezpečné 
údržbě rozvodného 
zařízení.

Při zateplování objektu 
pracovník provádějící 
firmy nepožádal o vytyčení 
kabelového přívodu nn, 
následně jej navrtal pod 
napětím a způsobil si 
popáleniny rukou a obličeje.



zprávY o hospodaření

náklady a výnosy slunečnice, o.s. za období 1 – 12/2012

náklady Kč
Mzdové náklady vč. zdrav. a soc. pojištění 812 207,00
Zákonné sociální náklady 2 600,00
Spotřeba materiálu 266 370,00
Spotřeba energie 8 293,00
Opravy a údržba 3 740,00
Reprezentace 1 009,00
Cestovné 3 921,00
Služby k nájmu 204 459,00
Nájemné 785 016,00
Ostatní pronájmy 1 200,00
Telefony, internet, poštovné 39 735,00
Vzdělávání) 17 915,00
Supervize a diagnostika 32 100,00
Propagace 61 557,00
Účetní služby 42 855,00
Bankovní poplatky 21 603,00
Operativní leasing 17 672,00
Firemní fundraising 73 000,00
Ostatní služby 188 895,00
Ostatní daně a poplatky, pokuty a penále 24 381,00
Úroky  50 041,00
Odpisy  6 852,00
Zákonné pojištění 4 893,00       
Jiné ostatní náklady – pojištění organizace,
automobilu, dobrovolníků 67 103,00
Jiné ostatní náklady a služby nedaňové 8 162,00
náklady celkem 2 740 685,00

výnosy Kč
Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 123 500,00
Dotace Ministerstva vnitra 94 000,00
Dotace Statutárního města Děčín 38 000,00
Dotace Úřadu práce Děčín  289 794,00
Dotace Euroregionu Labe 173 617,00
Sponzoring – finanční a hmotné dary 647 320,00
Tržby – ostatní 12 000,00
Tržby za podnájmy prostor 716 271,00
Tržby za reklamu 85 837,00
Tržby za kurzy vzdělávacího centra 121 440,00
Výtěžek veřejné sbírky 7 014,00
Tržby za ekonomické služby pro CDS 120 000,00
Provize DIC 21 420,00
Klíče pro život 48 125,00
Ostatní výnosy 36 984,00
Výnosy za odečtení rekonstrukcí z nájemného 257 976,00
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 18 155,00
Členské příspěvky 2 000,00
Úroky  9,00
výnosy celkem 2 813 462,00

Hospodářský výsledek  za rok 2012 
(hlavní a hospodářská činnost) 72 776,00 
Daň z příjmu 0
Výsledný hospodářský zisk po zdanění  72 776,00

náklady a výnosy cesty do světa -  slunečnice, o.s. za období 1 – 12/2012

náklady Kč
Mzdové náklady vč. zdrav. a soc. pojištění 2 641 860,00
Zákonné sociální náklady 5 200,00
Spotřeba materiálu 354 660,00
Opravy a údržba 25 192,00
Reprezentace 421,00
Cestovné 3 686,00
Služby k podnájmu 156 119,00
Podnájem 428 184,00
Provozní náklady 80 000,00
Ostatní pronájmy 4 460,00
Telefony, internet, poštovné 23 984,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců 26 992,00
Supervize 17 500,00
Propagace 113 756,00
Účetní a ekonomické služby 207 425,00
Bankovní poplatky 3 147,00
Vstupné 1 552,00
Pobyty CDS v zahraničí 87 775,00
Ostatní služby 102 415,00
Ostatní daně a poplatky 100,00
Jiné ostatní náklady 17 894,00
náklady celkem 4 302 322,00
 

výnosy Kč
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 2 971 000,00
Dotace Statutárního města Děčín 118 869,00
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje  80 000,00
Dotace Úřadu práce Děčín   360 000,00
Nadační příspěvek Nadace ČEZ 472 400,00
Tržby za prodej vlastních výrobků 12 954,00
Tržby za podnájmy prostor 28 480,00
Příjmy od klientů za pobyty v zahraničí 88 800,00
Tržby za doplňkové služby 27 293,00
Příjmy od členů Klubu Slunečnice 34 500,00
Sponzoring – finanční a hmotné dary 181 563,00
Jiné ostatní výnosy 12 680,00
Úroky  67,00
výnosy celkem 4 388 606,00

Hospodářský výsledek  za rok 2012 
(hlavní a hospodářská činnost) 86 284,00 
Daň z příjmu 0
Výsledný hospodářský zisk po zdanění  86 284,00
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ing.Jana zýková
ekonomka, hospodářka Slunečnice, o.s.

zprávY o hospodaření

náklady a výnosy gds za období 1 – 12/2012

náklady Kč
Mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP 467 700,00
Spotřeba materiálu 168 139,00
PHM  86 585,00
Účetní služby 24 010,00
Ostatní služby  284 022,00
Daně a poplatky 4 100,00
Náklady na reprezentaci 642,00
Opravy a údržba 4 000,00
Ostatní náklady 33 208,00
Odpisy  10 252,00
Prodaný materiál 209 165,00
Nájemné 34 430,00
náklady celkem 1 326 253,00

výnosy Kč
Tržby z prodeje služeb 1 093 348,00
Tržby z prodeje materiálu 136 141,00
Dotace z úřadu práce 222 745,00
Úroky  3,00
výnosy celkem 1 452 237,00

Hospodářský výsledek za rok 2012 125 983,00

náklady a výnosy Kavárny – palačinkárny na cestě za období 1 – 12/2012

náklady Kč
Mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP 524 058,00
Spotřeba materiálu - potraviny, režie 352 591,00
Prodané zboží 158 744,00
Opravy a údržba 1 608,00
Propagace 15 904,00
Účetní služby 24 340,00
Bankovní poplatky 2 268,00
Ostatní služby 3 403,00
Ostatní náklady 4 858,00
Ostatní daně a poplatky 100,00
náklady celkem 1 087 874,00

výnosy
Tržby z prodeje 943 181,00
Dotace Úřadu práce Děčín (OZP) 138 247,00
Dotace Úřadu práce Děčín (Poradna pro občanstvo) 127 143,00
Jiné ostatní výnosy 8 100,00
Úroky  4,00
výnosy celkem 1 216 675,00

Hospodářský výsledek  za rok 2012 
(hlavní a hospodářská činnost) 128 801,00 
Daň z příjmu 0
Výsledný hospodářský zisk po zdanění  128 801,00                    

náklady a výnosy  sfs za období 1 – 12/2012

náklady Kč
Mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP 1 269 810,00
Spotřeba materiálu 64 926,00
PHM + opravy auta 34 885,00
Účetní služby 46 340,00
Ostatní služby    22 895,00
Daně a poplatky 4 674,00
Ostatní náklady 20 458,00
náklady celkem 1 463 988,00

výnosy  Kč
Tržby z prodeje služeb 995 233,00
Dotace z Úřadu práce 430 732,00
Dotace z Tivit 48 000,00
Úroky  103,00
výnosy celkem 1 474 068,00

Hospodářský výsledek  za rok 2012 10 080 Kč                      



přehLed sponzorů
Slunečnice, o.s. a Cesty do světa - Slunečnice, o.s. za rok 2012

finanční dary a podpora formou reklamy:

Advokátní kancelář M.A. Kolář 92 653
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 75 000
WEFA Bohemia s.r.o. 61 670
INTERKOV spol. s r.o. 40 000
Armex Holding, a.s. 30 000
Bronswerk Heat Transfer spol s r.o. 25 000
WALI CZ s.r.o. 25 000
MUDr. Alena Sellnerová, Alergologická ordinace 25 000
Karned Tools s.r.o. 20 000
Elecom Profession s.r.o. 20 000
IZOLACE BERAN s.r.o. 10 000
Advokátní kancelář Narcis Tomášek 10 000
MUDr. Jaroslav Dragon 7 500
Jiří Turek - Elpra 5 000
Stavchem, spol. s r.o. 5 000
MUDr. Jana Jůdová 5 000
Jaroslav Foldyna 5 000
Insky spol. s r.o. 5 000
Česká spořitelna, a.s. 4 170
MUDr. Jana Šenkýřová 3 000
MUDr. Věra Pokorná 3 000
Comatel Děčín - Jiří Buchar 3 000
Antonín Čejka 3 000
SaM silnice a mosty Děčín a.s. 2 500
MUDr. Pavel Charvát 2 000
HUDY Sport Czech s.r.o. 2 000
NBB Bohemia s.r.o. 2 000
DeCe Computers s.r.o. 2 000
Ing. Jaroslav Sykáček 2 000
DEZKA Děčín, s.r.o. 2 000

ceLKem 497 493

hmotné dary:

UniCreditFleet Management, s.r.o. 148 000
Constellium Extrusion Děčín s.r.o. 144 498 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n/L 500
Interpap Office, s.r.o. 11 006
Mechanika Teplice výrobní družstvo 4 817
Mgr. Mordačíková Jiřina lékárna Bynov 3 421
Lékárna Centrum MB s.r.o. 2 790
ALTHEA spol. s r.o. lékárna centrum  2 594
Lékárna Damon, Mgr. Hana Bodáková 2 500
Freidbergová Ludmila Mgr. Lékárna u Slunce 1 501
PharmDr. Konečný Petr lékárník 1 380
Valdemar Grešík – Natura 1 055

ceLKem 324 062

Dar předaný prostřednictvím Slunečnice rodinám 
postižených klientů
WEFA Bohemia s.r.o. 88 330
 

Speciální poděkování těmto i dalším partnerům 
a podporovatelům vyjadřuje každá ze sekcí 
Slunečnice na své stránce.
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Lidé s postižením jsou přirozenou 
a hodnotnou součástí naší společnosti.

sLunečnice, o.s.
hudečkova 1/664, 405 02 děčín 1

mobil: 739 510 653
e-mail: info@slundecin.org

www.slundecin.org
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