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Úvodní slovo

Dovolte mi, prosím, na úvod, malé osobní ohlédnutí za uplynulým rokem.
Když jsem v jedné volnější chvíli během Olešské Kramle prohlížela místní noviny a hledala otištěné 
články o našem festivalu, na první pohled mne upoutala nabídka jedné děčínské realitní kanceláře. 
Nabízeli v ní k prodeji poloroubený domeček ve vesničce jménem Valkeřice, o níž jsem věděla jen tolik, 
že je neuvěřitelně dlouhá a leží někde nad Benešovem. Domeček i na černobílé novinové fotografii 
vypadal značně "vybydleně" a text pod obrázkem diplomaticky naznačoval, že objekt je vhodný 
především pro domácí kutily. Přesto jsem neodolala a nabídku ukázala ostatním. "No ten je úžasný", 
ozývalo se vesměs, "to je pro "děcáček" naprosto ideální!"
Hned další týden jsme se jeli na domeček podívat. Obec Valkeřice se může pochlubit velkým 
množstvím dochovaných a krásně opravených původních objektů. Ten náš naopak vypadal až příliš 
historicky. První kontakt s jeho skutečnou podobou byl poněkud šokující, ale důkladná prohlídka 
vnitřních prostor nás přesvědčila o tom, že je ve velmi dobrém stavu. Navíc se kolem domu rozprostírá 
veliká zahrada plná jabloní. Naprosto jasně jsme si dokázali představit, jak se tu honí kupa dětí, 
sjíždějí se lidé na vzdělávací semináře, pořádají se zahradní koncerty a výstavy výrobků z výtvarných 
dílen. 
Jenomže kde na něj vzít peníze ? Ukázalo se, že nejsme jediní, kdo má o dům zájem a tak nebylo moc 
času na psaní projektů a oslovování nadací. Museli jsme jednat hned. Bylo až neuvěřitelné, jak velkou 
oporu jsme našli v našich rodinách. Tak například obě babičky a rodiče Honzy Dostála mu na koupi 
domu půjčili peníze a na všechny brigády nám poskytovali auto, benzín i veškeré nářadí. Moje sestra 
Veronika si zase dala práci s vyměřováním a zakreslováním všech podkladů pro projektovou 
dokumentaci a připravila předběžný nákres našich idealistických představ o budoucí podobě domu. 
Během podzimu jsme se seznámili se starostou obce a představili mu naše plány, o víkendech jezdili 
na brigády, před zimou utěsnili okna a díry ve střeše a vrhli se na přípravu projektu. Bylo docela těžké 
vyjasnit si a dohodnout, co doopravdy chceme a co jsme schopni zvládnout. Tak, aby v projektu 
nechybělo nic podstatného a přitom tam tohoto nebylo zase moc. Aby se tam určitě vešel náš Domov 
pěstounské péče, nahrazující rodinu opuštěným dětem, které pro svůj handicap, ať už tělesný, 
psychický či rasový, nemají příliš mnoho nadějí pro nalezení nové rodiny a jejichž jedinou vyhlídkou do 
budoucnosti pak bývá ústavní péče. Aby se tam spolu s ním vešly i kroužky a zájmové dílny pro děti a 
mládež z okolí, aby se tam vešlo místo pro zázemí dalších občanských sdružení. Zkrátka aby náš dům 
žil. S lidmi a pro lidi. 
Čeká nás opravdu velký kus práce.

Přeji vám za Sdružení Slunečnice krásný a úspěšný rok 2001.
Šárka Tomanová

 

Cíle organizace

- integrace dětí a mládeže z ústavních zařízení do běžného života

Čím se zabýváme
- Rozvíjením aktivity mentálně handicapované mládeže z ústavních zařízení (tvořivá činnost, 
volnočasové aktivity)
- Pořádáme kulturní a společenské akce, které pomáhají zapojování této mládeže do aktivit mimo 
"hranice" ústavů
- Snažíme se přiblížit a zpřístupnit život v ústavních zařízeních co nejširší veřejnosti a probořit hranice 
nazírání ostatních lidí na obyvatele ústavních zařízení, zvláště mají-li handicap, který je jakkoli odlišuje 

- Usilujeme o propagaci holistického pohledu na život, proto spojujeme sociální sféru s šetrným 
přístupem k životnímu prostředí. Je to mocný nástroj k pochopení jedinečnosti každé živé bytosti. 
- zabýváme se ekologickou výchovou dětí, mládeže i dospělých (přednášky, výstavy, publikace v tisku, 
vydáváme informační materiály…)
- organizujeme kulturní akce, brigády
- spolupracujeme s ostatními organizacemi v regionu 



 

Z historie sdružení

Sdružení Slunečnice vzniklo v roce 1998 v ÚSP Stará Oleška jako akutní potřeba organizovaného využití 
volného času mentálně handicapované mládeže z tohoto ústavu. Náplní našich prvních činností bylo 
pořádání příjemných akcí pro mládež z ústavu ve Staré Olešce u Děčína (Den dětí, soutěž ke Dni bez 
aut, brigády, výlety atd.). Později jsme se cíleně zaměřili na činnost s dětmi z ústavních zařízení a 
dětmi vůbec a do své činnosti přibrali ekologickou výchovu mládeže a obyvatelstva.

 

Aktivity sdružení v roce 2000

1.) Energetické úspory na Děčínském venkově
Díky podpoře Nadace Partnerství a Nadace Sluníčko se nám podařilo úspěšně realizovat projekt 
zaměřený na energetické úspory. Součástí této aktivity byly besedy o úsporách energie a nakládání s 
odpady v Děčíně a okolí. Nejvýraznější aktivitou však je pilotní projekt "Zateplení a snížení 
energetických ztrát objektu ÚSP Stará Oleška", pro který jsme nechali odbornou firmou zpracovat 
podrobný energetický audit této budovy. Audit, na základě kompletního rozboru současného 
neúnosného stavu objektu, navrhl několik možností úprav vedoucích k zamezení zbytečných 
energetických ztrát, vyčíslil jejich finanční nákladnost a časovou návratnost. Výsledek projektu 
pozitivně přijalo jak vedení ústavu, tak Okresní úřad v Děčíně, takže v současné době se již na ústavu 
připravuje první fáze úprav. Velmi výhodné pro ÚSP Stará Oleška je především to, že firma, která 
úpravy bude provádět, za ně nepožaduje platbu v hotovosti, ale její práce bude hrazena teprve z 
úspor, které úpravy přinesou. 

2.) Jablůňka
V srpnu tohoto roku jsme získali do dlouholetého pronájmu 200 let starou poloroubenou budovu v obci 
Valkeřice, z níž chceme vybudovat Ekologické kulturně - sociální centrum Jablůňka. Budovu budeme 
rekonstruovat jako ukázkový příklad energeticky úsporného objektu, sloužícího činnosti neziskových 
organizací, obci Valkeřice a zájmovým činnostem dětí, mládeže i dospělých z širokého okolí. Pilotní 
aktivitou Sdružení Slunečnice v tomto projektu je založení Domova pěstounské péče, který bude 
sdružení realizovat právě v tomto objektu.
Koncem roku jsme spolu s Dětmi Země Děčín a Dětmi Země Litoměřice na objektu uskutečnili několik 
brigád a začali připravovat projekty pro nadace a realizaci našich plánů. Jeden z těchto projektů 
předložil majitel objektu Jan Dostál Nadaci Henryho Forda a získal čtvrté místo mezi 138 hodnocenými 
projekty z Čech i Slovenska. Další úspěšný projekt byl předložen Nadaci VIA, od níž jsme získali grant 
na propagaci projektu.

3.) Olešská Kramle
Spolu s Ústavem pro mentálně handicapované děti a mládež ve Staré Olešce u Děčína a sdružením 
Děti Země Děčín pořádáme kulturní benefiční festival.. Akce každoročně probíhá poslední víkend v 
červnu v areálu ústavu. Návštěvníci zde mají možnost vyzkoušet si spolu s klienty ústavů svou 
zručnost v zájmových dílnách, mohou se s fotbalovým mužstvem ústavu ve Staré Olešce utkat v 
přátelském zápase a po celou dobu festivalu být v přímém kontaktu s mladými lidmi z mnoha ústavů z 
regionu, kteří se akce každoročně účastní. Smyslem festivalu je prostřednictvím hudby, divadla, sportu 
a zájmové činnosti přiblížit okolnímu světu život mentálně handicapovaných človíčků z ústavních 
zařízení. Právě jim je také určen výtěžek celého festivalu. 
30.6 a 1.7. 2000 se konal pátý ročník festivalu. V červnu tohoto roku také odjeli klienti ÚSP Stará 
Oleška na rekreaci na zámek Hostačov, která byla hrazena z výtěžku loňského festivalu. Nevyčerpaná 
částka loňského výtěžku - 4.000,- Kč a výtěžek z pátého ročníku - 31.000,- Kč byly slavnostně 
předány vedení ústavu na podzim tohoto roku na Okresním úřadě v Děčíně.

4.) Informační systém neziskových organizací
Sdružení Slunečnice se počátkem léta zapojilo do rozsáhlého projektu neziskových organizací v Děčíně, 
jehož cílem je vytvoření kvalitního informačního servisu zaměřeného na ochranu životního prostředí, 
sociální oblast a působení celého sektoru neziskových organizací z Děčína, zhotovení sítě informačních 
ploch na atraktivních místech v Děčíně, pravidelné obměňování informací o projektech 
uskutečňovaných neziskovým sektorem v Děčíně a o možnostech zapojení a spolupráce pro veřejnost, 
rozšíření možností získávat finance od firem a soukromých osob a nových spolupracovníků pro 
neziskový sektor a rozvíjení přínosné spolupráce mezi neziskovým sektorem v celém regionu.
Garantem projektu je ekologické sdružení Děti Země. Úkolem našeho sdružení v tomto projektu je 
připravit a publikovat na internetu kompletní databázi neziskových organizací a spolků, působících v 
děčínském okrese, jejíž součástí by byl rozsáhlý informační servis těchto organizací.

5.) Kulturní a vzdělávací aktivity
- Spolupořádali jsme ekologicky zaměřený hudební festival s výstavami Kamenická Pětka - 4.3.2000
- Podíleli jsme se na Oslavách Dne Země v Děčíně - výstavy a koncerty na Husově náměstí - 
22.4.2000
- Spolu s Karlem Murtingerem z Nadace Sluníčko a Dětmi Země jsme organizovali sérii přednášek o 
úsporách energie a nakládání s odpady v domácnostech 

 



Co připravujeme na rok 2001

1.) "Zateplení a snížení energetických ztrát objektu ÚSP Stará Oleška"
V roce 2001 by se v ÚSP Stará Oleška mělo pokračovat v opatřeních navrhovaných energetickým 
auditem - bude vyměněno topné médium, pokračovat výměna oken a namontována funkční regulace 
topení. 
2.) Jablůňka - Ekologické kulturně - sociální centrum, Valkeřice
V tomto roce bychom chtěli zahájit rekonstrukci objektu. Zpracovává se projektová dokumentace, na 
jejímž základě budeme moci požádat o stavební povolení. Čeká nás zhotovení nové střechy, výměna 
některých nosných trámů, oprava dřevěných částí budovy, dostavba druhého křídla objektu, rozvod 
vody, topení a elektřiny. Abychom projekt dostatečně finančně zabezpečili, připravujeme veřejnou 
sbírku a přijetí zaměstnance na místo fundraisera, který by zajišťoval právě tuto část projektu.
3.) Olešská Kramle
- ve dnech 29. - 30.6.2001 proběhne šestý ročník festivalu v areálu ÚSP Stará Oleška. Předcházet mu 
bude mnoho dalších aktivit - vernisáž a výstava fotografií z uplynulých ročníků festivalu, soutěž pro 
žáky základních a středních škol o nejlepší tvůrčí počin na téma "Jsem jiný. To je dobře, že ty taky." 
Chceme touto akcí povzbudit v mladých lidech vědomí jedinečnosti a neopakovatelnosti každého z 
nich, kterou v přeneseném významu mohou využít právě v práci s mentálně handicapovanými 
spoluobčany, ve vztahu k lidem jiné barvy pleti, jiných názorů a životních filosofií, náboženských 
vyznání, ale i vztahu k přírodě a životu na Zemi. 
4.) "Informační systém neziskových organizací"
- budeme rozšiřovat databázi neziskového sektoru v Děčíně a doplňovat ji na webové stránky 
děčínských internetových novin Dc - net, připravujeme slavnostní otevření těchto stránek, plánujeme 
společné aktivity organizací zapojených do projektu (Den Země, vyhlášení nejlepších dobrovolníků u 
příležitosti Mezinárodního roku dobrovolníků…), umístění prvních informačních vitrín v ulicích města

 

Finanční zpráva

Příjmy za rok 2000
Převod zůstatku z roku 1999 68.414,36
Nadace VIA 40.000,-
Nadace Partnerství 10.000,-
Radka Jindrová 1.000,-
Převod výtěžku f. Olešská Kramle od Dětí Země Děčín 65.000,-
Bankovní úroky 742,87
Vlastní činnost 10.000,-
Půjčky 42.700,-
Celkem 237.857,23

Výdaje za rok 2000
Propagace (tisk, kopírování, výlep, inzerce) 25.806,2
Kancelářské potřeby 1.788,-
Komunikace (poštovné, telefony) 231,-
Nájemné 2.000,-
Nákup publikací 7.197,-
Vzdělávání pracovníků, školení 1.500,-
Cestovné a doprava 271,4
Služby 4.188,-
Nákup tiskárny se scanerem 22.900,-
Nákup telefonního a faxového přístroje 12.995,-
Bankovní poplatky 991,48
Půjčky 45.000,-
Výtěžek z Olešské Kramle:
- dovolená klientů ÚSP Stará Oleška + doprava 26.063,-
- dar ÚSP Stará Oleška 35.000,-
Jiné 1.000,-
Celkem 186.931,-

 

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali s našimi projekty a bezplatně se podíleli 
na brigádách na objektu ve Valkeřicích. Ze všech obětavých dobrovolníků a spolupracovníků mi 
dovolte vyjádřit veřejné poděkování alespoň těmto lidem:
Honzovi Dostálovi a celé rodině Dostálové, paní Heleně Velčické, starostovi obce Valkeřice - panu 
Milanu Grundovi, Veronice Tomanové a Viktorovi Třebickému, Martinovi Nejedlému, Jaromíru Hájkovi, 
Alešovi Podivínskému, Kačence Minkové a Matějovi, Jiřímu Chodorovi, Milanovi Burkoňovi a Majdě, 
Miloslavu Klimentovi, paní Miloslavě Tomikové, paní Soně Kapicové, Honzovi Kafkovi, Karlu 
Murtingerovi, Otovi Chmelíkovi a Jitce Volrábové, panu Šindelářovi, Jiřímu Šmikmátorovi, panu 
Syrůčkovi



Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na naše donátory a podporovatele finanční a materiální:
Nadaci Via
Nadaci Open Society Fund
Nadaci Partnerství
Nadaci Sluníčko
Okresnímu úřadu v Děčíně
Účetní firmě Aktual York, Děčín, Paní Yorice Kiliánové a slečně Klárce Vacenovské
Firmě JCR Děčín, panu Jiřímu Ryndovi
Grafickému studiu Avione, Děčín
Dětem Země 
Janu Kafkovi, provozovateli infoservisu pro Děčín Dc-net
Sdružení Jurta
Českému Červenému kříži, Děčín
ÚSP Stará Oleška
Českému rozhlasu Ústí nad Labem
Děčínskému Deníku - Deníky Bohemia
Deníku MF - Dnes
Týdeníku Princip, Děčín
Týdeníku Naše město, Děčín

 

Kontaktní a identifikační data

Název organizace - Sdružení Slunečnice
Sídlo - Čs. mládeže 19, 405 02, Děčín 4
Telefon + fax + zázn. - 0412/ 53 11 53
IČO - 68 45 54 29
Registrace - 12.6.1998
Statutární zástupce - Šárka Dostálová (Tomanová)
Bankovní spojení - ČSOB Děčín, Zbrojnická ul., Děčín 4, 405 02
Číslo účtu - 91 53 54 173/0300
www strana - www.DCnet.cz/sdruzeni 

Orgány sdružení v roce 2000
Statutární zástupci 
Šárka Tomanová - předseda
PhDr. Jana Harašová - místopředseda
Šárka Bendová - jednatel
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	Úvodní slovo
	Dovolte mi, prosím, na úvod, malé osobní ohlédnutí za uplynulým rokem.
Když jsem v jedné volnější chvíli během Olešské Kramle prohlížela místní noviny a hledala otištěné články o našem festivalu, na první pohled mne upoutala nabídka jedné děčínské realitní kanceláře. Nabízeli v ní k prodeji poloroubený domeček ve vesničce jménem Valkeřice, o níž jsem věděla jen tolik, že je neuvěřitelně dlouhá a leží někde nad Benešovem. Domeček i na černobílé novinové fotografii vypadal značně "vybydleně" a text pod obrázkem diplomaticky naznačoval, že objekt je vhodný především pro domácí kutily. Přesto jsem neodolala a nabídku ukázala ostatním. "No ten je úžasný", ozývalo se vesměs, "to je pro "děcáček" naprosto ideální!"
Hned další týden jsme se jeli na domeček podívat. Obec Valkeřice se může pochlubit velkým množstvím dochovaných a krásně opravených původních objektů. Ten náš naopak vypadal až příliš historicky. První kontakt s jeho skutečnou podobou byl poněkud šokující, ale důkladná prohlídka vnitřních prostor nás přesvědčila o tom, že je ve velmi dobrém stavu. Navíc se kolem domu rozprostírá veliká zahrada plná jabloní. Naprosto jasně jsme si dokázali představit, jak se tu honí kupa dětí, sjíždějí se lidé na vzdělávací semináře, pořádají se zahradní koncerty a výstavy výrobků z výtvarných dílen. 
Jenomže kde na něj vzít peníze ? Ukázalo se, že nejsme jediní, kdo má o dům zájem a tak nebylo moc času na psaní projektů a oslovování nadací. Museli jsme jednat hned. Bylo až neuvěřitelné, jak velkou oporu jsme našli v našich rodinách. Tak například obě babičky a rodiče Honzy Dostála mu na koupi domu půjčili peníze a na všechny brigády nám poskytovali auto, benzín i veškeré nářadí. Moje sestra Veronika si zase dala práci s vyměřováním a zakreslováním všech podkladů pro projektovou dokumentaci a připravila předběžný nákres našich idealistických představ o budoucí podobě domu. 
Během podzimu jsme se seznámili se starostou obce a představili mu naše plány, o víkendech jezdili na brigády, před zimou utěsnili okna a díry ve střeše a vrhli se na přípravu projektu. Bylo docela těžké vyjasnit si a dohodnout, co doopravdy chceme a co jsme schopni zvládnout. Tak, aby v projektu nechybělo nic podstatného a přitom tam tohoto nebylo zase moc. Aby se tam určitě vešel náš Domov pěstounské péče, nahrazující rodinu opuštěným dětem, které pro svůj handicap, ať už tělesný, psychický či rasový, nemají příliš mnoho nadějí pro nalezení nové rodiny a jejichž jedinou vyhlídkou do budoucnosti pak bývá ústavní péče. Aby se tam spolu s ním vešly i kroužky a zájmové dílny pro děti a mládež z okolí, aby se tam vešlo místo pro zázemí dalších občanských sdružení. Zkrátka aby náš dům žil. S lidmi a pro lidi. 
Čeká nás opravdu velký kus práce.

Přeji vám za Sdružení Slunečnice krásný a úspěšný rok 2001.
Šárka Tomanová

	Cíle organizace
	- integrace dětí a mládeže z ústavních zařízení do běžného života
	Čím se zabýváme
- Rozvíjením aktivity mentálně handicapované mládeže z ústavních zařízení (tvořivá činnost, volnočasové aktivity)
- Pořádáme kulturní a společenské akce, které pomáhají zapojování této mládeže do aktivit mimo "hranice" ústavů
- Snažíme se přiblížit a zpřístupnit život v ústavních zařízeních co nejširší veřejnosti a probořit hranice nazírání ostatních lidí na obyvatele ústavních zařízení, zvláště mají-li handicap, který je jakkoli odlišuje 
- Usilujeme o propagaci holistického pohledu na život, proto spojujeme sociální sféru s šetrným přístupem k životnímu prostředí. Je to mocný nástroj k pochopení jedinečnosti každé živé bytosti. 
- zabýváme se ekologickou výchovou dětí, mládeže i dospělých (přednášky, výstavy, publikace v tisku, vydáváme informační materiály…)
- organizujeme kulturní akce, brigády
- spolupracujeme s ostatními organizacemi v regionu 

	Z historie sdružení
	Sdružení Slunečnice vzniklo v roce 1998 v ÚSP Stará Oleška jako akutní potřeba organizovaného využití volného času mentálně handicapované mládeže z tohoto ústavu. Náplní našich prvních činností bylo pořádání příjemných akcí pro mládež z ústavu ve Staré Olešce u Děčína (Den dětí, soutěž ke Dni bez aut, brigády, výlety atd.). Později jsme se cíleně zaměřili na činnost s dětmi z ústavních zařízení a dětmi vůbec a do své činnosti přibrali ekologickou výchovu mládeže a obyvatelstva.

	Aktivity sdružení v roce 2000
	1.) Energetické úspory na Děčínském venkově
Díky podpoře Nadace Partnerství a Nadace Sluníčko se nám podařilo úspěšně realizovat projekt zaměřený na energetické úspory. Součástí této aktivity byly besedy o úsporách energie a nakládání s odpady v Děčíně a okolí. Nejvýraznější aktivitou však je pilotní projekt "Zateplení a snížení energetických ztrát objektu ÚSP Stará Oleška", pro který jsme nechali odbornou firmou zpracovat podrobný energetický audit této budovy. Audit, na základě kompletního rozboru současného neúnosného stavu objektu, navrhl několik možností úprav vedoucích k zamezení zbytečných energetických ztrát, vyčíslil jejich finanční nákladnost a časovou návratnost. Výsledek projektu pozitivně přijalo jak vedení ústavu, tak Okresní úřad v Děčíně, takže v současné době se již na ústavu připravuje první fáze úprav. Velmi výhodné pro ÚSP Stará Oleška je především to, že firma, která úpravy bude provádět, za ně nepožaduje platbu v hotovosti, ale její práce bude hrazena teprve z úspor, které úpravy přinesou. 
	2.) Jablůňka
V srpnu tohoto roku jsme získali do dlouholetého pronájmu 200 let starou poloroubenou budovu v obci Valkeřice, z níž chceme vybudovat Ekologické kulturně - sociální centrum Jablůňka. Budovu budeme rekonstruovat jako ukázkový příklad energeticky úsporného objektu, sloužícího činnosti neziskových organizací, obci Valkeřice a zájmovým činnostem dětí, mládeže i dospělých z širokého okolí. Pilotní aktivitou Sdružení Slunečnice v tomto projektu je založení Domova pěstounské péče, který bude sdružení realizovat právě v tomto objektu.
Koncem roku jsme spolu s Dětmi Země Děčín a Dětmi Země Litoměřice na objektu uskutečnili několik brigád a začali připravovat projekty pro nadace a realizaci našich plánů. Jeden z těchto projektů předložil majitel objektu Jan Dostál Nadaci Henryho Forda a získal čtvrté místo mezi 138 hodnocenými projekty z Čech i Slovenska. Další úspěšný projekt byl předložen Nadaci VIA, od níž jsme získali grant na propagaci projektu.
	3.) Olešská Kramle
Spolu s Ústavem pro mentálně handicapované děti a mládež ve Staré Olešce u Děčína a sdružením Děti Země Děčín pořádáme kulturní benefiční festival.. Akce každoročně probíhá poslední víkend v červnu v areálu ústavu. Návštěvníci zde mají možnost vyzkoušet si spolu s klienty ústavů svou zručnost v zájmových dílnách, mohou se s fotbalovým mužstvem ústavu ve Staré Olešce utkat v přátelském zápase a po celou dobu festivalu být v přímém kontaktu s mladými lidmi z mnoha ústavů z regionu, kteří se akce každoročně účastní. Smyslem festivalu je prostřednictvím hudby, divadla, sportu a zájmové činnosti přiblížit okolnímu světu život mentálně handicapovaných človíčků z ústavních zařízení. Právě jim je také určen výtěžek celého festivalu. 
30.6 a 1.7. 2000 se konal pátý ročník festivalu. V červnu tohoto roku také odjeli klienti ÚSP Stará Oleška na rekreaci na zámek Hostačov, která byla hrazena z výtěžku loňského festivalu. Nevyčerpaná částka loňského výtěžku - 4.000,- Kč a výtěžek z pátého ročníku - 31.000,- Kč byly slavnostně předány vedení ústavu na podzim tohoto roku na Okresním úřadě v Děčíně.
	4.) Informační systém neziskových organizací
Sdružení Slunečnice se počátkem léta zapojilo do rozsáhlého projektu neziskových organizací v Děčíně, jehož cílem je vytvoření kvalitního informačního servisu zaměřeného na ochranu životního prostředí, sociální oblast a působení celého sektoru neziskových organizací z Děčína, zhotovení sítě informačních ploch na atraktivních místech v Děčíně, pravidelné obměňování informací o projektech uskutečňovaných neziskovým sektorem v Děčíně a o možnostech zapojení a spolupráce pro veřejnost, rozšíření možností získávat finance od firem a soukromých osob a nových spolupracovníků pro neziskový sektor a rozvíjení přínosné spolupráce mezi neziskovým sektorem v celém regionu.
Garantem projektu je ekologické sdružení Děti Země. Úkolem našeho sdružení v tomto projektu je připravit a publikovat na internetu kompletní databázi neziskových organizací a spolků, působících v děčínském okrese, jejíž součástí by byl rozsáhlý informační servis těchto organizací.
	5.) Kulturní a vzdělávací aktivity
- Spolupořádali jsme ekologicky zaměřený hudební festival s výstavami Kamenická Pětka - 4.3.2000
- Podíleli jsme se na Oslavách Dne Země v Děčíně - výstavy a koncerty na Husově náměstí - 22.4.2000
- Spolu s Karlem Murtingerem z Nadace Sluníčko a Dětmi Země jsme organizovali sérii přednášek o úsporách energie a nakládání s odpady v domácnostech 

	Co připravujeme na rok 2001
	1.) "Zateplení a snížení energetických ztrát objektu ÚSP Stará Oleška"
V roce 2001 by se v ÚSP Stará Oleška mělo pokračovat v opatřeních navrhovaných energetickým auditem - bude vyměněno topné médium, pokračovat výměna oken a namontována funkční regulace topení. 
2.) Jablůňka - Ekologické kulturně - sociální centrum, Valkeřice
V tomto roce bychom chtěli zahájit rekonstrukci objektu. Zpracovává se projektová dokumentace, na jejímž základě budeme moci požádat o stavební povolení. Čeká nás zhotovení nové střechy, výměna některých nosných trámů, oprava dřevěných částí budovy, dostavba druhého křídla objektu, rozvod vody, topení a elektřiny. Abychom projekt dostatečně finančně zabezpečili, připravujeme veřejnou sbírku a přijetí zaměstnance na místo fundraisera, který by zajišťoval právě tuto část projektu.
3.) Olešská Kramle
- ve dnech 29. - 30.6.2001 proběhne šestý ročník festivalu v areálu ÚSP Stará Oleška. Předcházet mu bude mnoho dalších aktivit - vernisáž a výstava fotografií z uplynulých ročníků festivalu, soutěž pro žáky základních a středních škol o nejlepší tvůrčí počin na téma "Jsem jiný. To je dobře, že ty taky." Chceme touto akcí povzbudit v mladých lidech vědomí jedinečnosti a neopakovatelnosti každého z nich, kterou v přeneseném významu mohou využít právě v práci s mentálně handicapovanými spoluobčany, ve vztahu k lidem jiné barvy pleti, jiných názorů a životních filosofií, náboženských vyznání, ale i vztahu k přírodě a životu na Zemi. 
4.) "Informační systém neziskových organizací"
- budeme rozšiřovat databázi neziskového sektoru v Děčíně a doplňovat ji na webové stránky děčínských internetových novin Dc - net, připravujeme slavnostní otevření těchto stránek, plánujeme společné aktivity organizací zapojených do projektu (Den Země, vyhlášení nejlepších dobrovolníků u příležitosti Mezinárodního roku dobrovolníků…), umístění prvních informačních vitrín v ulicích města

	Finanční zpráva
	Příjmy za rok 2000
Převod zůstatku z roku 1999 68.414,36
Nadace VIA 40.000,-
Nadace Partnerství 10.000,-
Radka Jindrová 1.000,-
Převod výtěžku f. Olešská Kramle od Dětí Země Děčín 65.000,-
Bankovní úroky 742,87
Vlastní činnost 10.000,-
Půjčky 42.700,-
Celkem 237.857,23
	Výdaje za rok 2000
Propagace (tisk, kopírování, výlep, inzerce) 25.806,2
Kancelářské potřeby 1.788,-
Komunikace (poštovné, telefony) 231,-
Nájemné 2.000,-
Nákup publikací 7.197,-
Vzdělávání pracovníků, školení 1.500,-
Cestovné a doprava 271,4
Služby 4.188,-
Nákup tiskárny se scanerem 22.900,-
Nákup telefonního a faxového přístroje 12.995,-
Bankovní poplatky 991,48
Půjčky 45.000,-
Výtěžek z Olešské Kramle:
- dovolená klientů ÚSP Stará Oleška + doprava 26.063,-
- dar ÚSP Stará Oleška 35.000,-
Jiné 1.000,-
Celkem 186.931,-

	Poděkování
	Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali s našimi projekty a bezplatně se podíleli na brigádách na objektu ve Valkeřicích. Ze všech obětavých dobrovolníků a spolupracovníků mi dovolte vyjádřit veřejné poděkování alespoň těmto lidem:
Honzovi Dostálovi a celé rodině Dostálové, paní Heleně Velčické, starostovi obce Valkeřice - panu Milanu Grundovi, Veronice Tomanové a Viktorovi Třebickému, Martinovi Nejedlému, Jaromíru Hájkovi, Alešovi Podivínskému, Kačence Minkové a Matějovi, Jiřímu Chodorovi, Milanovi Burkoňovi a Majdě, Miloslavu Klimentovi, paní Miloslavě Tomikové, paní Soně Kapicové, Honzovi Kafkovi, Karlu Murtingerovi, Otovi Chmelíkovi a Jitce Volrábové, panu Šindelářovi, Jiřímu Šmikmátorovi, panu Syrůčkovi
	Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na naše donátory a podporovatele finanční a materiální:
Nadaci Via
Nadaci Open Society Fund
Nadaci Partnerství
Nadaci Sluníčko
Okresnímu úřadu v Děčíně
Účetní firmě Aktual York, Děčín, Paní Yorice Kiliánové a slečně Klárce Vacenovské
Firmě JCR Děčín, panu Jiřímu Ryndovi
Grafickému studiu Avione, Děčín
Dětem Země 
Janu Kafkovi, provozovateli infoservisu pro Děčín Dc-net
Sdružení Jurta
Českému Červenému kříži, Děčín
ÚSP Stará Oleška
Českému rozhlasu Ústí nad Labem
Děčínskému Deníku - Deníky Bohemia
Deníku MF - Dnes
Týdeníku Princip, Děčín
Týdeníku Naše město, Děčín

	Kontaktní a identifikační data
	Název organizace - Sdružení Slunečnice
Sídlo - Čs. mládeže 19, 405 02, Děčín 4
Telefon + fax + zázn. - 0412/ 53 11 53
IČO - 68 45 54 29
Registrace - 12.6.1998
Statutární zástupce - Šárka Dostálová (Tomanová)
Bankovní spojení - ČSOB Děčín, Zbrojnická ul., Děčín 4, 405 02
Číslo účtu - 91 53 54 173/0300
www strana - www.DCnet.cz/sdruzeni 
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Šárka Tomanová - předseda
PhDr. Jana Harašová - místopředseda
Šárka Bendová - jednatel



