SLUNEČNICE, o. s.,
DĚČÍN

VÝROČNÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2006

K titulní straně: ústředním motivem této výroční zprávy je snímek pískovcové plastiky „Slunečnice“ sochaře Jiřího
Svobody. Chceme tím symbolicky vyjádřit, že dokončením Centra denních služeb a dalších velkých projektů,
se Slunečnice, o. s. , v roce 2006 stala pevnou profesionální (tzv. kamennou) organizací.
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Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám nabídla malé
shrnutí nejdůležitějších událostí v děčínské neziskové organizaci Slunečnice, o. s., za rok 2006. Také u nás bylo celé
toto období poznamenáno atmosférou kolem dlouho
očekávaného zákona O sociálních službách. Bylo jasné,
že pokud chceme obstát v podmínkách daných novou
legislativou, musíme nadobro opustit zájmovou platformu a plně se profesionalizovat. Díky dlouholetým zkušenostem (sdružení Slunečnice bylo založeno v roce 1998)
jsme věděli, co je k tomu třeba, ale nedostatek ﬁnančních
a lidských zdrojů nám stanovil jasné limity. Stejně, jako
ostatní neziskovky jsme do března zápasili o přežití a teprve s přísunem prvních výrazných dotací jsme se mohli
pořádně vrhnout do práce.
Největším „podnikem“ našeho sdružení v roce 2006
byla úspěšná realizace evropského projektu s názvem
„Rekvaliﬁkační program Slunečnice - Dej si šanci“ pro
dlouhodobě nezaměstnané osoby se zdravotním postižením (podrobné informace najdete na www.slundecin.
org/webrps, tyto stránky doporučujeme k návštěvě všem
začínajícím projektovým manažerům). Cílem projektu
bylo přímo ve Slunečnici zaměstnat nejlepší absolventy
programu v nové Chráněné graﬁcké dílně, což se podařilo.
Vznik Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice byl další
velký úkol, kterého jsme dosáhli s významnou pomocí
Úřadu práce v Děčíně a sponzorů. Provedli jsme generální
rekonstrukci prostor a dílnu vybavili zakázkovým nábytkem a potřebnou technikou. Dnes je to vzorové pracoviště zaměstnávající tři osoby s postižením, nabízející služby
v oblasti graﬁcké a předtiskové přípravy a webových
prezentací. Více informací najdete na www.gdsdecin.cz.

Také Centrum denních služeb pro osoby s mentálním
postižením, které Slunečnice, o. s., provozuje, doznalo výrazných změn. Otevřeli jsme novou speciální učebnu, kde naši
klienti procvičují znalosti získané ve škole a učí se nové dovednosti z oblasti zdravovědy, hudební nauky, práce s počítačem, atd. CDS-Slunečnice se tak stalo uceleným výchovně
vzdělávacím komplexem. V novém bezbariérovém prostředí
se mohou lidé s mentálním i tělesným postižením všestranně rozvíjet podle individuálních zájmů.
Se zmíněnou profesionalizací Slunečnice, o. s., souvisí
hned několik zvládnutých cílů. Přijali jsme profesionálního
koordinátora dobrovolnické služby, který výrazně zlepšil
náš dobrovolnický servis a hned se vrhl se svým týmem do
pořádání akcí (více informací v této výroční zprávě). Výrazně jsme změnili organizační schéma sdružení a stanovili
strukturu a kompetence v naší organizaci. Vznikl střední
management, jehož úkolem bylo sestavit generální plán
Slunečnice, o. s., pro rok 2007. Oproti minulosti dostal
proces dlouhodobého plánování jasná pravidla.
Díky dlouhodobé sbírce pro domov náhradní rodinné
péče ve Valkeřicích, který Slunečnice, o. s., organizovala po
celý rok 2006, se stal projekt Jablůňka (nový domov pro
opuštěné děti) jednou z našich nejznámějších aktivit.
Objekt Jablůňky je dnes pod novou střechou a čeká na
další ﬁnanční zdroje potřebné k dokončení rekonstrukcí
staré části a vybudování části nové.
Nutno zmínit, že výše uvedené záměry a aktivity se podařilo splnit za plného provozu, kdy do Slunečnice, o. s.,
docházeli klienti z rodin i ústavů. V průběhu roku 2006 jsme
uspořádali seriál nových i tradičních akcí pro veřejnost,
například 30 dní pro neziskový sektor, festival Zámecká

Kramlička, festival Valkěřické Jablíčko, Čajový festival a další, o nichž je zmínka také v této výroční zprávě.
Jistě netřeba dodávat, že všechny dosažené výsledky
vyžadovaly velké nasazení celého profesionálního i dobrovolnického týmu, který nyní, ač vysílen, stojí před dalším
náročným úkolem. Kromě realizace dvou velkých projektů
nás v roce 2007 čeká proces standardizace a tradiční boj
o ekonomické přežití, při kterém nám velmi významně
pomáhají naši donátoři a sponzoři. Těmto patří velký dík.

Proto, prosím, držte nám i našim
klientům nadále palce.
Šárka Dostálová,
předsedkyně Slunečnice, o.s.
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STRUČNĚ O DĚČÍNSKÉ SLUNEČNICI, o. s.
Slunečnice, o. s., (občanské sdružení) je nevládní nezisková organizace, která zaměřuje svou činnost na profesionální i zájmovou pomoc lidem s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením v děčínském regionu.
Hlavním programem Slunečnice, o. s., je sociálně
výchovná práce směřující k integraci lidí s postižením zpět
do společnosti, to znamená k jejich zapojení do běžného
života. K dosažení tohoto cíle Slunečnice, o. s., využívá
pestrou škálu aktivit. V současné době jsou to zejména
vzdělávací programy pro pracovníky v pomáhajících
profesích, rekvaliﬁkační kurzy pro osoby s tělesným postižením, zapojování dobrovolníků do práce s postiženými
lidmi, pořádání kulturních, osvětových a sportovních akcí
a veřejných sbírek.
Slunečnice, o.s., provozuje nové bezbariérové centrum denních služeb pro osoby s postižením, které nabízí
komplexní péči zaměřenou na všestranný osobnostní rozvoj klientů. Novou aktivitou Slunečnice je chráněná graﬁcká dílna poskytující pracovní uplatnění několika lidem
s tělesným postižením a Sociální ﬁrma, která je pilotním
modelem nového typu zaměstnanecké organizace.
Slunečnice, o. s., má vlastní dobrovolnické centrum
s akreditací Ministerstva vnitra ČR. Vyškolení dobrovolníci pomáhají při práci s klienty, organizují kulturní akce
a osvětové kampaně zaměřené na život lidí s postižením.
Tak podporují pozitivní změnu v nahlížení ostatních lidí
i celé společnosti na tuto sociálně znevýhodněnou skupinu. Nezapomínáme na propagaci zdravého životního
stylu a ohleduplného postoje k životnímu prostředí.
Slunečnice, o. s., je aktivní i v komunální politice,
spolupracuje s dalšími neziskovými a příspěvkovými
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organizacemi v Děčíně při zajišťování dostupnosti a pestrosti sociálních služeb. Účastníme se tvorby komunitního
plánu a vyjednáváme s místní samosprávou. Aktivně se
účastníme v roli partnerů na realizaci evropských projektů
jiných nevládních neziskových organizací (NNO).
Slunečnice, o. s., je otevřené a vítá další členy, kteří
mají zájem se podílet na zlepšování životních podmínek
lidí s postižením. Více informací naleznete na webových
stránkách www.slundecin.org.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA:
Členská základna Slunečnice, o.s., tvoří nejvyšší rozhodující orgán sdružení - Valnou hromadu (11. 4. 2006).
V roce 2006 měla Slunečnice, o. s., 12 řádných členů
a 3 členy čestné.
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ V ROCE 2006:
Šárka Dostálová, Helena Hantáková, Petr Hechter, Lucie
Jungwirthová, Pavel Ledinský, Martin Myška, Kateřina
Schmidtová, Jan Skácel, Patrik Šembera, Martina Štolcová,
Hana Tichá, Martin Zíka.
ČESTNÍ ČLENOVÉ V ROCE 2006:
Ing. Roman Pavlík, Dana Veltruská, Petr Kallista.

TÝM SDRUŽENÍ SLUNEČNICE, o. s., V ROCE 2006
PROFESIONÁLNÍ TÝM SLUNEČNICE, o. s. :

VEDENÍ SLUNEČNICE, o. s., (členové rady)

Šárka Dostálová
- projektová manažerka, vedoucí sekce fundraisingu

Šárka Dostálová
Hana Tichá
Pavel Ledinský
Kateřina Schmidtová

Hana Tichá
- hospodářka, projektová asistentka
Pavel Ledinský
- vedoucí výtvarného ateliéru Slunečnice, ﬁremní fundraiser
Martin Zíka
- PR manažer, vedoucí chráněné graﬁcké dílny

- předsedkyně sdružení
- místopředsedkyně sdružení
- jednatel sdružení
- jednatelka sdružení

KONTROLNÍ KOMISE:
Martin Zíka
Petr Hechter
Martina Štolcová

- předseda kontrolní komise
- člen kontrolní komise
- členka kontrolní komise

Ondřej Zima
- koordinátor dobrovolníků

Šárka Dostálová

Hana Tichá

Pavlína Valová
- vedoucí Centra denních služeb Slunečnice (CDS)
Štěpánka Ticová
- vedoucí projektu Konkurenceschopnost poskytovatelů sociálních služeb
Kateřina Schmidtová
- asistentka projektu Sociální ﬁrma Slunečnice (od 2. 1. 2007)
Martina Štolcová
- asistentka přímé péče o klienty
Helena Hantáková
- asistentka přímé péče o klienty

Pavel Ledinský

Martin Zíka

Ondřej Zima

Pavlína Valová

Štěpánka Ticová

Kateřina Schmidtová

Martina Štolcová

Helena Hantáková

Anna Vojířová

Pavel Jílek

Pavel Maixner

Lucie Kadorová

Anna Vojířová
- asistentka přímé péče o klienty
Pavel Jílek
- webmaster Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice (od 20. 11. 2006)
Pavel Maixner
- webmaster Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice (od 2. 1. 2007)
Lucie Kadorová
- asistentka Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice (od 2. 1. 2007)
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ORGANIZAČNÍ SCHEMA SLUNEČNICE, o. s.,
V ROCE 2006

OBLAST PŮSOBENÍ SLUNEČNICE, o. s.,
V ROCE 2006
Hlavní sídlo Slunečnice, o. s., je v Děčíně, kde provozujeme Centrum denních služeb pro osoby s postižením
(Hudečkova ul.). Centrum slouží klientům z děčínských rodin a z ústavů v regionu. Během roku 2006 Slunečnice uskutečnila několik větších akcí, do kterých byly zapojeny trvale i příležitostně spolupracující
ústavy. V obci Valkeřice na Děčínsku provádíme rekonstrukci objektu pro Domov náhradní
rodinné péče Jablůňka a komunitní centrum. V Jílovém u Děčína pořádáme
humanitární festival Zámecká Kramle.
V ROCE 2006 JSME SPOLUPRACOVALI S TĚMITO ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE:
ÚSP Horní Žleb, ÚSP Stará Oleška, ÚSP Všebořice, ÚSP Česká Kamenice,
ÚSP Brtníky, ÚSP Tuchořice, ÚSP Česká Lípa, ÚSP Skalice, ÚSP Kytlice.
V ROCE 2006 JSME SPOLUPRACOVALI S TĚMITO AGENTURAMI:
Agentura Pondělí, Agentura Osmý Den.

6-7

V roce 2006 začalo sdružení Slunečnice
používat zásady strategického plánování. Důvodem bylo zřízení nových samostatných hospodářských jednotek, které
již není možné řídit metodami vyhovujícími jen zájmovým a dobrovolnickým
aktivitám. Naše organizace má jasně
stanovenou strukturu a kompetence
vyššího i středního managementu.

NEJDŮLEŽITĚLŠÍ AKTIVITY SLUNEČNICE, o. s., V ROCE 2006
Hlavním úkolem roku 2006 bylo zajistit dostačující personální, materiální a ekonomické předpoklady pro udržení základních služeb našim klientům (více na straně 8). Největším projektem roku
byl Rekvaliﬁkační program Slunečnice pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s postižením, jehož
výsledkem bylo zprovoznění chráněné graﬁcké dílny (více na straně 10). Kromě toho jsme uskutečnili
řadu větších akcí, zaměřených na popularizaci neziskového sektoru a na osvětu v oblasti života lidí
s postižením. Za zmínku stojí především tyto:
SBÍRKA PRO JABLŮŇKU:
Dlouhodobá veřejná sbírka provázená dobrovolnickými happeningy, jejíž výtěžek je určen na
rekonstrukci objektu Domova náhradní rodinné
péče Jablůňka ve Valkeřicích. Probíhala celý rok.
30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR:
Leden 2006 - cyklus přednášek a výstav o práci neziskových organizací v různých oblastech veřejného života. Do této akce bylo zapojeno 15
děčínských neziskovek a také místní samospráva.
ZÁMECKÁ KRAMLIČKA:
24. června - jedenáctý ročník kulturního festivalu, jehož hlavním cílem je podpora integrace
lidí s postižením do běžné společnosti. Festival
se konal v areálu zámku v Jílovém u Děčína. Jeho
výtěžek pomohl dokončit projekt speciální učebny
pro mentálně postižené klienty v Centru denních
služeb Slunečnice.

VALKEŘICKÉ JABLÍČKO:
16. září - tradiční dobrovolnický minifestival
v areálu Komunitního centra ve Valkeřicích, který
Slunečnice, o. s., pořádá jako poděkování všem
dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc.

ČAJOVÝ FESTIVAL:
6. - 7. října - víkend plný koncertů relaxační
hudby a přednášek na téma péče o duševní zdraví,
uspořádaný na podporu celonárodní kampaně
Týdny pro duševní zdraví.

1. SLUNEČNICOVÝ CANDRBÁL:
27. září - velká taneční zábava v děčínském
kulturním domě Střelnice. Klienti s postižením ze
Slunečnice a z dalších pozvaných organizací zde
navazovali nová přátelství při tanečním skotačení.

GALAVEČER SLUNEČNICE:
16. prosince - v pestrém programu v Městském divadle Děčín, který byl pořádán ve spolupráci s Mateřským centrem Bělásek, jsme prezentovali celoroční výsledky práce s našimi klienty.
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ROZVOJ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLUNEČNICE (CDS-SLUNEČNICE)
„Vlajkovou lodí“ děčínské Slunečnice, o. s., je Centrum
denních služeb (CDS-SLUNEČNICE) pro klienty s mentálním postižením. Jedná se o bezbariérové zařízení vybavené samoobslužnou plošinou pro vozíčkáře, automatickými vstupními dveřmi a speciálním sociálním zázemím.
Centrum zahrnuje čtyři sekce, z nichž nejnovější je speciální učebna, slavnostně otevřená u příležitosti dne
otevřených dveří 20. prosince 2006.
DÍLNA SOCIÁLNÍHO VÝCVIKU
V dílně sociálního výcviku „Rodinka“ probíhá výuka
sociálních dovedností a sebeobsluhy. Klienty vedeme
k získávání návyků, které jsou potřebné při vedení běžné
domácnosti (praní, žehlení, vaření, stolování, šití, nakupování). Dílna je vybavena vším, co dnes patří k standardnímu vybavení (od pračky a sporáku, přes ledničku
a mikrovlnnou troubu, až po šicí stroj a žehličku). Do programu Rodinky je také zařazeno osvojování „externích“
dovedností, například orientace ve městě, v obchodech
a na úřadech. Klienti se učí využívat městskou dopravu
a veřejné služby. Tím se připravují pro částečně soběstačný život, například v podobě chráněného bydlení.
REHABILITAČNÍ TĚLOCVIČNA
V rehabilitační tělocvičně se klienti Slunečnice, o. s.,
věnují aktivitám s přímým blahodárným účinkem na zdraví. Jsou to různé zahřívací a relaxační cviky, lehké formy
posilování, dechové techniky s využitím prvků jógy, míčové hry a cvičení s různými druhy náčiní. Hlavní důraz je
kladen na správné držení těla, posilování oslabených končetin a zlepšování celkové pohyblivosti. Klienti se věnují
jednoduchým formám muzikoterapie a taneční terapie,
které jsou vždy spojeny s aktivním pohybem. Speciﬁcká
cvičení jsou zaměřena na rozvoj rytmiky a pohybového
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vyjadřování. Individuální plán výchovy respektuje fyzický
stav každého klienta a stupeň jeho postižení. Doplňkovým programem je masážní terapie.
VÝTVARNÝ ATELIÉR
Práce v ateliéru je zaměřena na rozvoj výtvarných
schopností talentovaných klientů s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením. Kromě klasické malby
s oblibou využíváme další techniky, například koláže
a kresbu. Zvýšenou individuální péči poskytujeme klientům s omezenou jemnou motorikou. Výtvarná činnost
v ateliéru harmonicky navazuje na ucelenou výchovnou
a vzdělávací činnost centra SLUNEČNICE. V roce 2006 ateliér Slunečnice uspořádal tři veřejné výstavy (sympózium
Artczech.com, děčínský zámek, chodící výstava v Ústí nad
Labem). Ve spolupráci s ﬁrmou Severočeská vodárenská,
a. s., byl vydán velký nástěnný kalendář s obrazy klientů.
Tři velké obrazy byly věnovány dětskému oddělení děčínské nemocnice pro výzdobu interiérů. Činnost ateliéru je
provázena dlohodobým projektem na podporu talentovaných lidí s postižením Máme co nabídnout.
SPECIÁLNÍ UČEBNA
Nejnovějším oddělením CDS-SLUNEČNICE je speciální
učebna pro klienty s mentálním postižením. U klientů,
kteří absolvovali pomocnou nebo speciální školu, dbáme
na udržování a rozvíjení již osvojených znalostí. Cílem je
připravit klienty na praktické životní situace, kdy budou
potřebovat čtení, psaní a jednoduchou matematiku.
Doplňkově se také věnujeme zeměpisu, přírodovědě
a zdravovědě. Protože k dnešnímu životu neodmyslitelně
patří počítače, učíme způsobilé klienty ovládat a využívat
i tuto techniku. Děje se tak formou výuky pomocí her,
vzdělávacích programů a internetu.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY CDS-SLUNEČNICE
Kromě normálního provozu Centra denních
služeb pořádá Slunečnice, o. s., mnohé další aktivity, které dále rozšiřují možnosti vyžití našich klientů. V roce 2006 to byly zejména:
POCHODNICKÝ MEJDAN:
21. ledna - slavnostní vyhlášení nejaktivnějších
účastníků pravidelných poznávacích výletů, které
Slunečnice pořádá vždy poslední víkend v měsíci.
POPELČIN PLES:
23. února - malý maškarní ples pro klienty a rodiče CDS pořádaný v rehabilitační tělocvičně.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Slunečnice, o. s., otevírá své centrum běžné
veřejnosti několikrát do roka, aby se mohli zájemci
seznámit s jeho provozem a zázemím. V roce 2006
se tak stalo 6. dubna, 20. září a 20. prosince. Součástí dnů otevřených dvěří je doplňkový program.
FOTOSOUTĚŽ ŽIVÁ VODA:
Březen až květen - s cílem probudit nadšení
klientů Slunečnice, o. s., a spřátelených ústavů pro
fotografování jsme vyhlásili jarní fotosoutěž o nejlepší snímek na téma Živá voda. Vítězem se stal
Jan Nedvěd /klient Slunečnice/.
SOUTĚŽ V PRVNÍ POMOCI:
17. května - téma záchrany zdraví a lidských
životů se nevyhýbá ani mentálně postiženým klientům. Jejich zdravotnické dovednosti jsme vyzkoušeli formou soutěže pořádané ve spolupráci
se Střední zdravotnickou školou v Děčíně. Vítěznou cenu získalo družstvo z ÚSP Brtníky.

LETNÍ TÁBOROVÝ POBYT:
25. 7. až 5. 8. - klienti Slunečnice a ÚSP Všebořice spolu strávili část prázdnin v krásném přírodním
areálu v Plasích, kde si užili koupání i dobrodružných her. Zpěstřením jim byla návštěva plzeňského dinoparku a zoologické zahrady.
BAREVNÝ PODZIM V PRAZE:
7. října - klienti centra vyrazili poznávat krásy
našeho hlavního města v období, kdy jsou jeho
parky a ulice zkrášleny pestrobarevným listím.

VALKEŘICKÉ JABLKOBRANÍ:
14. října - když dozrála podzimní úroda v sadu,
který je součástí Komunitního centra ve Valkeřicích, jsme vyrazili sklízet surovinu pro vynikající
mošt a lahodný domácí štrůdl.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A VÁNOČNÍ BESÍDKA:
To jsou tradiční prosincové akce, kdy členové,
klienti a přátelé Slunečnice spolu tráví příjemné
chvíle spojené s celoroční bilancí, rozdáváním
dárků, zpíváním písniček, hrami a soutěžemi...
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REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM SLUNEČNICE - DEJ SI ŠANCI

PROJEKT REALIZOVANÝ S PODPOROU
EVROPSKÉ UNIE A STÁTNÍHO ROZPOČTU
ČESKÉ REPUBLIKY

Největším projektem Slunečnice, o. s., v roce 2006 byl
Rekvaliﬁkační program Slunečnice - Dej si šanci. Jeho cílem bylo pomoci lidem se zdravotním postižením získat
novou kvaliﬁkaci pro uplatnění na trhu práce. V pilotním
projektu absolvovalo šestnáct lidí dva základní vzdělávací
moduly: základy práce s PC (spojený se zkouškou ECDL)“
a kurz graﬁcké komunikace.
Rekvaliﬁkační program dále obsahoval několik doplňkových kurzů: profesní dovednosti, základy angličtiny
nebo němčiny a ekologické aspekty provozu kanceláře.
Na teoretickou výuku navazovala odborná praxe a doprovodné poradenské služby (pracovně právní a sociálně
právní poradenství, psychoterapie).
Celý projekt byl rozplánován na 10 měsíců s rozpočtem 63.562 eur. Důležitým pilířem projektu byla spolupráce se subjekty místní samosprávy, státní správy a NNO.
Průběh celého projektu provázela široká propagace
v souladu s vizuální identitou Evropské unie.
Ještě před vlastním zahájením projektu provedlo
sdružení Slunečnice na vlastní náklady a s vydatnou pomocí sponzorů generální rekonstrukci prostor, v nichž následně probíhala
teoretická i praktická výuka.
Skutečnou specialitou rekvaliﬁkačního
programu Slunečnice byl kurz graﬁcké komunikace. Naší snahou
bylo předat talentovaným lidem
dovednosti, které jim umožní
samostatně a tvořivým způsobem pracovat na počítači. Kurz
absolvovalo šest studentů,
kteří byli vybráni prostřednictvím talentových zkoušek.
Tuto skupinu jsme sledovali se

zvláštním zájmem, neboť dva nejlepší absolventi měli nastoupit jako řádní zaměstnanci v Chráněné graﬁcké dílně
Slunečnice, což se také stalo.
Rekvaliﬁkační program Slunečnice nabízel účastníkům individuální čerpání sociálně právního a pracovně právního poradenství, jehož smyslem bylo předat
budoucím uchazečům o zaměstnání důležité informace,
například o tom, jaké náležitosti má mít pracovní smlouva, co lze požadovat od zaměstnavatele, jaké povinnosti
má ze zákona zaměstnanec, atd. Účastníci programu se
též dozvěděli, jak a kde se mohou lidé se zdravotním postižením ucházet o práci, s jakým typem podpory mohou
přitom počítat a kde hledat odbornou pomoc.
Po ukončení teoretické výuky přišla na řadu praxe,
která prověřila znalosti účastníků rekvaliﬁkačního programu formou zpracování konkrétních úkolů na počítači.
Každý praktikant pracoval minimálně jeden týden v externích organizacích nebo přímo ve Slunečnici.
Na základě celkových dosažených výsledků získalo
certiﬁkát úspěšného absolventa 12 lidí, certiﬁkát účastníka programu 3 lidé. Speciální certiﬁkát obdrželi ti, kdo
na sobě pilně pracovali i v kurzu základy cizího jazyka.
Nejúspěšnější absolventi modulu počítačová gramotnost
obdrželi certiﬁkát ECDL (European Computer Driﬁng
Licence). Pouze jedna osoba Rekvaliﬁkační program Slunečnice nedokončila. Slavnostní předání certiﬁkátů proběhlo 15. srpna 2006 v přívětivé náladě a s trochou nostalgie. Vždyť se loučil kolektiv, jehož členové spolu půl
roku prožívali důležitou etapu života.
Pro realizační tým sdružení Slunečnice, o. s., přinesl
tento úspěšný projekt velmi cenné zkušenosti pro přípravu dalších záměrů, které jsme též rozpracovali do podoby
následných projektů podpořených zdroji z rozpočtu
Evropské unie.

CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE
Abychom výsledky rekvaliﬁkačního programu Slunečnice zúročili co nejlépe, navázali jsme na něj zprovozněním chráněné graﬁcké dílny, která poskytuje pracovní
uplatnění třem lidem s postižením (dva z nich jsou absolventi rekvaliﬁkačního programu). Tuto dílnu zřídila
Slunečnice, o. s., jako svou první stálou hospodářskou
jednotku. Jejím cílem je nejen poskytnout pracovní příležitost pro talentované lidi s tělesným postižením, ale také
ekonomicky podporovat hlavní aktivitu sdružení Slunečnice, o. s., - centrum denních služeb.
Chráněná graﬁcká dílna Slunečnice (GDS) je vybavena
výkonnými počítači a programovou sadou Adobe, což
je standard pro studiovou práci v oblasti elektronického
publikování (DTP, pre-press, webmastering, webdesign).
Hlavní činností je graﬁcká příprava a elektronická sazba,
ale jsme schopni komplexně zajistit výrobu všech běžných tiskovin. Druhá oblast, na kterou se profesionálně
zaměřujeme, je výroba webových prezentací. Dovedeme
vytvořit jednoduché, přehledné a esteticky vyvážené internetové stránky, kterým poskytujeme technickou
i administrátorskou podporu.
Pro realizátory evropských projektů zajišťujeme komplexní public relations servis (takto podporujeme projekty Pomoc při standardizaci, Dej si šanci, Sociální ﬁrma
Slunečnice, Právo být jiný, atd.).
Protože chceme co nejaktivněji pomáhat v humanitární oblasti, zaměřujeme se zejména na služby neziskovým organizacím a obecně poskytovatelům sociální péče,
pro které se snažíme hledat výhodná ekonomická řešení
jejich zakázek. V oblasti propagace jim poskytujeme odborné poradenství.
Chráněná graﬁcká dílna Slunečnice (GDS) je velmi
zajímavým partnerem pro ﬁrmy, které mají více než 25
zaměstnanců. Na tyto se dle zákona č. 435/2004 Sb.

vztahuje podmínka tzv. náhradního plnění, to znamená
povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
nebo odebírat výrobky chráněných dílen. Spoluprací s námi mohou tyto ﬁrmy náhradní plnění efektivně řešit.
Naše klientela z komerční oblasti jistě ocení, že zakázkami pro GDS podporují další sociální a humanitární
programy sdružení Slunečnice, např. centrum denních
služeb pro osoby s mentálním postižením. Své propagační materiály mohou díky tomu signovat logem „nejsme
lhostejní“ a zvýšit tak svou společenskou image.
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM SLUNEČNICE, o. s.
Pomoc dobrovolníků využívá sdružení Slunečnice od
doby svého vzniku. Zájemce (většinou studenty středních
škol a rodiče klientů) zapojujeme do přímé práce s mentálně postiženými lidmi nebo do organizování kulturních
a osvětových akcí pro veřejnost.
Za důležitý okamžik v historii Slunečnice, o. s., považujeme datum 1. 9. 2006, kdy byl přijat první samostatně
působící profesionální koordinátor dobrovolnické služby
Ondřej Zima. To se téměř okamžitě projevilo v nárůstu
aktivit a v kvalitě práce našich dobrovolníků.
Slunečnice, o. s., je držitelem akreditace Ministerstva
vnitra ČR pro zajišťování dobrovolnické služby dle zák.
č. 198/2002 Sb a jako jedno z mála v děčínském regionu
má vlastní dobrovolnické centrum. Tím je zajištěno, že
dobrovolnictví ve Slunečnici splňuje všechny náležitosti
odpovídající současné legislativě.
Do aktivit Slunečnice, o. s., se v roce 2006 jednorázově zapojilo 18 dobrovolníků, dlouhodobější práce se účastnilo celkově 37 dobro
dobrovolníků. Většinou jsou to studenti středních a vysokých škol. Tradičně nejlepší spolupráce
byla s děčínským gymnaziem.
Dobrovolnická služba ve Slunečnici, o. s., začíná podepsáním tzv.
„dobrovolnické smlouvy“ a pokračuje bohatými aktivitami, od
pořádání různých akcí, až po přímou práci s postiženými lidmi.
Smlouva zajišťuje dobrovolníkům
právní ochranu při výkonu služby
(např. pojištění proti škodám),
podpůrný servis ze strany Slunečnice, aj. Smlouva je také základem
pro ﬁnanční podporu dobrovolnických aktivit ze strany státu.

Aby mohli dobrovolníci Slunečnice, o. s., působit spolehlivě, procházejí školením, na kterém jsou seznamováni
se zákonem o dobrovolnictví a získávají užitečné znalosti
a dovednosti (první pomoc, organizování akcí, komunikativní umění, řemeslné zručnosti, apod). Součástí školení
jsou také společenské hry, výlety a různé soutěže. V roce
2006 se uskutečnilo 7 jednodenních školení.
Dvakrát do roka pořádá Slunečnice víkendové soustředění pro dobrovolníky své i z jiných organizací.
Vznikají mnohá nová přátelství (v roce 2006 to bylo
23.-24. června a 27.- 29. října).
Jedním z dlouhodobých projektů Slunečnice, o. s., je
KLUB RADOST (založený v r. 2003), který sdružuje dobrovolníky se zájmem o přímou práci s klienty Centra denních služeb Slunečnice. Klub nabízí pestrou škálu aktivit
od práce v zájmových kroužcích přes výlety s klienty až po
pořádání veřejných happeningů a humanitárních festivalů. KLUB RADOST je podporován stejnojmenným projektem Slunečnice a je otevřen každému zájemci od 15-ti let.
Přímá práce dobrovolníků s klienty probíhá ve všedních dnech, kdy Centrum denních služeb CDS-Slunečnice
navštěvují lidé s mentálním postižením z ústavů a z rodin.
Dobrovolníci jsou vedeni zkušeným personálem a podílejí
se na rozvoji pohybových, pracovních i výtvarných dovedností klientů. Je to oboustranně obohacující způsob
aktivního trávení volného času i vynikající příprava pro ty,
kdo se rozhodli studovat a pracovat v humanitně zaměřeném oboru.
Mezi hlavní stálé aktivity Klubu Radost v roce 2006
patřily kulinářský a hudebně dramatický kroužek, zdravotní cvičení s klienty a pravidelné výlety za poznáním.
Největší pomoc dobrovolníci prokázali při průběhu dlouhodobé Sbírky pro Jablůňku. Výtěžek sbírky
(32.629 Kč) je určen na rekonstrukci objektu budoucího
domova náhradní rodinné péče ve Valkeřicích.

Poděkování patří jmenovitě těmto dobrovolníkům:
Lukáš Pelikán, Jiří Hovorka, Andrea Kučerová, Monika
Štrajtová, Jiří Pelát, Kristýna Nováková, Martin Štěpánek,
Karina Kapounová, Lucka Dušková, Tomáš Císař, Eva Pospíšilová, Honza Smítka.
S podporou Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice jsme
v roce 2006 vydali pestrou škálu propagačních materiálů
o dobrovolnické službě, které mohou být inspirativní i pro
jiné organizace. Tyto prospekty lze bezplatně získat na
vyžádání u našeho koordinátora. Do oběhu se dostalo již
více než 3000 kusů těchto materiálů.
V ROCE 2006 JSME SPOLUPRACOVALI S TĚMITO ŠKOLAMI:
Střední zdravotnická škola Děčín,
Gymnázium Děčín.
DOBROVOLNICKÝ PROGRAM SLUNEČNICE, o.s.,
OFICIÁLNĚ PODPORUJÍ:
Ministerstvo vnitra České republiky, Ústecký kraj, Statutární město Děčín, Ministerstvo kultury České republiky.
Jednotlivé akce a happeningy se uskutečňují za pomoci
mnoha sponzorů, kterým děkujeme.

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ SLUNEČNICE, o. s.
Ondřej Zima
Slunečnice, o.s., Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1,
telefon: 7412 512 400, 739 510 653 (od 8.00 do 16:00)
e-mail: zima.ondrej@seznam.cz

V ROCE 2006 JSME S POMOCÍ DOBROVOLNÍKŮ USKUTEČNILI TYTO VEŘEJNÉ AKCE:
DEN ZEMĚ - osázení a úklid slunečnicového parčíku.
HISTORICKÉ TRHY MÁJOVÉ - veřejné vystoupení dramatického kroužku.
ZÁMECKÁ KRAMLIČKA - 11. ročník humanitárního festivalu pro lidi s mentálním postižením.
ART CZECH COM 2006 - výstava ateliéru Slunečnice na výtvarném salonu na děčínském zámku.
1. SLUNEČNICOVÁ ZÁBAVA - družební akce pro klienty z ústavů a z neziskovek v Ústeckém kraji.
POPELČIN PLES - komorní ples v prostorách Slunečnice, kterého se účastnili klienti s rodiči.
ČAJOVÝ FESTIVAL - akce k celonárodní kampani „Týdny pro duševní zdraví“.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - tradiční čertování pro kliety CDS a žáky speciální školy v Děčíně.
SEMINÁŘ ARTETERAPIE - seminář o blahodárném působení výtvarné tvorby na lidskou psychiku.
GALAVEČER - prezentace Slunečnice a Mateřského centra Bělásek v Městském divadle Děčín.
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HLAVNÍ PROJEKTY SDRUŽENÍ SLUNEČNICE PODPORUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
A STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY

DALŠÍ DŮLEŽITÉ AKTIVITY V ROCE 2006
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V roce 2006 jsme věnovali velkou péči přípravě projektů pro rok 2007, jejichž společenský přínos dalece přesahuje rámec základní činnosti naší organizace. Za jejich
vznikem stojí projektová manažerka a současná předsedkyně Slunečnice, o. s., Šárka Dostálová, která se opírá
o zkušený tým a několikaleté zkušenosti.

SLUNEČNICE A UMĚLECKÝ ROZVOJ
TALENTOVANÝCH LIDÍ S POSTIŽENÍM:
Uměleckou seberealizaci lidí s mentálním i tělesným
postižením v Děčíně již několik let podporuje projekt
MÁME CO NABÍDNOUT. Díky němu je ﬁnančně i materiálně zajištěna činnost výtvarného ateliéru Slunečnice, který
si získal skvělou pověst daleko za hranicemi regionu, hlavně díky nadšení a obětavosti výtvarníka Pavla Ledinského.
Ateliér Slunečnice je bezbariérový a má k dispozici speciální sociální zázemí a podporu Centra denních služeb
Slunečnice. Tím patří mezi ojedinělá zařízení podobného
typu. Hlavním výstupem projektu MÁME CO NABÍDNOUT
jsou hodnotná umělecká díla, která je možno vidět na
různých výstavách po celé České republice.

SLUNEČNICE A ODBORNÝ RŮST PROFESIONÁLŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:
S cílem zvýšit kvaliﬁkovanost pracovníků Slunečnice, o. s., a řady dalších sociálních organizací byl na podzim
roku 2006 zahájen dlouhodobý projekt KONKURENCESCHOPNOST POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA

DĚČÍNSKU. Díky ﬁnanční podpoře Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky získalo přes
dvě desítky organizací možnost bezplatného vzdělávání
v manažerských dovednostech, technikách práce s klienty, řešení krizových situací a v mnoha dalších oborech.
V průběhu listopadu a prosince jsme zařizovali školící
místnost nábytkem a technikou, připravovali zázemí pro
kurzy a zajistili občerstvovací servis, aby se u nás lidé dobře cítili. Celkový rozpočet projektu, který bude poskytovat
vzdělávací kurzy (včetně akreditovaných) až do května
2008 je 4.231.500 Kč. Jeho vedoucí je Štěpánka Ticová.

SLUNEČNICE A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PRO LIDI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM:
Projekt Sociální ﬁrma Slunečnice je dosud největší
záměr v dějinách naší organizace, který má zásadní přesah do komerční sféry. Jeho cílem je zřízení a vyzkoušení
zaměstnanecké organizace, kde prioritou není rostoucí
zisk, ale vytvoření a udržení pracovních míst pro osoby
ohrožené nezaměstnaností. Během roku 2006 jsme zajišťovali organizační zázemí a prostory pro vznik dílen, které
budou muset ještě projít generální rekonstrukcí. Připravovali jsme podmínky pro aktivní spolupráci s Úřadem práce
v Děčíně kvůli výběru vhodných osob pro práci v Sociální
ﬁrmě. Celkový rozpočet 6.031.105 Kč je z velké části podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR. Projekt vede Šárka Dostálová.

PLÁNY SLUNEČNICE, o. s., NA ROK 2007

1.

V roce 2006 se podařilo dokončit všechny plánované sekce Centra denních služeb Slunečnice pro
osoby s mentálním postižením. V roce 2007 je naším cílem
ekonomicky stabilizovat provoz centra, zajistit zvyšování
kvaliﬁkovanosti jeho personálu a především splnit standardy dané novým zákonem o sociálních službách.

tzv. Sociální ﬁrmy. Půjde o několik provozních sekcí s větším počtem zaměstnanců, pro které je nutné zajistit vyškolené vedení, technické vybavení a rekonstrukci prostor
pro dílny a sociální zázemí. Vysoké nároky budou kladeny
na marketing Sociální ﬁrmy, aby byl zajištěn dostatek
zakázek pro její trvalé udržení.

V oblasti péče o naše klienty máme připraven bohatý celoroční plán základní i doplňkové činnosti.
Chceme vylepšit spolupráci s ústavy sociální péče zajišťováním nadstandardních služeb (např. práce ve výtvarném ateliéru) a zdokonalit systém individuálního rozvoje
u klientů z rodinné péče.

2.

Náš profesionální koordinátor dobrovolnické služby bude postupně zdokonalovat systém školení,
organizování a náboru dobrovolníků, jejichž úkolem bude
nejen přímá práce s klienty ale hlavně pořádání větších
osvětových a kulturních akcí, například Slunečnicový ples,
festival Zámecká Kramle a Valkeřické Jablíčko.

3.

7.

Chráněná graﬁcká dílna Slunečnice přejde v roce
2007 ze zkušebního režimu na normální provoz.
Plánujeme její technické dovybavení, personální rozšíření
na cca 6 osob a především zaměření orientace poskytovaných služeb na běžný komerční sektor.

4.

V plném proudu bude po celý rok 2007 probíhat
nový evropský projekt sdružení Slunečnice nazvaný Konkurenceschopnost poskytovatelů sociálních služeb.
Jedná se o dlouhodobý systém odborných vzdělávacích
kurzů, kterých se účastní zaměstnanci neziskových i příspěvkových organizací. V této souvislosti dojde k rekonstrukci školícího salonku Slunečnice, o. s.

5.

Organizačně nejnáročnějším evropským projektem Slunečnice, o. s., realizovaným v roce 2007
bude testování nového typu zaměstnanecké organizace,

6.

Také chceme zlepšit vztahy mezi naší organizací
a veřejností. Od poloviny roku 2007 přijmeme public relations asistenta pro přípravu mediálních výstupů
a osvětových akcí. V souvislosti s blížícím se desátým výročím založení naší organizace plánujeme vydat publikaci
s obrazy našich klientů a slunečnicový magazín shrnující
výsledky Slunečnice od jejího vzniku až po současnost.

8.

Sekce fundraisingu se bude postupně zaměřovat
na to, jak vyhledávat a získávat individuální dárce.
Zkvalitníme spolupráci se stávajícími dárci a sponzory
nabídkou našich služeb a produktů v souvislosti s Chráněnou graﬁckou dílnou a Sociální ﬁrmou. Nadále budeme hledat klíčového partnera pro rekonstrukci Domova
náhradní rodinné péče Jablůňka ve Valkeřicích.
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FUNDRAISING SLUNEČNICE
Rozšíření Centra denních služeb Slunečnice o nové
sekce v roce 2006 výrazně zvýšily celkové provozní náklady sdružení. Také průběžně probíhající rekonstrukce (nová
chráněná graﬁcká dílna, speciální učebna, sociální zázemí)
byly důvodem pro změnu organizační struktury. Vznikla
samostatná sekce pro fundraising (získávání ﬁnančních
nebo materiálních prostředků). Manažerkou této sekce se
stala Šárka Dostálová, která vede projektový fundraising,
vedoucím ﬁremního fundraisingu se stal Pavel Ledinský.
V nejbližším časovém horizontu (v roce 2007) připravujeme zavedení individuálního fundraisingu (za tímto účelem plánujeme získat dalšího vyškoleného pracovníka).

VÝSLEDKY FUNDRAISINGU SLUNEČNICE V ROCE 2006:
PROJEKTOVÝ FUNDRAISING:
Dotace různých subjektů

3.298.367,-

FIREMNÍ FUNDRAISING:
Smlouvy na reklamu
Finanční dary
Hmotné dary

206.925,428.553,122. 050,-

Vývoj fundraisingu ve Slunečnici
od roku 2003:
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006
NÁKLADY 2006
Mzdové náklady
Materiál
Energie
Nájemné
Opravy a údržba
Cestovné
Vedení projektu
Telefony, internet, poštovné
Školení, kurzy
Školení dobrovolníků
Supervize
Propagace
Účetní služby
Bankovní poplatky
Ostatní služby

VÝNOSY 2006
1.487.948,572.189,105.229,308.813,36.585,41.799,125.000,113.893,421.296,61.952,134.000,211.846,103.025,11.188,489.595,-

(honoráře, audit, poradenské služby, stavební úpravy)

Ostatní náklady

Náklady celkem:

1.067.910,100.000,65.000,259.390,10.000,70.000,152.000,1.377.280,196.787,550.603,206.925,50.962,18.150,94.331,23.202,-

(prodej drobných výrobků, vstupné z akcí)

25.736,-

(daně, poplatky, penále)

Odpisy

Dotace Ústeckého kraje
Dotace Města Děčín
Dotace Ministerstva kultury ČR
Dotace Ministerstva vnitra ČR
Dotace Města Ústí n. L.
Dotace Nadace Via
Dotace Úřadu práce Děčín
Dotace Phare (EU)
Dotace ESF 4.1. (EU)
Sponzoring
Výnosy za reklamu
Platby klientů
Výnosy z pronájmu
Tržby za graﬁcké služby
Ostatní tržby a výnosy

14.430,4.264.524,-

Členské příspěvky
Úroky
Ostatní výnosy
Výnosy celkem:

2.300,1.139,4.737,4.250.716,-

Celková hospodářská ztráta sdružení Slunečnice za rok 2006 činí 13.808 Kč
Pozn.: Uvedené částky jsou zaokrouhleny na celé Kč
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SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ 2006
Výborné výsledky spolupráce se sponzory a dárci jsou
většinou dílem našeho fundraisera Pavla Ledinského. Podařilo se získat několik silných ﬁrem pro trvalou podporu
Slunečnice, o. s., přičemž se nejedná se jen o ﬁnanční
prostředky, ale také o významnou materiální pomoc při
rozsáhlých rekonstrukcích.
Jak je patrno ze zprávy o hospodaření, tvoří dárcovství a sponzoring významnou část ﬁnančního rozpočtu
Slunečnice, o. s.. Díky sponzorům se v roce 2006 podařilo
uvést do provozu novou speciální učebnu Centra denních
služeb Slunečnice, zrekonstruovat prostor pro chráněnou
graﬁckou dílnu a zlepšit sociální zázemí. Dárci a sponzoři
rozhodujícím způsobem podpořili činnost výtvarného
ateliéru, díky spolupráci s ﬁrmou SVS, a.s., se podařilo
vydat velký nástěnný kalendář s obrazy, které vytvořili
klienti Slunečnice.
Rozhodující ﬁnanční podíl mají sponzoři tradičně při
uskutečnění humanitárního festivalu Zámecká Kramle
a dalších veřejných akcí. Za pomoci sponzorů průběžně
vybavujeme Centrum denních služeb Slunečnice o další pomůcky. Firma Karneval Media je poskytovatelem
bezplatného internetového připojení. Díky sponzorské
podpoře a veřejným sbírkám se již několik let daří pokračovat v rekonstrukci objektu Domova náhradní rodinné
péče Jablůňka ve Valkeřicích, který jsme v roce 2006 nově
zastřešili a postavili nový komín.
Přes tradiční počáteční potíže, vzniklé tím, že dotace
přicházejí až ve druhém čtvrtletí, byla s pomocí dotací od
orgánů místní samosprávy, státní správy a nadací zajištěna přímá péče o klienty včetně doprovodných aktivit.
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S tím souvisí též ﬁnanční zabezpečení dobrovolnické
služby, především školení dobrovolníků.
Finanční podpora Evropské unie (Phare, Evropský
sociální fond) sehrála klíčovou roli pro úspěšný průběh
Rekvaliﬁkačního programu Slunečnice pro osoby s postižením a při přípravě dalších významných záměrů připravených naší projektovou manažerkou Šárkou Dostálovou.
Slunečnice, o. s., všem našim podporovatelům vyjadřuje poděkování za ﬁnanční a materiální pomoc, jejímž
výsledkem je zlepšení životních podmínek a možností
seberealizace osob s mentálním a tělesným postižením
v děčínském regionu. Jako výraz vděčnosti jsme 16. prosince 2006 uspořádali galavečer v Městském divadle
Děčín, kde naši nejvýznamnější partneři obrželi obrazy
vytvořené klienty výtvarného ateliéru Slunečnice.

ČINNOST SLUNEČNICE, o. s., V ROCE 2006 PODPOŘILI:
DONÁTOŘI:

SPONZOŘI
A DÁRCI:

Zvláštní poděkování Petru Tarantovi

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:

EL plus D
Agentura REGIA
Dřevovýroba JENTSCH
Salon ELIXÍR
MOTO ARTE
Evropská obch. akademie

SHOTTY
Jana Filová
Jan Pajer
Ivan Dvořák
Barvy laky MAJKA
Barvy laky KINDL

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Slunečnice, o. s.
Registrace MV (12. 6. 1998) pod číslem:
VS/1 - 1/36417/98-R
IČO: 68455429

Děčín 1

Sídlo (adresa):
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1
Telefon/mobil:
412 512 400, 603 295 477 - kancelář Slunečnice / CDS
603 295 477 - fundraising Slunečnice
737 502 295 - graﬁcká dílna Slunečnice
739 492 206, 739 492 193 - Sociální ﬁrma Slunečnice
723 898 311 - vzdělávací centrum Slunečnice
E-mail:
slunecnice@karneval.cz - kancelář Slunečnice / CDS
gds@gdsdecin.cz - graﬁcká dílna Slunečnice
socialniﬁrma@seznam.cz - Sociální ﬁrma Slunečnice
k.schopnost@seznam.cz - vzdělávací centrum Slunečnice
Kontaktní osoby:
Šárka Dostálová, Hana Tichá - kancelář Slunečnice / CDS
Pavel Ledinský - fundraising Slunečnice
Martin Zíka, Lucie Kadorová - graﬁcká dílna Slunečnice
Šárka Dostálová, Kateřina Schmidtová - Sociální ﬁrma Slunečnice
Štěpánka Ticová - vzdělávací centrum Slunečnice

SPONZOREM TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY
JE AKCIOVÁ SPOLEČNOST
MĚĎ POVRLY

