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Vedení organizace:
předseda sdružení - Šárka Dostálová
místopředseda - Kateřina Hnízdilová
jednatel - Helena Hantáková

Zaměstnanci:
Helena Hantáková - Projekt Jablůňka
Martina Štolcová - vedoucí výchovy
Lenka Kettnerová - asistentka vedoucí výchovy
 
Charakteristika sdružení:
Sdružení  Slunečnice  vzniklo  v roce  1998.  Věnuje  se  volnočasovým aktivitám lidí  s  mentálním a 
tělesným postižením a zapojuje do této činnosti studenty děčínských středních škol a učilišť. Cílem 
tohoto snažení je integrace lidí s postižením do běžného života. Také proto je naše činnost zaměřena  
především na klienty ústavů sociální péče, kteří  jsou handicapováni již samotným faktem života v 
ústavu.

Aktivity sdružení v roce 2002

1.) Jsem jiný? To je dobře, že ty taky!
Jak napovídá název projektu, směřuje tato aktivita k pochopení a uvědomění si odlišnosti a 

jedinečnosti každého člověka i sebe sama. Studenti, kteří spolupracují na tomto programu, se ve svém 
volném čase starají v Klubových aktivitách o klienty ústavů, pracují s nimi v zájmové dílně, chodí na 
výlety, nacvičují divadlo a připravují kulturní a společenské akce - Mikulášská besídka, den dětí, aj.

Součástí  projektu  jsou  besedy  se  studenty  na  středních  školách  a  učilištích  v  Děčíně  a  
propagace aktivit na veřejnosti formou článků v novinách a výstav.

Projekt v roce 2002 podpořili:
 Česká národní agentura z prostředků EU - program Mládež - 225.000,- Kč 
 Ministerstvo zdravotnictví ČR - 95.000,- Kč
 Úřad práce Děčín - dotace mzdy zaměstnanců - 71.783,- Kč

http://www.sdruzeni.dcnet.cz/
mailto:slunecnice@space.cz


2.) Olešská Kramle 2002
Sedmý  ročník  kulturního  benefičního  festivalu  Olešská  Kramle  proběhl  v areálu  Ústavu 

sociální péče ve Staré Olešce 14. – 15. 6.2002.   
Smyslem  festivalu  je  prostřednictvím  hudby,  divadla,  sportu  a  zájmové  činnosti  přiblížit 

okolnímu světu život  mentálně handicapovaných lidí  z ústavních zařízení.  Právě jim je také určen 
výtěžek  celého festivalu.  V loňském roce  jsme  vedení  ústavu předali  20.000,-  Kč  na  zabudování 
bazénu na zahradě ústavu.

Festivalu se účastní  amatérské i  profesionální  kapely,  divadla,  hraje se přátelské fotbalové 
utkání  mezi  klienty ústavů a  návštěvníky,  v ručních  dílnách  můžete  zkusit  pracovat  s keramickou 
hlínou,  udrhat  si  náramky  přátelství,  prohlédnout  výstavy  s ekologickou  tematikou  a  příjemně  si 
odpočinout, navázat nová přátelství a poznat jiný svět vnímání a uvažování. 

Projekt v roce 2002 podpořili:
 Komunitní nadace Ústí nad Labem - 25.000,- Kč (na účet Slunečnice převedeno v roce 2001)
 Ministerstvo kultury ČR - Státní fond kultury - 75.000,- Kč
 Sponzorské dary - 50.000,- Kč
 dar - vstupné návštěvníků - 40.000,- Kč

3.) Komunitní centrum Valkeřice
   V obci Valkeřice v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří máme pronajatu 200 let starou 

poloroubenou budovu s krásnou ovocnou zahradou.  Ve spolupráci  s organizací  ARNIKA Děčín ji 
chceme rekonstruovat a upravit na energeticky co nejméně náročný objekt s využitím alternativních 
zdrojů energie a demonstrovat na ní možnosti úspor energie v praxi.

Hlavní ideou celého projektu je realizace Domova pěstounské péče Jablůňka /viz níže/, ale budova 
by poskytovala prostor i dalším aktivitám pro obec samotnou. V roce 2002 se nám podařilo zahájit  
činnost dvou kroužků pro děti - turistický a výtvarný kroužek a realizovat několik brigád na pozemku  
objektu a kulturních akciček. 

Projekt v roce 2002 podpořili:
 Nadace Open Society Fund Praha - 48.000,- Kč

4.) Domov náhradní rodinné péče Jablůňka
    Zde by se manželský pár staral o děti z dětských domovů a diagnostických ústavů, které jsou 
sociálně, tělesně či mentálně handicapovány a jejichž budoucnost by byla zcela zbytečně ukončena 
umístěním v Ústavech sociální péče. Jak potvrzuje praxe, jsou-li tyto děti umístěny do rodiny, adaptují  
se  díky  péči  a  lásce  náhradních  rodičů  natolik,  že  jsou  schopné  výrazně  zlepšit  svůj  zdravotní  i 
psychický stav a zapojit se rovnocenně do života.   

O něco takového usiluje i domov pěstounské péče v našem projektu. Manželský pár, který se o 
děti  bude starat,  jim poskytne model  normální  fungující rodiny a důležitý pocit,  že někam patří  a 
někomu na nich doopravdy záleží.  Dalším výrazným kladným faktem připravovaného projektu je  
právě různorodost  dětí v „rodině“, která je učí toleranci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci, spolupráci 
a soběstačnosti. 

Díky dvěma veřejným sbírkám jsme získali z darů obyvatel Děčína částku   67.410,30 Kč na  
rekonstrukci střechy objektu. Zakoupili jsme z ní střešní krytinu, ale nedostává se nám zatím dalších  
financí,  abychom  mohli  opravit  střechu  tak,  jak  potřebuje  (výměna  některých  trámů,  výměna 
dřevěných částí 1. patra, okapy, rekonstrukce komína). 

      
Projekt v roce 2002 podpořili:

 veřejná sbírka - 67.410,30 Kč



Plány na rok 2003

1.) Jsem jiný? To je dobře, že ty taky!
- připravujeme vybudování zájmové dílny a zpřístupnění prostor Slunečnice pro klienty upoutané na 
invalidní vozík. Ve vzdělávání studentů a spolupráci s ústavy chceme dále pokračovat, jako novou 
aktivitu připravujeme sérii vzdělávacích seminářů pro pracovníky ústavů.

2.) Olešská Kramle 2003
- plánovaný termín osmého ročníku je určen na 27. a 28. června 2003, v programové skladbě 
se  můžeme  těšit  na  hudební  žánry  v  rozpětí  rocku  až  folku,  amatérská  divadla  včetně 
vystoupení klientů, nové ruční dílny a tradiční fotbalové utkání.

3.) Komunitní centrum Valkeřice

- pevně doufáme, že v roce 2003 se nám podaří připravit s obyvateli obce první zajímavý projekt,  
který by mohl obec oživit a pomoci obci s jejím rozvojem. Plánujeme opět brigády na objektu a 
na zahradě a připravujeme na léto větší zahradní slavnost.

4.) Domov náhradní rodinné péče Jablůňka

-  rádi  bychom  v  tomto  roce  získali  potřebný  obnos  financí  na  zahájení  rekonstrukce  objektu  a 
nejpozději do konce léta započali s úpravami. Začneme také hledat pěstounskou rodinu, která  
by  byla  ochotna  s  námi  na  projektu  spolupracovat  a  která  by  v  pozdější  fázi  v  Domově 
Jablůňka pečovala o svěřené děti.

Bankovní spojení sdružení Slunečnice:
1.) Běžný účet - 91 53 54 173/0300 ČSOB
2.) Olešská Kramle - 160 405 277/0600 

G.E.Capital Bank

Příjmy a výdaje Sdružení Slunečnice v roce 2002

Příjmy sdružení částka
Dotace Nadace Open Society Fund Praha 48.000,-
Dotace Státní fond kultury MK ČR 75.000,-
Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR 95.000,-
Dotace Komunitní nadace Ústí nad Labem (na projekt na rok 2003) 50.000,-
Dotace Sdružení pro rozvoj Šluknovska 20.000,-
Dotace Česká národní agentura - Mládež 225.000,-
Dotace Úřad práce Děčín 71.783,-  
Podíl partnerů na realizaci projektů 214.847,2
Členské příspěvky 1.000,-
Sponzorský dar Kramle - Ing. Syrůček 2.000,-
Sponzorský dar Kramle - Tabák OLLI 1.000,-
Sponzorský dar Kramle - Rosservis 5.000,-
Sponzorský dar Kramle - HOCO 2.000,-



Sponzorský dar Kramle - f.Kopa + f. Krcho 1.000,-
Sponzorský dar Kramle - Grešík 2.000,-
Sponzorský dar Kramle - TOPSPED 2.000,-
Sponzorský dar Kramle - p.Kyjovský 1.000,-
Sponzorský dar Kramle - SČE Děčín 10.000,-
Sponzorský dar Kramle - p.Babička 1.000,-
Sponzorský dar Kramle - DeCeComputers 2.000,-
Sponzorský dar Kramle - IPB Pojišťovna 10.000,-
Sponzorský dar Kramle - G.E.Capital Bank 5.000,-
Sponzorský dar Kramle - p.Pražáková 6.000,-
Vstupné návštěvníků festivalu Olešská Kramle 40.000,-
Bankovní úroky 687,-
Půjčky 20.000,-
Výtěžek veřejné sbírky 67.410,3
omyl 1.290,-
Celkem 980.108,50 Kč

Výdaje sdružení Částka v Kč
Mzdové náklady 210.328,-
Poštovné 2.227,8
Telefony 53.170,3
Internet, e-mail 35.037,-
Cestovné, doprava 28.938,8
Fotopráce 4.396,5
Kopírování, tisk, grafické práce 18.236,3
Výlep plakátů 23.230,-
Občerstvení 3.726,3
Účetní služby 23.868,-
Nájem kanceláří 121.500,-
Služby k nájmu 43.144,-
Ostatní služby 78.080,9
Drobný hmotný materiál, kanc. potřeby 26.712,3
PC + tiskárna + software 95.000,-
Úhrada střešní krytiny do Valkeřic 46.611,7
Dar USP Stará Oleška - výtěžek festivalu 
Olešská Kramle

20.000,-

Půjčky 20.000,-
Bankovní poplatky 5.586,2
ostatní 11.305,-
Celkem 871.099,10 Kč

Děkujeme za podporu a pomoc všem donátorům a spolupracovníkům, 
dobrovolníkům a přátelům, ale také klientům a pracovníkům ústavů ve 

Staré Olešce, Horním Žlebu, Stacionáři Domino
a dalším.
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