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 Zeptáte-li se kohokoliv ze Slunečnice, jaký byl rok 2008, odpoví vám 
každý bez rozmýšlení, že náročný, vyčerpávající, plný ztrát, ale i obrovské-
ho nasazení a velkých úspěchů. Vracím se v myšlenkách zpátky ke všemu, 
čím jsme za tento rok prošli, ale stále se nemohu zbavit všudypřítomného 
napětí a obav, že to všechno ještě stále není za námi a že ještě bude trvat, 
než budeme moci pracovat s jistotou, že situace v sociální politice je na-
tolik stabilizovaná, že nemusíme nad rámec našich každodenních povin-
ností s nezměrným úsilím vyjednávat s ministerstvy, úředníky, politickými 
představiteli města a kraje a že čas strávený často marným obíháním firem 
s prosbami o finanční podporu budeme moci věnovat efektivně jen a jen 
ve prospěch lidí s postižením, kteří naše služby a pomoc potřebují.
 V roce 2008 vyvrcholila existenční krize neziskových poskytovatelů soci-
álních služeb, způsobená nevhodným systémem financování ze strany Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí. Množství organizací pod tíhou nedostatku 
prostředků zaniklo, ostatní musely radikálně omezit svou činnost, aby vůbec 
přežily. To se, bohužel, nevyhnulo ani Slunečnici. Díky téměř dvouletému zpož-
dění vyhlášení dotací evropských fondů, významnému snížení dotací do so-
ciální oblasti a následnému několikaměsíčnímu zpoždění jejich přerozdělení, 
jsme po celý rok pracovali s omezeným krizovým plánem činnosti i financová-
ní. Chtěli jsme alespoň v základní formě zajistit kvalitní poskytování sociálních 
služeb potřebným osobám, a snažili jsme se co to jen šlo, aby nic z toho nepří-
jemného, co se kolem nás dělo, uživatelé našich služeb nepocítili.

 V červnu 2008 bylo Slunečnici 10 let. Připravovali jsme se na to, že ten-
to rok bude ve znamení velkých oslav a zásadních rozvojových kroků. Na 
místo toho jsme museli nejen zrušit některé velké projekty a dílčí akce, ale 
také ukončit několik pracovních poměrů, abychom zajistili alespoň zá-
kladní udržení činnosti: 
- k 31. 3. 08 jsme ukončili nově nastartovanou doplňkovou službu krani-
osakrální terapie a masáží pro klienty s postižením a propustili asistentku 
Aničku Vojířovou,
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Šárka Zimová Dostálová
předsedkyně Slunečnice, o.s.

- k 30. 4. 08 jsme ukončili činnost PR sekce sdružení a propustili PR mana-
žera Martina Zíku a k  31.5.08 i jeho asistentku Hanku Vodžákovou,
- k 27. 5. 08 ukončil z finančních a osobních důvodů pracovní poměr ve-
doucí výtvarného ateliéru Pavel Ledinský a v období od 30.6. do 30.9.08 
byla dočasně pozastavena činnost výtvarného ateliéru,
- k 30. 8. 08 ukončila z finančních důvodů pracovní poměr další z asisten-
tek sociální rehabilitace Pavlína Valová,
- k 30. 9. 08 jsme z finančních důvodů ukončili projekt Domova náhradní 
rodinné péče Jablůňka ve Valkeřicích,
- nemohli jsme v pracovních místech udržet zaměstnance přijaté projek-
tem Sociální firma, kteří potřebovali delší čas pro získání potřebných pra-
covních dovedností, což by v příznivějších finančních podmínkách neva-
dilo, ale nyní by pro nás byli neúměrnou finanční zátěží,
- bez možnosti navázat po ukončení pilotního projektu „Sociální firma“ 
dalším projektem, který by díky získaným zkušenostem umožnil jeho roz-
voj k plné soběstačnosti, se nově vzniklá Sociální firma ocitla bez prostřed-
ků a zajištěných zakázek ,
- museli jsme přerušit rekonstrukci 1. podlaží Slunečnice a upustit od všech 
plánovaných investic do vybavení a podoby prostor Slunečnice,

 Jenom díky obdivuhodnému nasazení a obětavosti všech pracovníků 
Slunečnice se podařilo uskutečnit obrovské množství úžasné práce a skvě-
lých akcí. Dá se říci, že vzhledem k tomu, jak špatné jsme měli k práci pod-
mínky, jsme paradoxně byli neobyčejně úspěšní: 
-  získali jsme akreditaci MPSV pro vzdělávací zařízení a akreditaci pro 
vlastní rekvalifikační kurz Pracovník v přímé obslužné péči,
- vytvořili jsme novou sociální službu Sociálně terapeutické dílny, navazu-
jící na stávající sociální rehabilitaci ve Slunečnici,
- vydali jsme ojedinělou publikaci Citovod s obrazy malířů výtvarného 
ateliéru Slunečnice a poezií děčínských básníků,
- podařilo se nám najít pro výtvarný ateliér novou  posilu v podobě stu-
dentky UJEP v Ústí nad Labem, Anny Petákové,

- rozšířili jsme služby centra sociální rehabilitace Cesta do světa a úspěšně 
otevřeli nový dobrovolnický program Dobré odpoledne,
- pro Sociální firmu jsme po dlouhém a obtížném hledání získali novou ve-
doucí Milenu Suchoňovou,
- dokonce se nám podařilo úspěšně realizovat i některé společenské a kul-
turní akce, které byly důstojnou oslavou našich kulatých deseti let – Májové 
putování Děčínem, Kramle, Týden pro duševní zdraví, Valkeřické Jablíčko, 
výstavy výtvarného ateliéru v Praze a v Děčíně, křest Citovodu s autorským 
čtením v Děčíně a Rumburku, koncert houslisty Jaroslava Svěceného a dal-
ší a další, o kterých se dočtete v naší výroční zprávě.

 Rok 2008 jsme společnými silami přestáli. Mé poděkování za to patří jak 
všem zaměstnancům a dobrovolníkům Slunečnice (stávajícím i bývalým), 
tak všem donátorům a podporovatelům, kterým věnujeme celou závěreč-
nou část výroční zprávy. Patří mezi ně nejen sponzoři, ale také jednotliví 
lidé, kteří nám byli potřebnou podporou jako odpovědní úředníci, politici, 
zástupci jiných neziskových organizací, atd.
 Doufejme, že nový rok 2009 bude příznivější a že přinese potřebné změ-
ny, po kterých celý neziskový sektor poskytovatelů sociálních služeb tak 
dlouho volá. Vždyť jestliže žádáme nápravu nefunkčního systému, není to 
kvůli našim peněženkám, ale kvůli ohrožení existence potřebných služeb 
pro tisíce lidí v celé republice. Lidí, kteří si sami 
pomoci nemohou a pro které jsme často po-
slední šancí na slušný a smysluplný život.
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PŘEDSTAVENÍ SLUNEČNICE, o. s.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SLUNEČNICE, o.s.,
(stav ke konci roku 2008)

VEDOUCÍ TÝM SLUNEČNICE, o. s. (k 31. 12. 2009)

 Slunečnice, o. s., je nevládní nezisková organizace se sídlem v Děčí-
ně. Poskytujeme služby lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením na bázi profesionálních registrovaných sociálních služeb 
nebo akreditované dobrovolnické pomoci.
 Provozujeme pět základních sekcí, jejichž činnost se vzájemně pod-
poruje a logicky na sebe navazuje - centrum Cesta do světa, sociální fir-
mu, vzdělávací centrum, dobrovolnické centrum a chráněnou pracovní 
dílnu.
 Hlavním programem Slunečnice, o. s., je činnost s mentálně a těles-
ně postiženými lidmi. Pořádáme kulturní akce, podporujeme integraci 
sociálně slabých skupin do společnosti. Zabýváme se osvětou veřej-
nosti, která je zaměřena na život lidí s postižením.
 Usilujeme o maximální dostupnost sociálních služeb a populari-
zujeme problematiku lidí s postižením takovým způsobem, aby byla 
podpořena pozitivní změna v nazírání ostatních lidí a lidské společnos-
ti na tuto společensky znevýhodněnou skupinu v duchu pochopení 
a respektu. Nedílnou součástí toho je pořádání vzdělávacích aktivit 
v oblasti pomáhajících profesí a dobrovolnické služby.
 Cílem činnosti SLUNEČNICE, o. s., je integrace lidí s postižením zpět 
do společnosti, zapojení lidí s postižením do běžného veřejného života 
a zajištění důstojných a kvalitních životních podmínek těchto lidí.

RADA:

Šárka Dostálová - předsedkyně
 - výkonná ředitelka
Martin Zíka - místopředseda
Petr Hechter - člen rady

VEDOUCÍ SEKCÍ:

Ivana Fryčková - Centrum Cesta do světa
Ondřej Zima - Dobrovolnické centrum Slunečnice
Štěpánka Ticová - Vzdělávací centrum Slunečnice
Milena Suchoňová - Sociální firma Slunečnice
Martin Zíka - Chráněná grafická dílna Slunečnice

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ:

Šárka Zimová Dostálová, Martina Štolcová, Kateřina Schmidtová, Martin 
Zíka, Jan Skácel, Helena Hantáková, Miloš Doležal, Hana Tichá, Štěpánka 
Sekerková Ticová, Jaromír Hájek, Petr Hechter.

Také v roce 2008 bylo uděleno čestné členství za zásluhy o rozvoj naší 
organizace těmto osobám:
Dana Veltruská, Petr Kallista.

Slunečnice, o.s., byla založena v roce 1998, 
v roce 2008 oslavila desáté výročí od svého za-
ložení - deset let pomáháme lidem s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením.
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OBLAST PŮSOBENÍSTRUKTURA ORGANIZACE
 Oblast působení Slunečnice, o.s., nelze zcela přesně vymezit. Ačko-
li je naším hlavním posláním zajišťovat služby pro osoby s postižením 
v děčínském regionu, spolupracujeme přitom s dalšími neziskovými 
organizacemi, ústavy sociální péče a jinými subjekty v Ústeckém kraji. 
Aktivity našich samostatných hospodářských sekcí mají rozsah po celé 
ČR a Dobrovolnické centrum Slunečnice zahájilo úspěšnou spolupráci 
v sousedním Německu.
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CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE
A SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH DÍLEN

CESTA DO SVĚTA

 Činnost centra CESTA DO SVĚTA se odehrávala v roce 2008 ve 
znamení oslav desátého výročí zakladatelské organizace Slunečni-
ce, o.s. Jako její tříleté děcko, pokřtěné v druhém roce ministerskou 
registrací a standardy kvality, muselo navzdory okolnostem pečlivě 
dbát na svůj zdravý růst a prospívání. 

 Jste-li člověk s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postiže-
ním, můžete se u nás snadno za pomoci asistentů zorientovat a vybrat 
si z široké nabídky služeb. Budete-li potřebovat poradit s nejrůznějšími 
záležitostmi, které se týkají vašeho života a vašich možností – potom 
je vám k dispozici poradce CDS. Možná se budete chtít něco naučit 
a nacvičit si dovednosti potřebné pro samostatný život – potom jsou 
pro vás připraveny programy nácviku péče o sebe, péče o domác-
nost, zacházení s financemi, stravování, samostatného pohybu 
a komunikačních dovedností. Chcete-li se především stýkat s lidmi,  
potom jsou zde pro vás aktivity odpoledního klubu. Všechny tyto 
služby jsou POSKYTOVÁNY ZDARMA.
 Pokud by vám tato nabídka nestačila, můžete si dále vybrat z do-
plňkových služeb centra: ergoterapii, tvorbu v bezbariérovém vý-
tvarném ateliéru, činnost v textilní, hudební, zahradní, keramické 
a zdravotně relaxační dílně, můžete se zapsat do zájmových kurzů 
vaření, kondičního tělocviku, tance, divadla, fotbalu, plavání. Ve 
spolupráci s Dobrovolnickým centrem Slunečnice se můžete skamará-
dit s dobrovolníky, kteří se vám budou ve svém volném čase věnovat 
podle vašich zájmů v programu Dobré odpoledne. Pokud na sobě po-
třebujete zapracovat a věnovat se hlouběji nějaké činnosti, je zde pro 

vás program 1+1 – individuální činnost s asistentem. A kromě toho 
všeho s námi můžete výletovat, trávit dovolenou nebo se vypravit 
za kulturou – zkrátka strávit společně fajn čas. 
 8 z těchto 19 programů jsme nově zahájili právě v uplynulém 
roce. V květnu jsme s odchodem lektora museli  ukončit činnost Výtvar-
ného ateliéru. Ale díky výborné spolupráci s katedrou výtvarné kultury 
UJEP v Ústí nad Labem jsme již v říjnu provoz ateliéru obnovili pro sku-
pinu pěti malířů s postižením. 
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 Základní služby sociální rehabilitace využívalo 29 osob, 
doplňkové služby 71 osob za podpory 7 odborných pra-
covníků a 13 dobrovolníků. Do roku 2009 jsme vstoupili se 
4 pracovníky a 12 dobrovolníky.
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CO SPECIÁLNÍHO JSME NA CESTĚ DO SVĚTA
V MINULÉM ROCE PODNIKLI? 
• Tradiční „Pochodnický mejdan“ s vyhlášením nejlepších výletníků. 
• „Výtvarnou soutěž“ pro speciální školy, domovy pro osoby se zdravot- 
 ním postižením a ambulantní  zařízení.
• Návštěvu chráněného bydlení v Terezíně.
• Jarní pobyt v Horní Poustevně a letní pobyt ve Žďárských vrších.
• Vystoupení taneční dílny CDS na Bambiriádě.
• „Májové putování Děčínem“ se sázením slunečnic.
• Soutěžení na „Májových hrách“ v Ústí nad Labem.
• Vystoupení  hudební dílny CDS na vernisáži fotografií Dagmar Hocho- 
 vé Zadním vchodem v Praze.
• Výstavu v Galerii na schodech v Děčínské městské knihovně.
• Výstavu výtvarného ateliéru Slunečnice v pražském Divadle Bez zá- 
 bradlí a na děčínském zámku.
• Příměstské „Prázdniny se Slunečnicí“.
• Celokrajskou „Soutěž v první pomoci“ pro lidi s postižením.
• „Květinový bál“ ve společenském domě Střelnice.
• „Citovod tour“ v Rumburku.
• Happening na osvětové akci Česko proti chudobě.
• „Mikulášskou slavnost“ pro Základní školu.
• Oslavu Slunečnicových narozenin.

ROZVOJOVÉ CÍLE PRO DALŠÍ OBDOBÍ
V novém roce chceme umožnit lidem s postižením další postup při 
hledání svého uplatnění i v rámci pracovních dovedností. K tomu vel-
mi přispěje činnost nově vzniklé sociálně terapeutické dílny a návazný 
pracovně - tréninkový program v kavárně „Na Cestě“ na děčínském 
zámku. Těšíme se i na nové možnosti spolupráce s dalšími poskytova-
teli sociálních služeb v Děčíně. 

Vedoucí: Mgr. Ivana Fryčková

mobil: 731 653 326
mail: fryckova@slundecin.org
web: www.slundecin.org

CENTRUM CESTA DO SVĚTA

 Velký dík patří firmám a lidem, kteří nás v roce 2008 podporova-
li finančně, materiálně i služebně! Bez nich by nebylo to, co je. 
(Pozn.: Jejich výčet naleznete na straně věnované podporovatelům Slunečnice, o.s.)

SPOLUPRACOVNÍCI CENTRA CESTA DO SVĚTA:

ZŠSp Děčín (Mgr. Stružinský, Mgr. Vyskočil); MUDr. Pavel Kozlík; SZŠ Dě-
čín (p.uč. Viznerová); VZŠ Ústí nad Labem (Mgr. Rohanová); DDM Teplic-
ká, Děčín (p. Kultová, p. Čapková); Dobrovolnické centrum Slunečnice; 
Vzdělávací centrum Slunečnice; Grafická dílna Slunečnice; Iniciativa pro 
děčínský zámek (Ing. Krupičková Iveta); Bc. Šťastná Radka (KÚ, registra-
ce); Ing. Raška Vladislav - primátor stat. města Děčín.
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DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM SLUNEČNICE

 Dobrovolníci jsou pro naši organizaci nesmírně důležití. Byla to 
právě skupina nadšených dobrovolníků, kdo před deseti lety zalo-
žili sdružení Slunečnice s cílem pomáhat klientům ústavu sociální 
péče ve Staré Olešce. Následujících deset let dobrovolníci pomá-
hali rozvíjet služby pro spoluobčany s postižením až do dnešní 
profesionální podoby.

 Také dobrovolnictví se posunulo dál. V roce 2006 Slunečnice podru-
hé obhájila akreditaci kvality dobrovolnictví u MVČR. V roce 2007 se 
počet aktivních dobrovolníků výrazně navýšil a jejich pomoc se stala 
organizovanější, tedy i kvalitnější. V roce 2008 bylo založeno Dobro-
volnické centrum Slunečnice (DCS) vedené profesionálním koordiná-
torem Ondřejem Zimou. Podařilo se nastartovat tři nové projekty, 
které rozšířily oblast působnosti dobrovolníků v sociální oblasti:

PROGRAM DOBRÉ ODPOLEDNE odstartoval v dubnu roku 2008. Dob-
rovolník se v tomto programu stává průvodcem a kamarádem člověku 
s postižením. Jedno odpoledne v týdnu mají vyhrazeno pro společnou 
tvorbu, pro zážitky, pro sebe. Dobré odpoledne napomáhá lidem s po-
stižením s častou obtíží - jak využít volný čas? Postižení je totiž závažný 
faktor bránící při navazování mezilidských vztahů. Když dobrovolník 
z programu odejde, jeho kamarád si odnáší nejen vzpomínky, ale také 
nové dovednosti a větší jistotu při pohybu ve společnosti. Do tohoto 
trvalého programu se dosud úspěšně zapojilo 7 dobrovolníků a jejich 
počet se nadále zvyšuje.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT DCS se zajímá i o svět za hranicemi ČR. Od 
září 2008 připravuje společně s dobrovolníky spolupráci s německou 
organizací podobného zaměření jako Slunečnice. Ve spolupráci s Di-
akonií Pirna uskutečňujeme výměnná setkání. Zaměstnancům, dob-
rovolníkům i uživatelům obou organizací umožňujeme prožít nová 
přátelství, zážitky, zkušeností a inspirace. V době, kdy v Evropě mizí 
hranice, chceme i my přispět k bourání bariér. A to nejen na poli sociál-
ních handicapů, ale také v rovině mezinárodních vztahů. Projekt, který 
přesahuje do dalších let, spoluorganizují dva dobrovolníci v roce 2008 
zapojil 7 dobrovolníků.

PROGRES je společný projekt dobrovolnických center v Ústeckém 
a Karlovarském kraji, jehož iniciátorem je Dobrovolnické centrum v Ústí 
nad Labem. Jeho cílem bylo zkvalitnit práci a spolupráci dobrovolnic-
kých center, jednotně a masivně propagovat dobrovolnictví a vytvořit 
„manuál“ pro tvorbu a rozvoj nových center. (Bohužel, tento projekt 
nebyl přes veškerou péči a vysoké hodnocení v roce 2009 podpořen).

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
SLUNEČNICE AKREDITUJE
A FINANČNĚ PODPORUJE
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VÝSLEDKY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA SLUNEČNICE
V ROCE 2008
 V uplynulém roce pracovalo ve Slunečnici cca 25 dobrovolníků 
pravidelně a 15 občasně. 
 Byly zajištěny podmínky pro činnost odpoledních kroužků -  fotba-
lového týmu, kroužku vaření a divadelního souboru.
 Program Dobré odpoledne se osvědčil a má velký přínos pro kvalitu 
života sedmi uživatelů služeb Slunečnice. 
 Celkový výtěžek z benefičních akcí činí 20 000 Kč. Všech výše 
jmenovaných akcí se zúčastnilo na 300 lidí s handicapem a 600 
lidí z veřejnosti. Tím byl naplněna myšlenka integrace, t.j. zapojení lidí 
s postižením do veřejného života a velký kus práce byl odveden i ve sfé-
ře osvěty problematiky lidí s handicapem. Dobrovolníci se účastnili tří 
školení. Proběhlo také vyhlášení nejlepšího dobrovolníka Slunečni-
ce pro rok 2007 a festiválek Valkeřické jablíčko, který je pořádán jako 
netradiční poděkování dobrovolníkům Slunečnice, o.s.
 Slunečnicovým dobrovolníkem roku 2008 je Bára Borkovcová 
která také získala cenu Křesadlo 2008, udělenou hejtmanem Ús-
teckého kraje.

AKTIVITY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA SLUNEČNICE 
V ROCE 2008:
 Přímá práce dobrovolníků s lidmi s postižením přináší vynikající vý-
sledky zejména při vedení kroužků vaření, cvičení, plavání, fotbalu, 
při přípravách divadelního kroužku a činnosti výtvarného atelié-
ru.  Tři činnosti, tedy večerní vaření, výtvarný ateliér a cvičení, mohou 
fungovat jen díky dvěma dobrovolnicím, které je připravují i vedou. 
V roce 2008 se zapojilo 6 dobrovolníků.

V roce 2008 dobrovolníci Slunečnice připravili či pomáhali připra-
vit tyto akce:
Poznámka: V závorce je uveden počet zapojených dobrovolníků

• Retro ples – benefiční akce Slunečnice (8).
• Tři celodenní výlety (3).
• Pochodnický mejdan – ohlédnutí za výlety v roce 2007 (2).
• Májové putování Děčínem – oslava 10. narozenin Slunečnice (5).
• Kramle 2008 – benefiční festival (www.kramle.cz)  (26).
• Den otevřených dveří Slunečnice (4).
• 3. Květinový bál – taneční zábava pro uživatele a přátele (4).
• Soutěž v 1. pomoci – pro spoluobčany s handicapem (2).
• Příprava Kramle 2009 (7).
• Prodej výrobků na vánočních trzích v Děčíně (2).
• Koncert pro Slunečnici – benefice houslisty J. Svěceného (4 ).
• Zkušební provoz tréninkové kavárny – (2).

ČINNOST DOBROVOLNICKÉHO CENTRA
V ROCE 2008 PODPOROVALI:
Ministerstvo vnitra ČR, společnost T - mobile, Statutární město Děčín.
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V roce 2008 se Bára jako první zapojila do 
nově vzniklého programu Dobré odpo-
ledne. Stala se tak na jedno odpoledne 
v týdnu kamarádem a průvodcem Tereze, 
uživatelce služeb Slunečnice. I díky Bářině 
přirozenému projevu k sobě našli rychle 
cestu a týden co týden vyráží za dobro-
družstvím. Vzniklo tak přátelství, které 
je pro Terezu i Báru už téměř rok stálou 
a podstatnou součástí jejich životů. 

          Tento program vyžaduje účast na pravidelných školeních, super-
vizích a konzultacích z důvodů ochrany uživatele a kvality práce dob-
rovolníka. Přesto se do toho Bára pustila, aniž by přerušila svoje po-
řadatelské aktivity. Intenzivně připravovala Kramli 2008, kde pak celý 
víkend spolehlivě pomáhala jako organizátorka. Od října roku 2008 se 
opět zapojila do příprav dalšího ročníku benefičního festivalu.
          Snad největší devizou Báry je její spolehlivost. Úkoly vzniklé při 
pořádání akcí plní včas a beze zbytku. Pokud je tomu někdy z důvodů 
časového vytížení jinak, informuje o tom s předstihem. 
Ceníme si její empatický, přirozený a trpělivý přístup k lidem s postiže-
ním, její organizační dovednosti, nápady, vytrvalost a nadšení. 

PODĚKOVÁNÍ

 Poděkování patří všem dobrovolníkům, ať už u nás působí dva 
roky nebo dva týdny. Každé podpory si velice vážíme a děkujeme 
za ni. Proto je potřeba zdůraznit jména, za nimiž stojí největší prá-
ce a užitek pro člověka s postižením.

ROZVOJOVÉ CÍLE PRO DALŠÍ OBDOBÍ
 V roce 2009 máme v plánu aktivně se zapojit do realizace ambici-
ózního projektu PROGRESS Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem, 
který je výsledkem společné snahy cca desítky dobrovolnických cen-
ter na severu a západě Čech a je zaměřen na popularizaci a zkvalitnění 
dobrovolnictví. Budeme pokračovat v přeshraniční spolupráci - plánu-
jeme uskutečnit výměnné setkání s Diakonií Pirna a navázat trvalou 
spolupráci mezi dobrovolníky obou stran. Čeká nás čtrnáctý ročník fes-
tivalu Kramle 09. Do programu Dobré odpoledne plánujeme zapojit 
20 dobrovolníků a zvýšit počet dobrovolně pomáhajících lidí při 
Slunečnici na 40 osob.
 Od roku 2010 se Dobrovolnické centrum Slunečnice stane zpro-
středkovatelem dobrovolnictví pro poptávající sociální organizace 
v Děčíně. Vzniknou tak optimální podmínky pro zajišťování kvalitní 
dobrovolnické služby pro město Děčín a jeho okolí.

SLUNEČNICOVÝM DOBROVOLNÍKEM ROKU 2008 
JE BÁRA BORKOVCOVÁ
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PODĚKOVÁNÍ NEJAKTIVNĚJŠÍM DOBROVOLNÍKŮM:
Dita Petrovičová 
Za spolehlivé a tvořivé vedení odpoledního kroužku vaření.

Anna Petáková   
Za opětovné obnovení činnosti výtvarného ateliéru Slunečnice.

Andrea Kučerová
Andreje bychom rádi poděkovali za velký přínos a kus odvedené práce 
při přípravách festivalu Kramle 08. Vzala si na odpovědnost zajištění 
jedné ze tří stěžejních částí festivalu. Nutno dodat, že tu nejzdařilejší.

Karina Kapounová 
V roce 2008 byla Karina jedním z nejaktivnějších dobrovolníků. Pomoc 
Kariny není většinou ta nejviditelnější, ale my víme své. Děkujeme.

DALŠÍMI SKVĚLÝMI LIDMI V DOBROVOLNICKÉM CENTRU 
SLUNEČNICE V ROCE 2008 BYLI:
Tomáš Císař Viktorie Del Maschiová
Mája Mančalová Jitka Filařová
Nela Hantáková Jiří Votápek
Radek Hendrych Jiří Hovorka
Martina Jiskrová Dana Kadlecová
Monika Kolářová Jana Křesťanová
Kristína Nováková Veronika Schejbalová
Tereza Stuchlá Mirka Šliková
Tereza Štrajtová Kačka Štěpánková
Andrea Silerová Pavlína Valová
Kateřina Vokounová Jiří Prelát
Martin Markoš Veronika Ušáková
Vladimír Seifert Adam Olah
Lenka Stajčejová Zuzana Kudrnáčová

Vedoucí: Ondřej Zima

mobil: 739 355 705
mail: zima@slundecin.org
web: www.slundecin.org

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SLUNEČNICE

SPECIALITA: HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK
 Dobrovolnictví ve Slunečnici však zdaleka nespočívá jen v práci a pl-
nění úkolů. Příkladem je náš hudebně-dramatický kroužek, ve kterém 
si dobrovolníci spolu s postiženými lidmi ze Slunečnice užijí spoustu 
radosti a povyražení. Vedoucí kroužku Šárka Zimová - Dostálová k tomu 
uvádí jeden příklad za všechny:
 „Rádi si utahujeme z klasických pohádek a s obrovskou radostí je 
předěláváme k obrazu svému a k zděšení a následnému pobavení pu-
blika. Naší pozornosti tak nemohla ujít pohádka nezbytná pro základní 
hodnotovou výbavu každého dítěte - Červená Karkulka. To by jste ale 
nevěřili, co se z ní nakonec vyklubalo. No, to víte, když rodina Červených 
vedená organizačně schopnou babičkou prodává v bufetu u lesa a vlk 
je vegetarián, snažící se uživit stařičkou matku a početné sourozence, 
může být i celkem logické, že přijetí vlka do bufetu (coby brigádníka) 
pomůže babičce zvýšit obrat díky jeho geniálním zeleninovým salátům. 
Ovšem jakmile se do toho vloží myslivec, hygiena a reportéři TV NOVA, 
nastává nefalšovaná reality show, při níž tuhne krev nejedné srnce či 
zajíčkovi. V této pohádce jsme si vyzkoušeli kombinaci hraných scének 
s natáčením videoreportáží, které je v průběhu děje doplňovaly. Před-
stavení mělo premiéru v červnu 2008 na Kramli v Jílovém a v září ve 
Slunečnici na Dni otevřených dveří. Naše ctěné publikum bychom rádi 
upozornili, že se nyní může těšit na další, ještě zběsilejší představení.“
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SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEČNICE

RUKODĚLNÁ DÍLNA A SLUŽBY
V prvním roce realizace jsme v náročném výběrovém řízení vybrali 
5 uchazečů o práci, z nichž 4 absolvovali dlouhodobou rekvalifikaci pro 
výkon sociální služby a 1 získal místo obchodního zástupce.   V červen-
ci 2007 jsme založili novou pobočku Slunečnice, o.s., s vlastní právní 
subjektivitou - samostatnou hospodářskou jednotku „Sociální firma 
Slunečnice, o.s.“. Ta ještě v čer-
venci přijala první čtyři pracov-
níky se zdravotním postižením, 
kteří pracovali pod vedením 
sociálních pracovníků přijatých 
projektem. 

 V průběhu roku 2008 se Sociální firma Slunečnice, o.s., (dále jen SFS) 
rozrostla o další zaměstnance (2 z nich byli rovněž účastníci našeho 
projektu) a mohla se tak pustit do náročnějších zakázek. Jednalo se ze-
jména o práci v lese (sázení stromků, vyžínání, čištění pasek po těžbě a 
pálení klestu). Fyzicky namáhavá práce měla významný vliv na fluktuaci 
zaměstnanců nejen v průběhu projektu, ale i po jeho ukončení. Nástup 
celosvětové hospodářské krize a změna dotační politiky na podporu 
zaměstnávání osob s postižením měly i u nás za následek odchod soci-
álních pracovníků, z nichž zůstala pouze paní Eva Nistorová a obchodní 
zástupce, pan Josef Valtr. Po ukončení projektu přešly všechny aktivity 
na samostatnou hospodářskou jednotku SFS.

V srpnu 2008 skončil projekt Sociální firma Slunečnice, zahájený 
v lednu roku 2007. Jeho cílem bylo vytvořit nový fungující model 
sociální zaměstnanecké organizace, který pomůže najít zaměstná-
ní osobám znevýhodněným na trhu práce (dlouhodobě nezaměst-
naní, lidé se zdravotním postižením, aj.) a podpoří je, než se zapra-
cují v novém prostředí. Do projektu jsme připravili dvě pracoviště 
– již existující Chráněnou grafickou dílnu Slunečnice a rukodělnou 
dílnu, které se po ukončení projektu staly samostatnými hospo-
dářskými jednotkami Slunečnice, o.s.

GRAFICKÁ DÍLNA
V roce 2007 proběhlo v rámci projektu Sociální firmy Slunečnice výbě-
rové řízení na pracovníky grafické dílny. Uchazeči museli projít talento-
vými zkouškami a 6 nejúspěšnějších také odborným kurzem grafické 
komunikace, který je měl připravit na jejich budoucí pozici. Vybráni 
byli nakonec tři – 2 grafici a 1 asistentka PR manažera. Grafická dílna se 
v průběhu projektu zaměřovala na výrobu webových stránek, propa-

Sociální pracovníci absolvovali kurz pro-
fesních dovedností a komunikace.

Zaměstnanci Sociální firmy Slunečnice pracovali hlavně na zakázkách při údržbě zeleně
a na úklidech, v zimním období prováděli montážní a balící práce.
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Vedoucí: Milena Suchoňová

mobil: 776 868 596
mail: suchonova@socialnifirma.cz
web: www.socialnifirma.cz

SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEČNICE

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR v rámci opatření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti vyčerpal 
od 1. 1. 2007 do 30. 8. 2008 – celkem 6.062.758 Kč. Z toho podpora EU 
a státního rozpočtu ČR činila - 5.248.758 Kč vlastní spolufinancování, 
100.000,- Kč – podpora Magistrátu města Děčína a 60.000,- Kč podpora 
f. Drinks Union s.r.o. (prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu 
Ústí nad Labem).

VÝSLEDKY A PŘÍNOS PROJEKTU
 Podařilo se nám poskytnout 10 osobám odbornou rekvalifikaci a 
20 lidem umožnit více než rok pracovního uplatnění v prostředí chrá-
něném psychosociální podporou a zvýšenou tolerancí k pracovním 
výkonům v prvním roce realizace projektu (9 osob v projektu, 11 osob 
v SFS). Po ukončení projektu jsme zajistili pracovní místa  15 z nich, do 
konce roku v nich zůstalo 11 lidí (z nich 5 účastníků projektu).
 Díky možnosti realizovat u nás dosud neznámý model sociální fir-
my s podporou „evropských“ peněz, jsme si vyzkoušeli její fungování.  
Z hlediska personalistiky, ekonomiky, zakázek i  pracovních metod jsme 
získali maximum zkušeností - dobrých i špatných. O tyto zkušenosti se 
můžeme opírat v dalším pokračování činnosti SFS, která po ukončení 
projektu musí podnikat v prostředí nechráněného otevřeného trhu.

 Na základě zkušeností z projektu jsme připravili novou sociální služ-
by – Sociálně terapeutické dílny – která umožní osobám s postižením 
po ukončené sociální rehabilitaci pokračovat v nácviku pracovních do-
vedností a najít další uplatnění. Projekt nám také pomohl vybavit pra-
coviště, kde se i nadále budeme věnovat pracovní rehabilitaci a zaměst-
návání osob s postižením.

gační a informační materiály pro firmy, zajišťovala propagaci Sluneč-
nice a spolupracovala s děčínskými neziskovými organizacemi na PR 
aktivitách jejich „evropských „ projektů. V náročné práci pak nakonec 
obstál pouze jeden pracovník, pan Petr Grimm, který zde působí i na-
dále jako webmaster samostatné Chráněné grafické dílny Slunečnice.

Chráněná grafická dílna Slunečnice byla vybavena příslušnou technikou a programovým 
vybavením díky projektu Sociální firmy Slunečnice, který byl spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Sociální firma Slunečnice má k dispozici 
vlastní automobil pořízený z prostředků
projektu. Díky tomu může dojíždět za
zakázkami po celém regionu.
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CHRÁNĚNÁ
GRAFICKÁ DÍLNA

SLUNEČNICE

 Po ukončení projektu Sociální firmy Slunečnice, jehož součástí 
byl výcvik nových pracovníků pro grafickou dílnu (byla založena 
v roce 2006), se tato samostatná hospodářská jednotka sdružení 
Slunečnice vydala vlastní cestou vstříc všem úskalím, které skýtá 
otevřený trh. Byla to pro nás nová zkušenost výrazně ztížená tím, 
že jsme se zaměřili na zaměstnávání osob s postižením. Vycházeli 
jsme z předpokladu, že tito lidé se mohou a chtějí intenzivně za-
bývat duševní činností a práce na počítači je pro ně při vytvoření 
vhodných podmínek zajímavá a udržitelná.

 S podporou projektu Sociální firmy jsme zřídili malou zakázkovou 
kancelář, 2 pracoviště pro grafiky a 2 pracoviště pro webmastery. Uva-
žovali jsme i o dvousměnném provozu. Všechna pracoviště jsou vy-
bavena výkonnými počítači a špičkovým software. Postupně jsme v 
průběhu roku 2008 získávali klientelu, která umožnila dílně další rozvoj 
a dovybavení. Ve spolupráci s partnery (tiskárnami) jsme nyní schopni 
zákazníkům dodávat vysoce kvalitní tiskoviny od vizitek až po pub-
likace, prezentační předměty jako jsou trička, propisky, klíčenky, aj. 
Hlavní činností Chráněné grafické dílny Slunečnice je výroba a správa 
webových prezentací.
 Během roku 2008 se nám podařilo průběžně zaměstnat celkem 
sedm pracovníků, ale bohužel vývoj situace nám neumožnil udržení 
tohoto stavu. Dva pracovníci museli ukončit ze zdravotních důvodů, 
kdy se ukázalo, že pracovní nároky na ně kladené jsou příliš vysoké, 
další dva pracovníci museli odejít z ekonomických důvodů. V roce 2008 
došlo k nepříznivé kumulaci dvou vážných společenských krizí a to kri-

Vedoucí: Martin Zíka

mobil: 737 502 295
mail: gds@gdsdecin.cz
web: www.gdsdecin.cz

CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

ze sociálního systému a hospodářské krize. To se pochopitelně odrazilo 
na úbytku zakázek a útlumu činnosti Chráněné grafické dílny Slunečni-
ce, kterou se ale navzdory úskalím podařilo udržet v provozu.
 Chráněná grafická dílna Slunečnice je poskytovatelem náhrad-
ního plnění. To znamená, že zaměstnává více než 50 % zaměstnanců 
s postižením (což je v souladu s posláním Slunečnice, o.s.).

ROZVOJOVÉ CÍLE PRO DALŠÍ OBDOBÍ
 V roce 2009 přejdeme na nový systém provozu, který dílně umožní 
doplnit personální kapacity a lépe reagovat vůči výkyvům na trhu. Při-
pravili jsme nový projekt, jehož smyslem je vytvoření pracovních pří-
ležitosti pro dalších pět talentovaných lidí s postižením. Pokud projekt 
bude úspěšný v grantovém řízení, umožní to využít naše bohaté zkuše-
nosti se sociálním podnikáním a zaměstnáváním osob s postižením.

Ukázka pestré produkce Chráněné grafic-
ké dílny Slunečnice.
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VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
SLUNEČNICE

 V první polovině roku 2008 skončil vzdělávací projekt „Kon-
kurenceschopnost poskytovatelů sociálních služeb na děčínsku. 
Hlavním cílem projektu bylo připravit poskytovatele sociálních 
služeb na změny v legislativě a na nové ekonomické podmínky 
v oblasti sociálních služeb. Po jeho ukončení jsme se rozhod-
li zhodnotit získané zkušenosti založením nové sekce nazvané 
Vzdělávací centrum Slunečnice. 

 V květnu 2008 byla Slunečnici, o.s. udělena akreditace MPSV 
pro vzdělávací instituci. Nové vzdělávací centrum Slunečnice, zahá-
jilo svou činnost akreditovaným 150-ti hodinovým kurzem „Pracovník 
v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o osoby 
s postižením“. Kurz se nyní koná průběžně (vždy po naplnění dostateč-
ného počtu zájemců). Náplň učební látky jsme uzpůsobili speciálně pro 
oblast sociálních služeb. 
 Do nabídky Vzdělávacího centra Slunečnice jsme zařadili též malé 
akreditované kurzy, které budou pomáhat zaměstnancům a zaměstna-
vatelům v jejich profesním růstu v rámci uzákoněného celoživotního 
vzdělávání sociálních pracovníků. Mezi tyto kurzy patří: Řídící doved-
nosti malého a středního managementu, Dramaterapie, Zavádění su-
pervize do organizace, Rozvoj profesních dovedností, Standardy kvali-
ty sociálních služeb v praxi, Arteterapie, Naplňování standardu kvality 
sociálních služeb č. 10 „Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů“, 
Prevence syndromu vyhoření, Antistresový program.

ROZVOJOVÉ CÍLE PRO DALŠÍ OBDOBÍ
 S pomocí dalších projektů máme v plánu dovybavit prostory Vzdě-
lávacího centra Slunečnice špičkovou technikou pro výuku a zkvalitnit 
zázemí, aby lektoři i absolventi měli k dispozici ideální podmínky pro 
optimální celoživotní profesní i zájmové vzdělávání. S tím souvisí rozší-
ření nabídky akreditovaných kurzů.

Vedoucí: Štěpánka Sekyrková Ticová

mobil: 731 653 326
mail: fryckova@slundecin.org
web: www.slundecin.org

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SLUNEČNICE
 Původně jsme vzdělávací kurzy uvedeného projektu připravovali 
pro 15-20 děčínských organizací, počítali jsme se zájmem 70 lidí. Vyso-
ká kvalita kurzů, které byly poskytovány bezplatně, měla za následek 
nárůst zájemců  na 239 osob z 34 zúčastněných organizací z celého 
Ústeckého kraje a všechny zájemce se nám podařilo uspokojit. Doba 
trvání projektu: od 1. 11. 2006 do 30. 6. 2008. Celkové náklady na reali-
zaci projektu činily 4 231 500 Kč.
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DESET LET SLUNEČNICE, o.s.

 Na různých místech této výroční zprávy je zmíněno, že nevlád-
ní nezisková organizace Slunečnice, o.s., oslavila v loňském roce 
desáté výročí svého založení. To byla samozřejmě velká motivace 
pro uskutečnění celé řady „narozeninových“ akcí, jejichž smyslem 
bylo popularizovat organizaci a zejména její základní filosofii, kte-
rá říká:  „lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí 
naší společnosti“.

Seriál akcí pořádaných k desátému 
výročí Slunečnice, o.s., odstartoval 
11. ledna 2008 Retroples  pořáda-
ný v děčínské Střelnici  naším dob-
rovolnickým týmem. 

15. května jsme uspořádali v Dě-
číně sázení slunečnic, abychom 
upozornili veřejnost na kulaté vý-
ročí naší organizace.

V únoru byla „Cestou do světa“ 
vyhlášena výtvarná soutěž s ná-
zvem Slunečnice. Sešlo se celkem 
118 krásných prací z nichž nejlepší 
byly vystaveny veřejnosti.

V březnu jsme vydali kolekci vý-
ročních pohlednic s reprodukcemi 
nejlepších prací ze slunečnicové 
výtvarné soutěže.

2. června se v pražském Divadle 
Bez zábradlí uskutečnila vernisáž 
obrazů bezbariérového výtvarné-
ho ateliéru Slunečnice.

12. června se v sídle Slunečni-
ce  pořádala velká narozeninová 
oslava, na které se sešli členové, 
zaměstnanci, klienti a přátelé na-
šeho sdružení.

V duchu desátého výročí Slunečni-
ce se pochopitelně nesl i třináctý 
ročník festivalu Kramle, který se 
konal v areálu jílovského zámku 
od 19. do 21. června.
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CITOVOD - KNIHA VYDANÁ K 10. VÝROČÍ 
SLUNEČNICE, o. s.
 V létě 2008 se nám podařilo po dlouhé přípravě vydat reprezentativ-
ní publikaci nazvanou Citovod. Kniha obsahuje reprodukce obrazů ma-
lířů s postižením z našeho bezbariérového ateliéru. Obrazy doprovázejí 
básně děčínských autorů, napsané zvlášť pro tento účel. Ojedinělý al-
manach uzavírá jednu kapitolu činnosti ateliéru, vrcholící odchodem 
jeho zakladatele Pavla Ledinského a završuje 10 let existence Slunečni-
ce a její dlouhodobé podpory osob s postižením.
 Citovod byl poprvé veřejnosti představen 30. srpna 2008 na festi-
valu poezie ZARAFEST a role kmotra se při slavnostním křtu v  Růžové 
zahradě děčínského zámku ujal primátor města Děčína Ing. Vladislav 
Raška. Citovod nyní s úspěchem představujeme na výstavách a zájemci 
si jej mohou zakoupit v děčínských a ústeckých knihkupectvích.  
 V prosinci 2008 bylo v rumburské čajírně Na Kopečku zahájeno tur-
né „Citovod tour“ (viz foto dole), jehož smyslem je prezentovat umělec-
ké schopnosti lidí s postižením. S Citovodem objíždíme různá města 
a pořádáme večery autorského čtení doprovázeného projekcí obrazů 
ateliéru Slunečnice a hudební produkcí. V roce 2009 máme v plánu na-
vštívit Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice, Českou Lípu, Liberec a další 
města, kde nás rádi přijmou.

Téměř půl roku se nám v roce 2008 dařilo vydávat 
měsíčník Slunečník s informacemi ze života Slu-
nečnice. To mělo blahodárný vliv na vnitřní i vnější 
vztahy v naší organizaci. Zánik Slunečníku bohužel 
způsobil nedostatek financí.

Samozřejmě jsme chtěli, aby si 
naše kulatiny užili i lidé s postiže-
ním. Proto jsme pro ně uspořádali 
9. října v děčínském společenském 
domě Střelnice Květinový bál.

Další příležitost připomenout, že 
lidem s postižením pomáháme 
již deset let, nastala v předvánoč-
ním čase. Proto jsme 25. listopadu 
uspořádali poetickou vernisáž ob-
razů na děčínském zámku.

Šňůru oslav velmi důstojně ukon-
čil 15. prosince 2008 slavnostní 
koncert pro Slunečnici. Houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený podal 
v rohovém sále děčínského zámku 
skvělý výkon a všechny přítomné 
nadchnul - i pro práci v roce 2009.

Knihu CITOVOD si můžete ob-
jednat písemně, mailem, tele-
fonicky na kontaktech Sluneč-
nice. Cena je 150 Kč a výtěžek 
z prodeje je určen na podporu 
aktivit lidí s postižením.
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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
SLUNEČNICE, o.s.

VALNÁ HROMADA SLUNEČNICE, o.s.
ZASEDALA 18. 4. 2008

 V průběhu roku 2008 se musela nezisková organizace Slunečnice, o.s., ne-
ustále vyrovnávat s dopady nepříznivých ekonomických podmínek. Jednalo 
se zejména o výrazné zpoždění státních dotací na zajištění služeb i o projevy 
nastupující hospodářské krize a chybně nastaveného systému financování 
sociálních služeb v České republice.
 V praxi to znamenalo, že situaci bylo nutné řešit úvěry, snižováním mezd, 
omezováním aktivit a propouštěním zaměstnanců. Od května 2008 organi-
zace pracovala v režimu krizového managementu. To mělo samozřejmě vý-
razný vliv na atmosféru v týmu.
 Z ekonomických i organizačních důvodů bylo nutné pozastavit činnost 
bezbariérového výtvarného ateliéru a definitivně ukončit projekt domova 
náhradní rodinné péče Jablůňka.
 Přesto se podařilo zajistit činnost klíčových provozů Slunečnice, o.s., tak, 
aby byly při poskytování služeb splněny všechny parametry zákona č. 108 
o sociálních službách. Zejména díky bezplatné pomoci týmu dobrovolníků se 
podařilo rozvíjet rozsah doplňkových služeb.
 Hospodaření Slunečnice, o.s., bylo vedeno řádně externí účetní firmou 
a četné kontrolní inspekce ze strany pověřených orgánů proběhly bez shle-
dání výrazných nedostatků. Rovněž hospodaření samostatných provozních 
jednotek (Sociální firmy Slunečnice a Chráněné grafické dílny Slunečnice) 
bylo vedeno tak, aby byl zajištěn provoz dle pracovně právních a ekonomic-
kých norem.
 Kontrolní komise Slunečnice, o.s., musí konstatovat, že tato nevládní ne-
zisková organizace po celý rok naplňovala cíl a poslání daný stanovami, a to 
i přes nesmírně obtížné podmínky, kterým byla vystavena. Poděkování za to 
patří celému profesionálnímu týmu Slunečnice, o.s., a zejména předsedkyni 
sdružení, paní Šárce Zimové Dostálové.

 Rozhodujícím řídícím orgánem Slunečnice, o.s., je Valná hromada, 
která se v roce 2008 sešla 18. dubna. Atmosféra zasedání nebyla po-
vznesená, protože jejím hlavním cílem bylo seznámit členy sdružení 
s krizovým plánem, který měl zajistit provozuschopnost organizace. 
Valná hromada schválila novou radu ve složení Šárka Dostálová, Mar-
tin Zíka a Petr Hechter, rozpočtové změny vedoucí k radikálním úspo-
rám a odprodej objektu ve Valkeřicích, který byl dlouhodobě připra-
vován pro (dnes již zrušený) projekt domova náhradní rodinné péče 
Jablůňka. O tom, že schválená opatření byla účinná, svědčí skutečnost, 
že Slunečnice, o.s., udržela svůj provoz po celý rok a dobře nastoupila 
i do roku 2009, kdy jsme se již na nepřízeň rozpočtové politiky státu 
lépe připravili.
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PLÁNY NA ROK 2009
Po zkušenostech z předchozích let a zejména z roku 2008, kdy 
Slunečnice, o.s., procházela jako většina neziskových poskytova-
telů sociálních služeb krizovým řízením, jsme museli pro rok 2009 
upustit od vzletných plánů a zaměřit se zejména na racionalizaci 
provozu celé organizace, zvýšení kvality služeb a budování systé-
mu financování, který nebude tolik závislý na dotační politice stá-
tu. Kromě zajištění běžného provozu (tento je komplexně popsán 
v samostatném dokumentu „generální plán činnosti“) jsou klíčové 
záměry pro rok 2009 tyto:

1. V první polovině roku 2009 jmenovat výkonného ředitele Slunečni-
ce, o.s., jehož hlavním úkolem bude racionálně řídit provoz celé organi-
zace (tuto funkci dosud vykonávala předsedkyně Slunečnice, o.s.).

2. Obnovit systémovou činnost firemního a individuálního fundraisin-
gu, který se stane finanční pojistkou pro případy, že dotační politika 
státu bude pro neziskové organizace i nadále likvidační.

3. Stabilizovat provoz samostatných hospodářských jednotek, tzn. So-
ciální firmy Slunečnice a Chráněné grafické dílny tak, aby jejich provoz 
byl udržitelný.

4. Maximalizovat výkonnost projektového fundraisingu za účelem pří-
pravy projektů směřujících k fondům EU, které se stanou pilířem další-
ho rozvoje organizace.

5. Úspěšně zahájit realizaci projektu tréninkové kavárny na děčínském 
zámku, která přímo navazuje na novou službu sociálně terapeutických 
dílen v centru Cesta do světa.

6. Definitivně ukončit projekt domova náhradní rodinné péče Jablůňka, 
který se po řadu let marně ucházel o finanční podporu ze strany státu 
a částečně zrekonstruovaný objekt ve Valkeřicích prodat. Ze získaných 
prostředků uhradit pohledávky Slunečnice, o.s.

7. Vytvářet podmínky pro dlouhodobý záměr vybudování samostatného 
objektu, který umožní moderní bezbariérové provozování Služeb Slu-
nečnice, o. s., a dlouhodobé snížení provozních nákladů organizace.

8. Nově definovat pravidla pro tvorbu a rozvíjení vztahů mezi Slunečni-
cí, o.s., a veřejností. Tato pravidla zavést do organizace v podobě vizuál-
ního stylu, forem vnitřní a vnější komunikace a plánu marketingových 
a propagačních aktivit.

9. Rozšířit spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb v Děčí-
ně, abychom systémově zlepšili možnosti pracovního uplatnění osob 
s postižením.

10. V létě 2009 zahájit cyklus arteterapeutických sezení pro uživatele 
centra Cesta do světa a osoby jim blízké, zaměřený na podporu mezi-
lidských vztahů a prevenci konfliktů.

11. Uskutečnit další výstavy obrazů bezbariérového ateliéru Slunečni-
ce, tentokráte nejen v Čechách, ale i v sousedním Německu a pokračo-
vat v popularizační akci Citovod tour.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008

   NÁKLADY 2008

Mzdové náklady včetně 3.495.031 Kč
zákonného SP a ZP                   
Materiál 616.486 Kč
Energie, služby k nájmu 207.238 Kč
Nájemné 676.788 Kč
Opravy a údržba 28.165 Kč
Cestovné, doprava  61.212 Kč
Náklady na reprezentaci       5.760 Kč
Vedení projektů, fundraising 342.150 Kč
Telefony, poštovné, internet 151.150 Kč
Vzdělávání (školení, kurzy) 876.737 Kč
Supervize 83.000 Kč
Propagace, PR 326.220 Kč
Účetní služby 313.128 Kč
Bankovní poplatky 15.5 49 Kč
Ostatní služby  646.084 Kč
( honoráře, leasing, úklidové služby...)
Jiné ostatní náklady 795.282 Kč
(náklady partnera projektu ESF 1.1)
Úroky 62.240 Kč
Odpisy 6.852 Kč
Náklady celkem 8.709.072 Kč

   VÝNOSY 2008

Dotace Krajského úřadu Ústeckého Kraje 200.000 Kč
Dotace Statutárního města Děčín 525.000 Kč
Dotace Ministerstva kultury 55.000 Kč
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 2.100.000 Kč
Dotace Ministerstva vnitra 116.000 Kč
Dotace Nadace Vodafone 79.806 Kč
Dotace ESF 1.1 (EU a státní rozpočet ČR) 2.444.871 Kč
Dotace ESF 4.1  (EU a státní rozpočet ČR) 1.406.509 Kč
Sponzoring 458.785 Kč
Výnosy za reklamu 59.105 Kč
Úhrady doplňkových služeb uživateli 56.090 Kč
Kurzy vzdělávacího centra 212.800 Kč
Pronájmy prostor 136.987 Kč
Refundace mzdových nákladů 355.028 Kč
Ostatní výnosy 255.409 Kč
(zálohy na rekonstrukce)      
Ostatní tržby 148.495 Kč
(vstupné z akcí, prodej výrobků, úhrady za letní tábor)
Členské příspěvky 2.000 Kč
Úroky 493 Kč
Výnosy celkem 8.612.378 Kč

Výsledná hospodářská ztráta za rok 2008 činí 96.694 Kč
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ZPRÁVA O FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍCH AKTIVIT SLUNEČNICE, o. s., V ROCE 2008

  NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE Cesta do světa:
MPSV 2.100.000 Kč
Město Děčín 450.000 Kč
Krajský úřad Ústí nad Labem 100.000 Kč
MK ČR (projekt výtvarného ateliéru - (proj. Máme co nabídnout) 30.000 Kč
Krajský úřad Ústí nad Labem (proj. Máme co nabídnout) 50.000 Kč
SČE Děčín (tisk publikace Citovod) 100.000 Kč
sponzorské dary 397.340 Kč
hmotné dary 59.945 Kč
reklama 59.105 Kč
Vlastní příjmy 137.844 Kč
Celkem: 3.484.234 Kč

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM:
MV ČR (projekt Dobrovolnické centrum) 116.000 Kč
Město Děčín (projekt Dobrovolnické centrum) 25.000 Kč
Nadace Vodafone (projekt Dobrovolnické centrum) 79.806 Kč
MK ČR (projekt Kramle 2008) 25.000 Kč
Krajský úřad Ústí nad Labem (projekt Kramle 2008) 50.000 Kč
Město Děčín (projekt Kramle 2008) 50.000 Kč
Sponzorské dary (projekt Kramle 2008) 1.500 Kč
Celkem: 347.306 Kč

KONKURENCESCHOPNOST POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NA DĚČÍNSKU - PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ:
EU a státní rozpočet ČR 4.299.008 Kč
Sponzorské dary 84.000 Kč
Celkem: 4.383.008 Kč

SOCIÁLNÍ FIRMA - SLUNEČNICE:
EU a státní rozpočet ČR 5.248.758 Kč
Spolufinancování - vlastní příjmy 71.222 Kč
Spolufinancování jiných projektů 742.778 Kč
Celkem: 6.062.758 Kč

  PŘEHLED FUNDRAISINGU A VLASTNÍCH PŘÍJMŮ

PROJEKTOVÝ FUNDRAISING:
Nadace 79.806 Kč
Ministerstva 2.271.000 Kč
Krajský úřad Ústeckého kraje 200.000 Kč
Město Děčín 525.000 Kč
Fondy EU 3.851.490 Kč
Celkem: 6.927.296 Kč

FIREMNÍ FUNDRAISING:
Sponzorské dary 458.785 Kč
Reklama 59.105 Kč
Celkem:  517.890 Kč

VLASTNÍ PŘÍJMY:
Pronájmy, kurzovné, doplňkové služby, apod. 909.290 Kč
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PODPOROVATELÉ SDRUŽENÍ SLUNEČNICE, o.s., V ROCE 2008

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPONZOŘI:

Severočeská energetika, a.s.- ČEZ, a.s. 100000,-
Severočeská plynárenská, a.s. 100000,-
Severočeské doly, a.s. 90000,-
Severočeská vodárenská,a.s. 43000,-
Dokom final, s.r.o. 30000,-
Wavin Ekoplastik, s.r.o. 30000,-
Wienerberger cihlář. Průmysl, a.s. 20000,-
HECKL, s.r.o. (Fontána P.M.) 10676,-
KOPOS Kolín, a.s. 8592,-
ELECOM, s.r.o. 5500,-
DeNas Děčín, s.r.o. 5500,-
Bohemia Cargo, s.r.o.  5000,-
STOMIX Děčín, s.r.o. 5000,-
Stamo, s.r.o. 4500,-
Lékárna Centrum - ALTHEA, s.r.o. 1919,-
SHOTTY 1500,-
Elixír-kosmet.a kadeřnický salon 1000,-
Lékárna Centrum 975,-
NATURA, s.r.o. 927,-

DONÁTOŘI:
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:

Na tomto místě děkujeme společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s., jmenovitě 
generálnímu řediteli ing. Josefu Holubovi, za finanční podporu při vydá-
ní výroční publikace CITOVOD. Kniha obsahující reprodukce nejlepších 
výtvarných děl bezbariérového ateliéru Slunečnice je důstojným „arte-
faktem“ oslavujícím desáté výročí založení naší organizace. Je potřeba 
zdůraznit, že bez pomoci výše zmíněného  podporovatele by knihu ne-
bylo možné vydat.

DONÁTOŘI:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo kultury ČR,
Ministerstvo vnitra ČR,
Krajský úřad Ústeckého kraje,
Statutární město Děčín,
Nadace Vodafone

PŘÍLEŽITOSTNÍ DÁRCI:
p. Nedvěd
p. Ebrtová
Lékárna U Slunce, Děčín
PFIZER, a. s. (Mgr. Lada Marečková)
RYOR, a. s.
Hit Flora, s r. o.
Papírnictví Kooh–in–noor Děčín
Fa KUBO (p. Kudrhaltová)
Lékárna Centrum, Děčín (Althea, s r. o. – RnDr. Anna Hospodková)
Golls – sklenářství, Děčín (p. Válka)
DekTrade (p. Typlt Jaroslav)
JobsInPrague
Lékárna Na Prokopce Děčín

SLUŽBY:
p. Ledvinka
fa Jezero (p. Oto Rybář)
Basketbalový klub Děčín
Hasičský záchranný sbor ÚK - požární stanice Děčín
Městská Policie, Děčín (p. Němeček)
Sociální firma Slunečnice
Elektroservis Elkepo – p. Podzimek

CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE A SOCIÁLNĚ REHABI-
LITAČNÍCH DÍLEN „CESTA DO SVĚTA“  PODPOŘILI:

Děkujeme všem donátorům, sponzorům, 
dárcům a partnerům za velmi význam-
nou pomoc v roce 2008!



Slunečnice, o.s.

Hudečkova 1/664, 405 02  Děčín 1

telefon: 412 512 400
mobil: 739 510 653
e-mail: info@slundecin.org

Lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou 
součástí naší společnosti.

Veškeré informace o službách a aktivitách Slunečnice, o.s.,
naleznete na webové prezentaci:

www.slundecin.org


