Výroční zpráva občanského sdružení Slunečnice
za rok 2003
Vedení organizace:
předseda sdružení – Šárka Dostálová
místopředseda – Kateřina Hnízdilová
jednatel – Helena Hantáková
od 2.12.2003 (po změně stanov a valné hromadě, na níž z důvodu zaneprázdněnosti
odstoupila z funkce předsedkyně Dostálová):
předseda sdružení – Martina Štolcová
místopředseda – Blanka Turčanová
jednatel – Pavel Němeček, Kateřina Hnízdilová
Zaměstnanci:
vedení provozu
Šárka Dostálová – vedoucí Centra denních služeb
vedoucí jednotlivých úseků
Pavel Němeček – vedoucí výtvarného ateliéru
Martina Štolcová – vedoucí dobrovolnických aktivit
Helena Hantáková – vedoucí textilní dílny a rodinky
asistenti, pomocný personál
Dominika Malinová – asistentka
Helena Sýkorová – asistentka
Lenka Ketnerová – asistentka
Blanka Turčanová – koordinátorka přeshraničních projektů
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 všestranný rozvoj osobnosti postižených lidí s individuálním
přístupem ke každému z nich a jejich integrace do společnosti. Také proto je naše činnost
zaměřena především na klienty ústavů sociální péče, kteří jsou handicapováni již samotným
faktem života v ústavu. Lidé s mentálním postižením byli v minulosti na okraji zájmu
společnosti, dnes se jejich postavení pomalu mění k lepšímu a každým i sebemenším úsilím
může život těchto lidí v mnohém obohatit.
Aktivity sdružení v roce 2003
1.) Jsem jiný? To je dobře, že Ty taky!
a) Služby pro klienty s postižením, integrační aktivity

Rozsáhlý projekt s tímto názvem navazoval na společenské a zájmové aktivity směřované v
předchozích letech především ke studentům a široké veřejnosti s osvětou v oblasti života
lidí s postižením.
Díky významné podpoře EU v rámci programu Phare a dalším subjektům, jsme mohli prostory
Slunečnice vybavit pro celodenní práci s klienty a zpřístupnit ji také pro klienty zdravotně
postižené. Rozšířili jsme tak dosavadní nabídku drobnějších volnočasových aktivit na
denní služby s pracovně-rehabilitační a zájmovou náplní a významně posílili personální
zázemí Slunečnice. Klientům jsou nyní k dispozici: dílna-Rodinka (funguje jako textilní
dílna a dílna pro domácí práce, vaření, praní..), výtvarný ateliér a klubovna. V roce 2004
nás čeká rekonstrukce tělocvičny a sociálních zařízení. Protože chceme program pro
mentálně postižené budovat jako program komplexní péče, rádi bychom v roce 2004 zřídili
pro naše klienty chráněné pracoviště s pracovně-rehabilitační dílnou a celý projekt zahrnuli
do jednotné činnosti Centra denních služeb Slunečnice..
Naše služby dosud aktivně využívají především klienti z ÚSP Horní Žleb a ÚSP Stará
Oleška, v roce 2004 bychom své služby rádi rozšířili na klienty z domácí péče a klienty se
zdravotním postižením. Pro ty jsou prostory zpřístupněny rampou pro vozíčkáře a je pro ně
přizpůsoben nábytek a vybavení.
b) Klub Radost
Klub Radost je aktivita zařazená do programu "Jsem jiný...". Dobrovolníci spolu
s vedoucím připravují zajímavou odpolední náplň pro klienty z ústavů a společně se jí
věnují dvě hodiny 1 až 2 odpoledne v týdnu. Klienti pracují v zájmových dílnách, jejich
výrobky pak nabízejí zaměstnanci sdružení spolu s dobrovolníky na každoročních
historických trzích v areálu děčínského zámku, dále pak chodí na vycházky, nacvičují
divadlo, učí se nakupovat, vařit, prát. To vše za asistence studentů. Každý měsíc jednu
sobotu se společně účastní výletu do okolí Děčína a v létě tráví společné víkendové akce
v objektu budoucího Komunitního centra ve Valkeřicích, kde se věnují zajímavým ručním
dílnám, hrám a práci na zahradě. Několikrát za rok pořádáme také Dny otevřených dveří,
na nichž v rámci celodenního programu představujeme činnost Slunečnice a práci klientů a
studentů.
V průběhu roku proběhlo 24 besed na středních školách, které měly za úkol seznámit
studenty s problematikou mentálního postižení, životem klientů ústavů a situací v sociální
sféře v České republice vůbec. Na konci každé besedy jsme předali studentům dotazníky,
které nám zpětně pomohly přiblížit obraz o tom, jaké povědomí mají lidé o sociální
problematice, jaké zkušenosti s mentálně postiženými lidmi a zda by je zajímalo být
dobrovolníky neziskového sdružení. Zájemci o dobrovolnou práci nám později pomáhli
v samotných Klubech a to v úterý a ve čtvrtek.
c) Vzdělávací aktivity pro pracovníky v sociální sféře
Další významnou aktivitou programu "Jsem jiný...", byla série několika vzdělávacích
seminářů zaměřených na rozvoj osobnosti a zlepšení profesionálních znalostí a dovedností
(práce s lidmi, specifika práce s postiženými, rozvoj osobnosti, práce s vlastní osobností,
cvičení jógy s mentálně postiženými, vliv cvičení na zlepšování jejich stavu,
muzikoterapie, aj.). Semináře byly určené pracovníkům v sociální sféře v děčínském
okrese a účastnilo se jich 118 pracovníků z ústavů sociální péče, speciální školy a
neziskových organizací. Účastníci hodnotili cyklus seminářů velmi kladně a projevili
zájem o jejich pokračování.

Prgram v roce 2003 podpořili:
 1.475.558,4 Kč = NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti - z prostředků EU
Phare
 149.800,- Kč - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 75.141,- Kč = Úřad práce Děčín a Česká Lípa - refundace mezd zaměstnanců
 75.000,- Kč - Česká národní agentura - program Mládež
 50.000,- Kč - Komunitní nadace Ústí nad Labem
 50.000,- Kč - Krajský úřad ústí nad Labem (Klub Radost)
 30.000,- Kč - Město Děčín - OSVaZ
Vybudování výtvarného ateliéru a sociálního zařízení:
 38.000,- Kč - HOCO Baulemente
 10.000,- Kč - zaměstnanci GPS Production house
 10.000,- Kč - WAKOS
 10.000,- Kč - PARS, s.r.o
 5.000,- Kč - Plaston
 3.000,- Kč - ELTECH
 3.000,- Kč - f. MeDoZa
 2.000,- Kč - f. Natura - ing V. Grešík
 2.000,- Kč - SKIP
 1.000,- Kč - Stamo
 1.000,- Kč - Elecom
2.) Olešská Kramle 2003
Osmý ročník kulturního benefičního festivalu věnovaný lidem s mentálním a tělesným
postižením - Olešská Kramle - proběhl v areálu Ústavu sociální péče ve Staré Olešce 27.
a 28.6.2003. Pro festival je charakteristická rodinná atmosféra, ve které se prolínají světy
klientů ústavu a návštěvníků zvenčí.
Smyslem akce je prostřednictvím hudby, divadla, sportu a zájmové činnosti přiblížit
okolnímu světu život mentálně handicapovaných lidí z ústavních zařízení. V loňském roce
jsme z výtěžku festivalu vedení ústavu ve Staré Olešce předali 11.700,-Kč.
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, dřevem, korálky. Letos zde byla premiéra hudební dílničky Martina
Zíky nazvaná „Olešský Kramlofon“ s pozitivně laděnými léčivými tóny. Můžete si zde
příjemně odpočinout, navázat nová přátelství a poznat jiný svět vnímání a uvažování.
Projekt v roce 2003 podpořili:
40.000,- Kč - Krajský úřad Ústí nad Labem
20.000,- Kč - Město Děčín - Odbor kultury
5.000,- Kč - G.E. Capital Bank
5.000,- Kč - HOCO
5.000,- Kč - Alcan
2.000,- Kč - Top Sped
2.000,- Kč - DeCe Computers
1.000,- Kč - SKIP
1.000,- Kč - Toscam
1.000,- Kč - Promptus
500,- Kč - Bowling Club

3.) Domov náhradní rodinné péče Jablůňka ve Valkeřicích
V obci Valkeřice, v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří, máme pronajatou 200 let
starou poloroubenou budovu s rozlehlou zahradou. Objekt chceme rekonstruovat a umístit
do něj Domov náhradní rodinné péče Jablůňka, pro pěstounskou rodinu s dětmi s
postižením. Budova by poskytovala dostatek prostoru i ke komunitnímu životu pro obec
samotnou, což pomůže do obce vrátit společenský život a oživit zájem okolí o dění v
obci, případně rozvoj turistického ruchu.
V roce 2003 jsme na pozemku objektu zrealizovali množství brigád se sekáním trávy,
úpravou objektu a vyklízením skládky za objektem. Vydařené byly i kulturní akce zahradní slavnosti s koncerty na zahradě a tvořivými dílnami a první ročník minifestiválku
Valkeřické Jablíčko se soutěží o nejlepší jablečný závin, doprovázenou hudebním
programem kapely The Corrs Revival Band.
Projekt v roce 2003 podpořili:
15.000,- Kč - Krajský úřad Ústí nad Labem (Valkeřické Jablíčko)

Plány na rok 2004
Centrum denních služeb - CDS Slunečnice
- v roce 2004 bychom rádi uvedli do chodu Centrum služeb s celodenním provozem. Jeho
součástí bude výtvarný ateliér, tělocvična, Rodinka, klubovna a pracovně-rehabilitační dílna.
Pro klienty s tělesným a mentálním postižením bude otevřen od pondělka do pátku a věnovat
se jim zde budou pracovníci Slunečnice a studenti odborného výcviku středních a vyšších
odborných škol sociálního zaměření. Určeno je nejen klientům ústavních zařízení, ale
především klientům z rodinné péče, pro něž může být snadno dostupným a kvalitním
zaplněním jejich denního režimu a volného času.
Čeká nás tedy rekonstrukce celého přízemí, nezbytná pro zpřístupnění klientů s tělesným
postižením a náročná personální i programová příprava provozu plánovaného Centra.
Výtvarný ateliér
- tyto prostory, nádherně vyzdobené nástěnnou malbou výtvarníka Pavla Němečka, přímo
vybízejí k realizaci vznešených a neotřelých výtvarných projektů. Připravujeme výtvarné
dílny a kroužky, jejichž výsledná díla budou instalována na výstavách ve společenských
objektech Děčína i dalších měst, ale i cílenou tvorbu obrazů a nástěnných maleb pro další
potřebná zařízení - Azylový dům v Děčíně, Dětské oddělení děčínské nemocnice, atd.
DNRP ve Valkeřicích
- rádi bychom v roce 2004 rekonstruovali střechu objektu, aby byla budova uchráněna od
postupující devastace způsobené nedostatkem financí na celkovou opravu. Na konci roku
2003 jsme z veřejné sbírky NROS a České televize "Pomozte dětem!" obdrželi obnos ve výši
250.000,- Kč, které využijeme na projektovou dokumentaci a rekonstrukci střechy a
nejohroženějších dřevěných částí budovy. Podaří-li se získat další zdroje, budeme moci objekt
zvelebit v podstatně větší míře.

Jak nám můžete pomoci?
Naše sdružení je plně odkázáno na pomoc veřejnosti, zdrojem peněz pro činnost s klienty jsou
především dary firem, nadací, spolků i jednotlivců a peníze získané z projektů v rámci
různých podpůrných programů.
Za Vaši případnou pomoc budeme nesmírně vděčni. Významná je pro nás nejen jakákoliv
jednorázová, ale i malá, pravidelně opakovaná částka. Můžete tak učinit vložením finančního
daru na náš účet u GE Capital Bank či ČSOB, nebo zvolit měsíční zasílání určité částky
(pomocí trvalého příkazu k úhradě), kterou si sami zvolíte.
Čísla našich účtů:
GE Capital Bank - 160 405 277 / 0600
ČSOB – 91 53 54 173 / 0300
V případě Vašeho daru se s námi prosím spojte - rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí
daru či darovací smlouvu, které si budete moci uplatnit na konci roku při sestavování vašeho
daňového přiznání. Váš dar bude navíc zproštěn daně, kterou bychom jinak museli za přijatou
částku zaplatit. Srdečně děkujeme.
Vaše dary budou použity na nákup vybavení, služby spojené s nájmy a užíváním prostor,
mzdové náklady pracovníků Slunečnice, kteří pečují o klienty, přípravu a realizaci kulturních
a společenských akcí, věnovaných lidem s postižením, atd. Rádi budeme akceptovat Vaše
konkrétní přání, na jaký účel mají být darované peníze vynaloženy. Vítány jsou i věcné dary.
Nesmírně důležitá je pro nás také morální podpora a vaše spolupráce při jednotlivých akcích
či přímo při práci s klienty ve Slunečnici.
Za každou pomoc upřímně děkujeme!
Naše poděkování patří samozřejmě také dobrovolníkům, spolupracovníkům, sponzorům a
přátelům za nezištnou pomoc ve sdružení. Děkujeme i klientům ústavů a jejich
zaměstnancům.

