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Slunečnice, o.s.

příběh Lucie Hudské

Ráda bych se s vámi podělila o svůj příběh, který mi
napsal sám život. Neměla jsem to v životě jednoduché, ale teď už vím, čeho může člověk dosáhnout
svou vlastní pílí a prací za pomoci ostatních lidí.
Moje dětství a mládí patřilo mezi ty, které lidi
poznamená na celý život. Když jsem však ve svých
18ti letech začala žít v Centru sociálních služeb
Domino v Děčíně, poznala jsem, že se dá žít i jiným
způsobem, než jsem znala doposud.
Díky péči a pozornosti tamních asistentek, které
mě naučily základním činnostem v domácnosti
jsem udělala velký krok kupředu. Pomáhala jsem
při úklidu, pracovala v kuchyni a vykonávala další
jednoduché činnosti.
Postupem času jsem začala docházet do Slunečnice
- CDS. Veškeré mé dosavadní zkušenosti a dovednosti se tím ještě prohloubily. Tady jsem se naučila
vařit, umět si zorganizovat práci, zacházet s penězi
a další domácí činnosti, které jsou pro normálního
člověka samozřejmostí.
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příběh Lucie Hudské

Po nějaké době jsem postoupila do Sociální firmy
Slunečnice a zapojila se do řad pracujících. Prožila
jsem si hezké, ale někdy i těžké chvíle, protože to
byla velká změna a občas to bylo pro mne náročné.
Díky pomoci lidí ze Slunečnice jsem to zvládla a za
to jim patří velký dík. Bez pomoci takovýchto organizací jsou naše představy o životě pouhým snem.
Dnes jsem již natolik samostatná, že můžu vést
plnohodnotný život.
Štěstí se na mne usmálo a já poznala svého Péťu.
Láska je krásná věc a my jsme se rozhodli, že zkusíme žít v pronajatém bytě.
Nyní vedeme několik let normální život, o kterém
jsme kdysi jen tajně snili. V současné době oba
s přítelem pracujeme za podpory Agentury 8 den
na zkrácený úvazek v nemocnici Děčín. Já uklízím na
kožním oddělení a Petr vykonává pomocné práce.
Oba věříme, že naše štěstí ještě není u konce
a jednou se náš byt zaplní dětským smíchem.
Lucie Hudská

Obsah výroční zprávy

Úvodní slovo předsedkyně

4

Struktura organizace

5

Pracovníci Slunečnice, o.s.

6

Cesta Do Světa (CDS)

7-9

projekt Tréninková kavárna Na cestě

10-11

Dobrovolnické centrum Slunečnice (DCS)

12-13

Vzdělávací centrum Slunečnice

14

Sociální fiirma Slunečnice (SFS)

15

Chráněná grafiická dílna Slunečnice (GDS)

16

Přehled úspěšných akcí realizovaných v r.2009

17-19

Hospodaření Slunečnice, SFS a GDS

20-21

Zpráva auditora

22

Poděkování sponzorům a podporovatelům Slunečnice, o.s.

23

Obsah výroční zprávy

3

Úvodní slovo předsedkyně

Už od svého vzniku se Slunečnice, o.s. nevyvíjí
úplně běžným způsobem. Rok od roku rozmanitě
rozkvétá do šířky i do kvality, překvapující okolí,
každým rokem přibývají nové aktivity, každým
rokem se víc a víc profesionalizuje, ale úměrně
k tomu také každoročně zaniknou činnosti, které
jsou sice bohulibé a užitečné, ale finančně
dlouhodobě neudržitelné.
I v uplynulém roce se na jedné straně podařilo díky
finanční podpoře ESF úspěšně zahájit nový projekt
Tréninkové kavárny na děčínském zámku, obhájit
pro další tříleté období akreditaci Ministerstva vnitra
pro dobrovolnickou službu, získat pro naši dobrovolnici Báru Borkovcovou cenu Křesadlo, udělovanou nejlepšímu dobrovolníkovi v Ústeckém kraji,
realizovat úspěšnou výstavu výtvarného ateliéru
v německém Nördlingenu a spoustu dalších činností.
Na druhou stranu jsme museli zastavit projekt
Vzdělávacího centra, projekt Domova náhradní péče
Jablůňka, ukončit pracovní smlouvy řadě začínajících
i zkušených zaměstnanců a na některá uvolněná
místa přijmout nové posily.
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Úvodní slovo předsedkyně

Přesto nakonec i trochu paradoxně k celosvětově
probírané hospodářské krizi můžeme symbolicky
zaťukat na dřevo, že se nám po těch několika
předchozích velmi těžkých letech podařilo nejenom
bez újmy rok 2009 přežít, ale naopak pro nás byl
v lecčems úspěšný. Věřím, že tomu tak bylo i díky
úsilí, které jsme v letech 2006 – 2008 napnuli
na zefektivnění naší činnosti. A to jak po stránce
finanční, tak – a to především – po stránce kvality
poskytovaných služeb.
A že svou práci umíme opravdu dobře, jsme vám
chtěli ukázat na příkladu Lucky, která pro vás
popsala svůj osobní příběh na samém začátku
téhle výroční zprávy.
Držte nám tedy palce i v dalších letech, ať takových
příběhů může být i s vaší pomocí mnohem víc.

Šárka Zimová Dostálová
předsedkyně Slunečnice, o.s.

Struktura organizace

valná hromada
(členové Slunečnice, o.s.)

rada
ředitelka
sociální firma slunečnice
dobrovolnické centrum

slunečnice,
cds

sociální rehabilitace

Kontrolní výbor Slunečnice, o.s.
Předsedkyně KV – Štěpánka Sekerková Ticová
Členové KV – Petr Hechter, Marcela Koutská

grafiická dílna slunečnice

ekonomika administrativa

fundraising

sociálně terapeutické dílny
projekt kavárna

Rada Slunečnice, o.s.
Předsedkyně – Šárka Zimová Dostálová
Místopředseda – Jaromír Hájek
Člen Rady – Vratislav Ledvinka

o.s.

projekt kašmír

Ostatní členové Slunečnice, o.s.
Martina Kramerová (Štolcová), Ivana Páralová
(Fryčková), Helena Hantáková, Martin Zíka, Kačka
Schmidtová, Jan Skácel, Ivo Keil, Zuzana Kudrnáčová,
Lukáš Heller, Ivana Růžičková, Ondřej Zima
čestní členové – Dana Veltruská, Petr Kallista

Struktura organizace
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Pracovníci Slunečnice, o.s.

Řízení Slunečnice, o.s. - Šárka Zimová Dostálová

Vedoucí Vzdělávacího centra - Štěpánka Sekerková Ticová
(do 31.5.2009)

Ekonomka, hospodářka - Ing. Jana Zýková

Vedoucí Chráněné grafické dílny Slunečnice Martin Zíka (do 28.6.2009), Milan Krýsl (od 10.7.2009)

Vedoucí Cesty do světa - Mgr. Ivana Páralová (Fryčková)

Vedoucí Sociální firmy Slunečnice - Milena Suchoňová

Vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice Ondřej Zima (do 31.8.2009), Kateřina Minden (od 1.7.2009)

Vedoucí Tréninkové kavárny - palačinkárny Na cestě Miroslava Špátová
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Pracovníci Slunečnice, o.s.

Cesta Do Světa (CDS)
Sociálně terapeutické dílny rozeběhly výrobu motaných svíček a dílnu ručního papíru.
V druhé polovině roku nastoupilo také
prvních 8 zájemců do pracovně tréninkového programu v kavárně Na Cestě.
Naše řady se rozšířily o další pracovníky
(dvě asistentky terapeutických dílen)
a o fenku zlatého retrievera Enny. Do roku
2010 vstupujeme se 7 odbornými pracovníky a 12 dobrovolníky.
Kam jsme se navíc s Cestou do světa
vydali a co jsme podnikali?

Centrum Cesta do světa nadále poskytovalo v roce 2009 dvě u MPSV registrované
služby – sociální rehabilitaci a sociálně
terapeutické dílny. Tyto služby jsme
v uvedeném roce poskytli 73 lidem
s mentálním, kombinovaným nebo
tělesným postižením.
Sociální rehabilitace pokračovala s programy nácviku samostatnosti (péče o sebe,
péče o domácnost, hospodaření, stravování, samostatný pohyb, komunikace), odpoledním klubem a řadou dalších pravidelných
aktivit: ergoterapií, zájmovými kroužky
a kurzy, programem 1+1, dobrovolnickým
programem Dobré odpoledne, výtvarným
ateliérem…
V rámci sociální rehabilitace jsme také
navázali spolupráci s občanským sdružením
Jurta, kde mohou naši uživatelé nastoupit
do programů pracovní rehabilitace a dále
se rozvíjet.

Leden
Byla ukončena měsíční výstava Výtvarného ateliéru Slunečnice, o.s. v prostorách
zámecké kuchyně na děčínském zámku;
návštěvníci měli možnost vidět průřez
tvorbou ateliéru za poslední 2 roky a
to včetně originálů maleb, které jsou ve
vlastnictví sponzorů sdružení. Na tradiční
oslavě k zakončení turistického roku 2008
„Pochodnický mejdan“ byli oceněni nejlepší
turisté centra a byl vytvořen plán měsíčních
výletů na rok 2009.
Únor
Ve spolupráci s basketbalovým klubem
Děčín jsme vyhlásili výtvarnou soutěž
na téma Pohyb a já, v souladu s naším
posláním prvně otevřenou také soutěžícím
bez postižení. V centru CDS jsme přivítali
za přítomnosti uživatelů zástupce studentů
SPŠ stavební v Děčíně, kteří nám předali
výtěžek z tomboly svého maturitního plesu
a také nás navštívil senátor Ing. Sykáček a
předal darovací šek na vybavení hudební
dílny. Uživatelé s ním strávili příjemnou

hodinu při čaji a muzice. Sobotní výlet patřil
IQ Parku Babylon v Liberci.
Březen
Proběhla první Podpůrná skupina pro
rodiče lidí s postižením „Hledáme možnosti
uplatnění – součást spokojeného života“.
Zájemci o výrobu ručního papíru jeli na
exkurzi do Dílny ručního papíru v Litoměřicích. Víkendový pobyt uživatelů CDS
„Probouzení jara“ se konal v Rybništi v Lužických horách. Na podporu a seznámení
veřejnosti se sbírkou poezie a reprodukcí
maleb výtvarného ateliéru Slunečnice, o.s.
s názvem Citovod proběho další zastavení
v rámci Citovod tour v čajovně Hóra,
Litoměřice. Kromě neznámých návštěvníků kavárny se večera zúčastnili i uživatelé
chráněného bydlení Diakonie ČCE Terezín
a Camphillu České Kopisty.
Duben
Oficiálně jsme ve sportovní hale vyhlásili
vítěze výtvarné soutěže. Vítězná díla byla
slavnostně vyvěšena na jednu ze stěn
haly, kde setrvala do konce roku 2009.
Slunečnice, o.s. (včetně CDS) se prezentovala na veletrhu pracovních příležitostí
Jobdays v Praze; veřejnost i firmy jsme zde
informovali o našich sociálně terapeutických
dílnách a o tréninku pracovních návyků a
dovedností u lidí s postižením; informovali
jsme prostřednictvím letáků, brožur a hodinového semináře v posluchárně. Zahájili
jsme sbírku pro Slunečnici a pokračovali
dalším večerem Citovod tour, tentokráte
v tréninkové kavárně Bárka v Ústí nad Labem. Na sobotní výlet jsme vyrazili vlakem
do Prahy na výstavu o dopravě.

Cesta Do Světa (CDS)
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Květen
Za pomoci studentů Obchodní akademie v Děčíně Pokračovala Sbírka pro
Slunečnici. Fotbalový tým Slunečnice se
umístil na třetím místě turnaje Senicup ve
Zruči nad Sázavou. V rámci květnových
městských slavností jsme prezentovali práce
z naší ergoterapeutické dílny a sociálně
terapeutických dílen na prodejním stánku
na děčínském zámku. Proběhla druhá Podpůrná skupina s názvem„Lidská práva – co
znamenají pro lidi s mentálním postižením“.
Sobotní výlet směroval na Komáří vížku
v Krušných horách. Byl zahájen provoz
tréninkové kavárny Na Cestě a začali probíhat individuální schůzky se zájemci o tento
tréninkový program.

aktivit „Prázdniny se Slunečnicí“. Uskutečnili
jsme ARTE 09 - arteterapeutickou skupinu
lidí s postižením a jejich blízkých osob
zaměřenou na rozvoj vztahů a prevenci
konfliktů, pod vedením Mgr. Jany Merhautové. Probíhaly letní kurzy večerního vaření
pro lidi s mentálním postižením, kteří díky
svému zaměstnání nemohou navštěvovat
centrum před 16.hodinou. Pokračovaly
sobotní výlety - na Dolský Mlýn a druhý
letní pobyt v Řehlovicích na téma Staré
pověsti české.

Červen
CDS se účastnilo festivalu Kramle – pracovníci centra, uživatelé a dobrovolníci měli na
starosti tvůrčí dílny (výtvarnou a pracovní)
a aktivně se účastnili přehlídky divadel. Sobotní výlet potom zamířil do Tiských stěn.
Červenec, srpen
CDS vyrazilo na svůj první zahraniční letní
pobyt do Chorvatska na ostrov Murter. Ve
foyer všeobecné nemocnice v Nordlingenu v Německu jsme uspořádali vernisáž
výstavy výtvarného ateliéru Slunečnice.
V Děčíně proběhlo slavnostní otevření kavárny a tréninkového programu Na Cestě
s nástupem prvních uživatelů do programu,
spojené s vernisáží obrazů výtvarného
ateliéru Slunečnice, akustickým koncertem Old Good Tom a baristickou show
vicemistra ČR Tomáše Urbana. CDS mělo
letní provoz s nabídkou prázdninových
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Září
Společně s uživateli jsme na Veletrhu sociálních služeb v Ústí nad Labem prezentovali
informace a výrobky sociálně terapeutických dílen a ergodílny. Proběhlo již tradiční
Ohlédnutí za prázdninami s centrem
Cesta do světa, tentokrát ve spolupráci se
sdružením Česko proti chudobě. Večer byl
v první části zaměřen na promítání fotografií
a prezentací z léta centra a na předání
fotografických balíčků účastníkům, ve druhé
části jsme hovořili o afrických zemích, vařil
se tradiční africký pokrm a přizvaná návštěva z Nigerie seznámila přítomné s jazykem,
hudbou a oblékáním. Německá partnerská
Diakonie nás pozvala na sponzorskou rallye
do Pirny. Proběhl Den otevřených dveří
ve Slunečnici, který byl ukončen v kavárně
Na cestě představením židovských tanců
(skupina Perach Hachama Slunečnice) a
koncertem skupiny Nearlanders. Výletníci
vyrazili na „Brtnická stopu“, turistickou akcí
pořádanou DOZP Brtníky.
Říjen
Proběhla třetí podpůrná skupina „Samostatně bydlet – ano či ne I.?“, kde byla hostem
Lucie Roháčová z o.s. Jurta, která přítomné
seznámila se službou podporovaného
bydlení. Paní Štěpánka Šolcová z Agentury
ochrany přírody a krajiny v ČR přednášela
v rámci programu zahradnictví o stromech.
Pod záštitou basketbalového klubu Děčín
se ve sportovní hale Maroldovka uskutečnil
4.ročník soutěže v 1. pomoci pro lidi
s mentálním postižením a návazně veřejná
taneční zábava ve společenském domě
Střelnice. Sobotní výletníci se podívali na
zámek Duchcov.

Listopad
V kavárně Na Cestě proběhl bretaňský
večer za přítomnosti Sylvie Quenemer ze
St. Hernin, která návštěvníky nadchla přípravou bretaňských palačinek. Na sobotní
výlet jsme se vypravili do Krásné Lípy do
Domu Českého Švýcarska. Výtěžek ze
sponzorské rallye od spřátelené německé
Diakonie, za který jsme pořídili grafický
lis do terapeutických dílen a výtvarného
ateliéru, byl předán v prostorech CDS za
přítomnosti novinářů.
Prosinec
Řadu podpůrných skupin pro rodiče
uzavřela skupina „Samostatně bydlet – ano
či ne II.?“, tentokráte s vedoucí chráněného
bydlení v Terezíně Ing. Katarinou Markošovou . CDS pořádalo Mikuláše pro základní
školu speciální. Vánoční trhy na děčínském
zámku a na zámku v Jílovém hostily náš
prodejní stánek výrobků a představení
dramatické skupiny Slunečnice „Modroret“.
Zámek v Jílovém pak také navíc i vernisáž
obrazů Ladislava Ferka z výtvarného
ateliéru Slunečnice. Neminul nás každoroční výšlap na rozhlednu Sněžník. Rok
2009 uzavřelo vánoční setkání Slunečnice
v kavárně „Na Cestě“ pro pracovníky,
dobrovolníky a uživatele služeb.
Velký dík patří všem lidem, kteří nás v roce
2009 navzdory známé krizi podporovali!
Jejich jména najdete v závěru výroční
zprávy. Bez nich bychom nemohli
dělat to, co děláme…
Mgr. Ivana Páralová (Fryčková)

Cesta Do Světa (CDS)
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projekt Tréninková kavárna Na cestě

Důležitým projektem Slunečnice o.s.
v roce 2009 bylo vytvoření kavárny-palačinkárny, jejíž pracovně tréninkový program
pro lidi s postižením se stal součástí registrovaných sociálně terapeutických dílen.
Program v kavárně Na Cestě je určen pro
zájemce z řad osob s mentálním nebo
tělesným postižením, starších 16-ti let, kteří
ho mohou využívat po dobu maximálně
1,5 roku. V rámci služby jim odbornou
podporu zajišťují dvě asistentky a profesionální obsluha kavárny.
Lidé s postižením zde mohou při tréninku
pracovních návyků a dovedností získat reálnou pracovní zkušenost a tím si zvětšit svou
šanci najít a udržet si v budoucnu pracovní
místo na otevřeném trhu práce.
Kavárna byla otevřena 1. května 2009
a první dva měsíce provozu se připravovala
na zahájení tréninkového programu.
Během této doby se asistentky seznamovaly s pomocí profesionálů s provozem
a nároky kavárenské obsluhy, aby mohly co
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nejlépe a nejpřesněji klienty vést. První čtyři
uživatelé služby byli uvedeni do programu
7.7.2009 při oficiálním otevření kavárny.
V roce 2009 program využívalo 8 klientů.
Kavárna nabízí nejen pracovní trénink pro
uživatele služby, ale samozřejmě také
příjemné prostředí, spoustu druhů fairtrade kávy, čajů děčínské firmy Valdemar
Grešík - Natura, nealkoholických nápojů
zaměřených na české výrobce, vín od místních vinařů, chutných dezertů vlastní výroby
a od října 2009 i očekávané palačinky.
Palačinky se v kavárně připravují na sladký
(u nás) tradiční způsob, ale i z pohankové
mouky na slaný způsob, který si získal
u kavárenských hostů oblibu.
V roce 2009 jsme se podíleli na různých
kulturních akcích, které jsme sami pořádali
nebo byli pozváni jako dodavatel catteringu.
Byl to pro nás rok plný nových zkušeností
a výzev nejen pro účastníky tréninkového
programu, ale i pro zaměstnance. Během
roku se zcela změnil vzhled interiéru,
rozšířil se sortiment vín a pokrmů, ale především povědomí místních lidí o kavárně,
kde pracují lidé s postižením.
Obrovské poděkování patří všem
hostům, kteří si do kavárny našli cestu
a rádi se tam vrací.
Dále také organizacím, bez jejichž finanční
podpory by projekt Tréninkové kavárny
nemohl vůbec vzniknout:
•Evropské unii a státnímu rozpočtu ČR
- z prostředků ESF v OP LZZ vyčlenili na
náš dvouletý projekt 4 312 000,- Kč
•Statutárnímu městu Děčín,
Ministerstvu práce a sociálních věcí,

projekt Tréninková kavárna Na cestě

Krajskému úřadu v Ústí nad Labem,
Ministerstvu vnitra,
Ministerstvu kultury,
kteří dlouhodobě finančně pomáhají Slunečnici zkvalitňovat a rozvíjet její služby pro
osoby s postižením
•všem firmám a jednotlivcům, kteří
věnovali své peníze nebo hmotné dary,
abychom se mohli i nadále věnovat práci
s lidmi s postižením a pomáhat tam, kde je
to potřeba (více na www.slundecin.org)
•příspěvkové organizaci
Zámek Děčín, jmenovitě ředitelce
zámku, paní Ivetě Krupičkové a panu Milošovi Vavřičkovi a dalším lidem, kteří s námi
odvážně šli do nového nevyzkoušeného
projektu a po celou dobu nám zajišťují
perfektní zázemí a spolupráci na rozvoji
kavárny i při pořádaných akcích
Miroslava Špátová, vedoucí provozu kavárny
a Šárka Zimová Dostálová, vedoucí projektu

projekt Tréninková kavárna Na cestě
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Dobrovolnické centrum Slunečnice (DCS)
stali nedílnou a nepostradatelnou součástí
Slunečnice - bez nich by některé, pro klienty velice důležité programy, nemohly vůbec
existovat (Dobré odpoledne), nebylo by
možno pořádat festival Kramle, veřejné
sbírky, uživatelé našich sociálních služeb by
měli problémy s dopravou v MHD, mnoho
z nich by bez doprovodu dobrovolníka
nemělo možnost dojíždět do tréninkových
zaměstnání.

Dobrovolnické centrum prošlo v roce
2009 několika změnami. V srpnu 2009 vystřídala stávajícího koordinátora dobrovolníků Ondřeje Zimu nová koordinátorka Kateřina Minden. S touto změnou se obměnil
také dobrovolnický tým. Pokračovali jsme
v zaběhnutých programech a odstartovali
i několik novinek.
V uplynulém roce pracovalo ve
Slunečnici 25 dobrovolníků, 15 dobrovolníků pomáhalo jednorázově při
akcích (Kramle, sbírky). Vedle samotné
dobrovolnické činnosti získávali potřebná
školení a pravidelnou supervizi.
Benefiční akce a sbírky, pořádané dobrovolníky, přinesly cca 20 000 Kč. Výtěžek byl
investován na rozvoj sociálně terapeutických dílen Slunečnice. Akcí Dobrovolnického centra se účastnilo na 300 lidí s handicapem a 600 lidí z veřejnosti. Bylo tak
naplněno poslání těchto akcí - spojit svět lidí
s handicapem a veřejnosti. Dobrovolníci se
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Činnost Dobrovolnického centra
v roce 2009 finančně podporovali:
Ministerstvo vnitra ČR, Euroregion Labe/
Elbe, Statutární město Děčín, Krajský úřad
Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR
Standardní programy v roce 2009:
Program Dobré odpoledne - Dobrovolník se v tomto programu stává na jedno
odpoledne v týdnu průvodcem a kamarádem člověku s postižením. O program
neustále vzrůstá zájem z řad klientů. Počet
dvojic klient-dobrovolník: 7 (v roce 2010
plánujeme 15)
Integrované kroužky - Dobrovolníci
pomáhají odborným pracovníkům při
vedení kroužků vaření, cvičení, plavání,
fotbalu, při přípravách divadelního kroužku
a činnosti výtvarného ateliéru (6 dobrovolníků).
Ostatní aktivity - Dobrovolníci se účastnili výletů společně s klienty a terapeuty
(2 dobrovolníci) a také se podíleli na organizaci a realizaci sbírkových a kulturních akcí Slunečnice, např. kulturní
benefiční festival Kramle 09, Soutěž
v První pomoci, taneční zábava, vánoční
sbírka... (20 dobrovolníků). Pomáhali i

Dobrovolnické centrum Slunečnice (DCS)

při roznosu propagačních materiálů,
které se přímo vázaly k akcím Slunečnice (2
dobrovolníci).
Nové programy v roce 2009:
Přeshraniční projekt - v září 2009
jsme odstartovali roční projekt „Člověk
na hranici“ (“Grenzengänger“), který jsme
připravovali od roku 2008 ve spolupráci
s Diakonií Pirna z Německa, která se stejně
jako Slunečnice zabývá prací s lidmi
s postižením. Projekt získal finanční podporu u Euroregionu Labe/Elbe v Ústí nad
Labem a potrvá od září 2009 do září 2010.
Nabízí různá jedno i vícedenní setkání
osob s postižením, společné výlety, tvorbu
v dílnách a 2 výměnné pobytové akce. Akcí
se účastní klienti, dobrovolníci i zaměstnanci
obou organizací, kterým projekt přináší
nová přátelství, zážitky, zkušenosti i inspirace. V roce 2009 proběhly již 2 z těchto
setkání a shledaly se velkou oblibou u všech
zúčastněných. V době, kdy v Evropě mizí
hranice, chceme i my přispět k bourání
bariér. A to nejen na poli sociálních handicapů, ale také v rovině příhraničního soužití.
Projektu se účastní 3 dobrovolníci ( v roce
2010 plánujeme 6 dobrovolníků).
Doprovody klientů - Dobrovolníci doprovázeli klienty při jejich cestách MHD či
dráhou např. do tréninkových zaměstnání
(3 dobrovolníci).
Vysílání dobrovolníků - tuto novinku
jsme odstartovali v listopadu 2009 a jde
o zajištění dobrovolníků do organizací,
které nemají akreditaci pro dobrovolnickou
službu, ale bez pomoci dobrovolníků se
neobejdou. Slunečnice díky své akreditaci
může poskytnout těmto organizacím

(tzv. vyslat) proškoleného, pojištěného a
prověřeného dobrovolníka, čehož v roce
2009 začalo využívat Křesťanské sdružení
Jonáš v Děčíně (1 dobrovolník) a v r. 2010
začne také Osobní asistenční služba pro
seniory v Děčíně (od února 2010 - 4
dobrovolníci). Pro rok 2010 plánujeme 10
dobrovolníků.
Ocenění – Dobrovolník roku 2009:
Dobrovolnicí roku 2009 se stala studentka 4.ročníku sociální politiky a sociální
práce na UJEP Veronika Schejbalová.
Dobrovolnické práci ve Slunečnici, o.s. se
věnuje už od ledna roku 2007, kdy začala
pomáhat postiženým lidem ve výtvarném
ateliéru Slunečnice. Po celou dobu studia,
více jak tři roky, tráví svůj volný čas - každý
týden několik hodin - v programu Dobré
odpoledne, kde se stala výbornou kamarádkou šestnáctileté Adélce. S velkou chutí
se rovněž účastní různých kulturních
a sbírkových akcí Slunečnice.
Snad největší devizou Veroniky je její spolehlivost a vytrvalost, ceníme si její důslednosti, včasného a pečlivého plnění všech
úkolů a aktivního zájmu o vzdělávání, které
dobrovolníci ve Slunečnici využívají. Za celé
tři roky působení zaznamenala jen několik
absencí z vážných důvodů. Veronika od nás
obdržela poděkování, certifikát „Dobrovolník roku 2009“ a zároveň jí nominujeme na
krajskou cenu „Křesadlo“.
Děkujeme, Veroniko.

Cíle Dobrovolnického centra
na rok 2010
- Udržet na vynikající úrovni práci dobrovolníků v zaběhnutých programech (kroužky, doprovody, Dobré odpoledne).
- Rozšířit program Dobré odpoledne o více
kamarádských dvojic (klient-dobrovolník)nejméně na 15 dvojic.
- Úspěšně realizovat přeshraniční
projekt “Člověk na hranici“ a připravit
s Diakonií Pirna návazný projekt budoucí
spolupráce v roce 2011.
- Plně rozvinout nový program „Vysílání
dobrovolníků“ tak, aby ve 2 přijímacích
organizacích plnohodnotně působilo
nejméně 10 dobrovolníků.
- Zajistit úspěšný průběh jubilejního
15.ročníku festivalu Kramle
na děčínském zámku.
Poděkování:
V první řadě samozřejmě všem dobrovolníkům. Každé podpory si velice vážíme
a děkujeme za ni.
Partnerům - MVČR, Statutárnímu městu
Děčín, Euroregionu Labe/Elbe, Krajskému
úřadu v Ústí nad Labem, Ministerstvu kultury ČR, Střední zdravotnické škole a Gymnáziu v Děčíně, Diakonii Pirna, Agentuře
osobní asistenční služby o.s., Křesťanskému
společenství Jonáš o.s.
Motto:
Pomoc dobrovolníků z Dobrovolnického
centra Slunečnice je vždy tam, kde je jí
zapotřebí. Pomáháme s láskou.
Kateřina Minden

Dobrovolnické centrum Slunečnice (DCS)
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Vzdělávací centrum Slunečnice

Po ukončení projektu Konkurenceschopnosti poskytovatelů sociálních služeb na
Děčínsku (12/2006 – 06/2008), který díky
finanční podpoře Evropského sociálního
fondu zajistil zvyšování kvalifikace pro stovky pracovníků sociálních organizací
v děčínském regionu, jsme si jako jeden
z hlavních cílů této sekce stanovili její
finanční soběstačnost. Věřili jsme, že díky
akreditaci Ministerstva práce a sociálních
věcí, vlastnímu akreditovanému kurzu
pro pracovníky soc. služeb a spokojenosti
účastníků našich kurzů, nebude problém
zajistit jeho úspěšné naplnění.
Naše předpoklady byly správné – zájem
neziskových a příspěvkových organizací
o pokračování kurzů a další vzdělávání
u nás byl obrovský. Nepočítali jsme ale
s jiným problémem – nedostatkem financí
v sociálním sektoru, který měl co dělat
sám se sebou, aby přežil a na vzdělávání
zaměstnanců už mu nezbývaly prostředky.
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Většina organizací měla díky omezeným
dotacím tak malé možnosti pro financování
čehokoliv jiného než základních provozních nákladů, že musela prostředky na
vzdělávání zcela vyškrtnout. Díky projektu
jsme předchozí dva roky mohli poskytovat vzdělávání zdarma. Na plnou úhradu
skutečných nákladů pak po jeho skončení
měl jen málokdo.
Rozhodli jsme se proto v únoru 2009
naplnit ještě kurzy slíbené a rozjednané
do června a poté činnost prodělečného
Vzdělávacího centra ukončit. Podaří-li se
v budoucnu navázat dalším projektem,
anebo pokud se systém financování sociálních organizací změní k lepšímu, budeme
jen rádi, ale v současné podobě by bylo
nejen nezodpovědné, ale i nereálné držet
nad vodou ztrátové centrum na úkor
ostatních aktivit.
Štěpánka Sekerková Ticová
Šárka Zimová Dostálová

Vzdělávací centrum Slunečnice

Sociální firma Slunečnice (SFS)
ploch při toku Labe a Ploučnice. V oboru
lesního hospodářství jsme dovybavili sklady
o sekeromotyky a sazeče a tím mohli
nabídnout kvalitní práci při sázení, ožínání
a chemické ochraně lesního porostu.
V letních měsících jsme navázali spolupráci
se zemědělskými družstvy a byli z nás platní
česáči ovoce a zeleniny. Další příležitost
jsme spatřovali v úklidu společných prostor
obytných domů a podařilo se nám najít
doplňkovou činnost v balicích pracích. Tím
se nám podařilo překlenout nejtěžší období
v zimních měsících a při nepřízni počasí.

Rok 2009 byl pro sociální firmu „ zlomovým“. V posledním čtvrtletí roku 2008
přešla z činnosti spolufinancované projektem do reality dnešního komerčního světa
podnikání a rok 2009 tak před ni postavil
zásadní úkoly: udržení chodu sociální firmy
a její finanční soběstačnost.
Naše činnost byla zpočátku zaměřena na dvě stěžejní oblasti:
1. Jednoduché lesní a zahradní práce
2. úklidové a vyklízecí služby
Za pomoci asistentky Evy Nistorové ze
sekce Cesta do světa, jsme postupně
zvýšili u tělesně a mentálně postižených
zaměstnanců dovednosti při manipulaci
se zahradní a lesnickou technikou. Naučili
se zacházet se sekačkami, křovinořezy,
štěpkovačem…atd. Díky tomu jsme rozšířili
naši působnost o údržbu velkých travnatých

Pro rok 2010 počítáme s rozsáhlejší
marketingovou kampaní na úklidové práce
v obytných domech, upevnění našeho
postavení na trhu práce a rozšíření naší
působnosti o kavárenskou či restaurační činnost. S tím je spojena potřeba
dovybavení sociální firmy a další vzdělávání
současných a doufám, že i dalších nově
příchozích zaměstnanců. Tím bychom si
chtěli zajistit dlouhodobou udržitelnost na
trhu práce v dnešní velice náročné
a nekompromisní době.
Tímto bych ráda vyjádřila veliké
poděkování především naším partnerům
p. Janovské z Povodí Labe,
Magistrátu města Děčín p. Švirlochové,
městu Benešov p.Gregorovi,
SBD-Zelená p.Ivanáškové,
SBD-Děčín p. Kynlové a p. Klinovské.
A poděkovala za vzornou spolupráci Úřadu
práce p.Mackové
a naším externím účetním p.Kiliánové
a jejímu kolektivu.		
Milena Suchoňová

Sociální firma Slunečnice (SFS)
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Chráněná grafická dílna Slunečnice (GDS)

Chráněná grafická dílna Slunečnice si v roce
2009 prošla mnoha změnami.
V lednu odešel z řad zaměstnanců grafik
a webmaster Pavel Jílek, který v dílně působil od jejího vzniku a v červnu i vedoucí dílny Martin Zíka (během roku 2009 se počet
zaměstnanců snížil na čtyři pracovníky).
Navíc dílna procházela dlouhodobým
útlumem způsobeným nedostatkem zakázek a schopnosti přizpůsobit se aktuálním
potřebám na trhu. Zhruba měsíční období
nejistoty, zda dílna bude schopna vůbec
do budoucna samostatně fungovat, zvrátil
v červenci nový vedoucí Milan Krýsl, pod
jehož vedením se dílna začala krůček po
krůčku vzpamatovávat a dávat do pořádku.
S novým vedením pak přišli i noví zákazníci.
Podařilo se nám realizovat mnoho zajímavých zakázek pro významné firmy i drobné
jednotlivce - výroba a správa webových
prezentací, návrhy a tisky nejrůznějších brožur, vnitřních i venkovních reklam, vizitek,
letáků, osvědčení, apod.
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V druhé polovině roku jsme změnili
i vzhled - dílna má nový logotyp a můžeme
se pochlubit i novou webovou prezentací.
Od července jsme se také stali plátci DPH.
Cíle pro rok 2010
V roce 2009 jsme u EU neuspěli s projektem nazvaným Satelitní firma, rozšiřujícím
možnosti rekvalifikace a následného pracovního uplatnění lidí s postižením. Protože
však projekt získal nejvyšší možné bodové
ohodnocení od nezávislých hodnotitelů
a pro realizaci jej nepodpořila až konečná
hodnotící komise, upravíme jej podle požadavků členů komise a pokusíme se uspět
v roce 2010.
A budou-li se nám dařit zakázky i nadále,
rádi bychom rozšířili počet pracovníků se
zdravotním postižením.
Všem našim klientům děkuji za projevenou
důvěru a spolupráci, zvláště p. Tomáši Jerie-

Chráněná grafická dílna Slunečnice (GDS)

mu z ČEZu, tiskárně Korselt & Rychnovský,
p. Jiřímu Himmelovi z hradu Střekov,
tiskárně Slon a Úřadu práce p. Mackové.
Milan Krýsl

Přehled úspěšných akcí
realizovaných v roce 2009
Leden
9.1.2009 - ukončení měsíční výstavy
Výtvarného ateliéru Slunečnice, o.s. v prostorách zámecké kuchyně na děčínském
zámku - průřez tvorbou ateliéru za poslední 2 roky, včetně originálů maleb, které jsou
ve vlastnictví sponzorů sdružení
31.1.2009 - tradiční oslava k zakončení turistického roku 2008 „Pochodnický mejdan“
- ocenění nejlepších turistů CDS
Únor
1.2. – 27.3.2009 - vyhlášení výtvarné
soutěže Pohyb a já - ve spolupráci s basketbalovým klubem Děčín a v souladu s naším
posláním prvně otevřenou také soutěžícím
bez postižení
28.2.2009 - Sobotní výlet do IQ Parku
Babylon v Liberci.
Březen
17.3.2009 - Podpůrná skupina pro rodiče
lidí s postižením „Hledáme možnosti uplatnění – součást spokojeného života“.
19.3.2009 - exkurze do Dílny ručního
papíru v Litoměřicích
20.- 22.3.2009 - Probouzení jara –
víkendový pobyt uživatelů CDS v Rybništi
v Lužických horách.
26.3.2009 - Citovod tour v čajovně Hóra,
Litoměřice - seznámení veřejnosti se sbírkou poezie a reprodukcí maleb výtvarného
ateliéru Slunečnice, o.s. s názvem Citovod.
27. 3.2009 - uzavření výtvarné soutěže Pohyb a já s hodnocením nezávislé hodnotící
poroty (57 sebraných děl).

Duben
8. - 10.4.2009 - prezentace Slunečnice,
o.s. na veletrhu pracovních příležitostí Jobdays v Praze (výstava, informace, seminář,
sbírka).
8. 4.2009 – zahájení veřejné sbírky pro
Slunečnici
16.4.2009 - oficiální vyhlášení vítěze
výtvarné soutěže - vítězná díla slavnostně
vyvěšena na jednu ze stěn haly, kde setrvala
do konce roku 2009.
23.4.2009 - Citovod tour v tréninkové
kavárně Bárka v Ústí nad Labem
25.4.2009 - výlet vlakem do Prahy na
výstavu o dopravě.
Květen
Pokračovala Sbírka pro Slunečnici za pomoci studentů Obchodní akademie v Děčíně
4.5.2009 - jsme zahájili zkušební provoz
tréninkové kavárny Na Cestě na děčínském
zámku
14. – 24.5.2009 – Děčínské Májové
slavnosti - výstava děl lidí s postižením ze
Slunečnice v zámecké kavárně Děčínského
zámku.
23.- 24.5.2009 - prodejní stánek CDS
na děčínském zámku v rámci květnových
městských slavností
28.5.2009 - druhá Podpůrná skupina s
názvem„Lidská práva – co znamenají pro
lidi s mentálním postižením“.
30.5.2009 - výlet na Komáří vížku v Krušných horách.
Červen
13.6.2009 - výlet do Tiských stěn.

20.6.2009 - Kramle 2009 – festival
spojených světů, Zámek Jílové u Děčína
- 14.ročník + vystoupení divadelního
souboru Slunečnice, o.s. na přehlídce
dramaterapeutické tvorby
25.6.2009 - první přednáška v kavárně,
pořádaná ve spolupráci s občanským
sdružením Zelená pro planetu: “Etiopie
– pravlast kávy“, s promítáním a ukázkou
tradičního etiopského kávového obřadu.
Červenec:
25.6. – 4.7.2009 - Letní pobyt CDS
v Chorvatsku – ostrov Murter.
2. – 18.7.2009 – Nördlingen, SRN – výstava obrazů v Nördlingenské nemocnici ve
vstupní hale. 2.7. proběhla instalace, 3.7.
slavnostní vernisáž. Partnerem výstavy byla
německá organizace Heimatverband Kreis
Tetschen-Bodenbach
7.7.2009 – slavnostní zahájení pracovního
tréninku v tréninkové kavárně na děčínském zámku s výstavou nových obrazů
výtvarného ateliéru (umístěny zde přes celé
léto). Akce byla spojena s oslavou 11. narozenin Slunečnice, o.s. a její součástí bylo
vystoupení kytaristy a písničkáře Tomáše
Hulbacha a jam sassion v podloubí kavárny.
13.7. – 7.8.2009 - Prázdniny se Slunečnicí.
Letní provoz centra s nabídkou prázdninových aktivit.
28. – 29.7.2009 - Arte´09 – arteterapeutická skupina lidí s postižením a jejich
blízkých osob zaměřená na rozvoj vztahů a
prevenci konfliktů, pod vedením Mgr. Jany
Merhautové.
Letní kurzy večerního vaření pro lidi
s mentálním postižením, kteří díky svému

Přehled akcí v roce 2009
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zaměstnání nemohou navštěvovat centrum
před 16.hodinou.
Srpen
8.8.2009 - výlet na Dolský Mlýn.
18.8.2009 - koncert skupiny SHAMROCK.
24. - 30.8.2009 - Letní pobyt v Řehlovicích na téma Staré pověsti české. Prostředí
Řehlovic, Stadic, hory Říp nám poskytlo
autentickou možnost seznámit uživatele
s kořeny našeho národa jednoduchou a
zajímavou formou.
Největší cateringovou výzvou byl pro kavárnu literární festival ZARAFEST, pořádaný
29.8.2009 v prostorách Růžové zahrady
děčínského zámku.
29.8.2009 - Návštěva handicapovaných
kamarádů z Diakonie Pirna - prohlídka
Děčína
Letní kurzy večerního vaření pro lidi
s mentálním postižením, kteří díky svému
zaměstnání nemohou navštěvovat centrum
před 16.hodinou.
Září
5.9.2009 – zajištění občerstvení Tréninkovovu kavárnou při zámeckých Slavnostech
vína
17.9.2009 – účast na akci pořádaná DOZP
Brtníky „Brtnická stopa“.
20.9.2009 - na Veletrhu sociálních služeb
v Ústí nad Labem jsme prezentovali informace a výrobky sociálně terapeutických
dílen a ergodílny.
24.9.2009 - Ohlédnutí za prázdninami
s centrem Cesta do světa, tentokrát ve
spolupráci se sdružením Česko proti
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chudobě (promítání fotografií a prezentací
z léta centra, povídání o afrických zemích,
vařil se tradiční africký pokrm a přizvaná
návštěva z Nigerie seznámila přítomné
s jazykem, hudbou a oblékáním).
27.9.2009 – účast na sponzorské rallye Revue na kolech v Pirně, pořádané německou
partnerskou Diakonií v rámci příhraničního
projektu „Člověk na hranici.“
30.9.2009 - Den otevřených dveří ve
Slunečnici, ukončený v kavárně Na cestě
představením židovských tanců (skupina
Perach Hachama Slunečnice) a koncertem
skupiny Nearlanders.
Říjen
5.10. 2009 - v tréninkové kavárně Slunečnice na děčínském zámku „Zahájení provozu první palačinkárny v Děčíně“ (ochutnávka řady druhů slaných i sladkých palačinek,
autorské čtením povídek z ústavního
prostředí předsedkyní Slunečnice, o.s.).
6.10.2009 - třetí podpůrná skupina
„Samostatně bydlet – ano či ne I.?“, hostem
Lucie Roháčová z o.s. Jurta s tématem
podporovaného bydlení.
9.10.2009 - přednáška paní Štěpánky Šolcové z Agentury ochrany přírody a krajiny
v ČR, ze střediska Ústí nad Labem v rámci
programu zahradnictví o stromech.
15.10.2009 - pod záštitou basketbalového
klubu Děčín ve sportovní hale Maroldovka
proběhl 4.ročník soutěže v 1. pomoci
pro lidi s mentálním postižením a návazně
veřejná taneční zábava ve společenském
domě Střelnice.
24.10.2009 - výlet na zámek Duchcov.
30.10.2009 - ochutnávka maložernosec-
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kých vín v tréninkové kavárně Slunečnice.
Listopad
3.11.2009 - ukázka a ochutnávka bretaňských palačinek v tréninkové kavárně-palačinkárně Na cestě připravovaných pravou
bretaňkou. Celý den byl završen vernisáží
náladových obrazů děčínského malíře
Choroše.
13.11.2009 – catering tréninkové kavárnypalačinkárny na Mírovém náměstí v Děčíně
na vernisáži výstavy 1000rodin.
19.11.2009 - promítání studentského
filmu Davida Ondříčka „Óm“ v tréninkové
kavárně.
28.11.2009 - výlet do Krásné Lípy - Dům
Českého Švýcarska.
30.11.2009 - slavnostní předání daru –
výtěžku ze sponzorské rallye od spřátelené
německé Diakonie na pořízení grafického
lisu do terapeutických dílen a výtvarného
ateliéru.
Prosinec
1.12.2009 - čtvrtá podpůrná skupina pro
rodiče, tentokrát s vedoucí chráněného
bydlení v Terezíně Ing. Katarinou Markošovou na téma „Samostatně bydlet – ano
či ne II.?“ .
3. a 4.12.2009 - Mikuláš pro základní školu
speciální, představovaný uživateli CDS.
13.12.2009 - Vánoční trhy na děčínském
zámku – prodejní stánek výrobků dílen
CDS, představení dramatické skupiny
Slunečnice „Modroret“ a sbírka pro Slunečnici za podpory dobrovolníků, pečení
vánočních perníčků.

19.12.2009 - Vánoční trhy na zámku
v Jílovém – prodejní stánek výrobků dílen
CDS, vernisáž obrazů Ladislava Ferka z výtvarného ateliéru Slunečnice a představení
„Modroret“.
19.12.2009 - tradiční výšlap na rozhlednu
Sněžník.
21.12.2009 - Vánoční setkání a slavnostní
zakončení roku 2009 Slunečnice v kavárně
„Na Cestě“ pro pracovníky, dobrovolníky
a uživatele služeb.

Přehled akcí v roce 2009
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N Á K L A D Y jednotliv ý ch projekt ů

		

		

Cesta do světa – CDS Slunečnice 2009			
Zdroj:
MPSV		
Krajský úřad Ústí nad Labem		
Sponzoři, vlastní příjmy		
Celkem:
		

Částka v Kč
1 843 000
90 000
230 226
2 163 226

			
Sociálně terapeutické dílny Slunečnice 2009		
			
Zdroj:
Částka v Kč
MPSV		
1 250 000
Krajský úřad Ústí nad Labem		
80 000
Město Děčín		
65 000
ÚP Děčín		
80 000
ESF a státní rozpočet		
1 327 306
Sponzoři, vlastní příjmy		
23 499
Celkem:
2 825 805

Dobrovolnické centrum Slunečnice 		
		
Zdroj:
Částka v Kč
Dotace MV ČR (Projekt Dobrovolnické centrum)
119 000
Dotace Kú ÚnL (Projekt Dobrovolnické centrum)
53 000
Ministerstvo kultury ČR (Projekt Kramle 2009)
25 000
Město Děčín (Projekt Kramle 2009)
25 000
ÚP Děčín (Projekt Dobrovolnické centrum)
60 000
Sponzorské dary, vlastní příjmy (Projekt Kramle 2009) 230 151
Reklama (Projekt Kramle 2009)
69 000
Část dotace MPSV		
322 716
Celkem:
903 867

		
Tréninková kavárna sociálně terapeutické dílny
Slunečnice na děčínském zámku
		
EU a státní rozpočet ČR
1 541 686
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Přehled fundraisingu a vlastních příjmů		
		
Projektový fundraising		
Ministerstva		
3 267 000
Krajský úřad Ústeckého kraje		
223 000
Subdodávka služeb - Občanské sdružení Jurta
918 000
Město Děčín		
114 000
Úřad práce Děčín		
140 000
Fondy EU		
1 541 686
Celkem:
6 203 686
		
Firemní fundraising		
Sponzorské dary		
119 363
Reklama		
86 000
Celkem:
205 363
		
Vlastní příjmy		
Pronájmy, doplňkové služby, kurzovné,
prodej drobných výrobků, tržby kavárny, apod.
1 388 764
Ostatní (prodej Jablůňky, sleva nájmu
za provedené rekonstrukce, …)
982 455
Celkem:		
2 371 219

Náklady a výnosy Slunečnice, o.s. za období 1 - 12/ 2009		
				
Náklady
Kč

Výnosy

Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP
3 112 020,00
Spotřeba materiálu
1 108 963,90
Spotřeba energie
2 196,00
Zboží (balené zboží, vratné obaly) – na kavárnu
107 436,30
Opravy a údržba
15 179,00
Náklady na reprezentaci
324,00
Cestovné
32 490,00
Služby k nájmu
221 762,00
Nájemné
732 700,20
Ostatní pronájmy
81 755,58
Telefony, internet, poštovné
164 196,94
Vzdělávání (školení, kurzy, lektorné)
180 035,00
Supervize
73 000,00
Propagace
268 870,00
Účetní služby
125 014,00
Bankovní poplatky
7 284,06
Leasing
174 036,00
Ostatní služby
(úklidové služby, honoráře,pobyty CDS...)
421 261,10
Ostatní daně a poplatky (silniční, z nemovitosti,...)
25 513,00
Jiné ostatní náklady
63 048,16
Úroky
9 329,94
Odpisy
7 526,00
Zůstatková cena prodaného DHM
139 326,00
Tvoraba zákonných opravných položek
502 521,00
Náklady celkem:
7 567 221,18

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
3 093 000,00
Dotace Ministerstva kultury ČR
55 000,00
Dotace Ministerstva vnitra ČR
119 000,00
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje
223 000,00
Dotace Statutárního města Děčín
114 000,00
Dotace Úřadu práce Děčín
140 000,00
Dotace ESF (EU a státní rozpočet ČR)
1 541 686,14
Sponzoring – finanční a hmotné dary
119 362,50
Tržby za vlastní výrobky
(Prodej Citovodu, drobných výrobků CDS)
10 665,00
Tržby z prodeje služeb – letní a ostat. pobyty CDS 100 880,00
Tržby z prodeje služeb – pronájmy prostor
205 178,00
Tržby z prodeje služeb – vstupné v rámci akcí
58 870,00
Tržby z prodeje služeb – reklama
86 000,00
Tržby z prodeje služeb – kurzy vzděl. centra
250 300,00
Tržby z prodeje služeb – doplňkové služby CDS
67 520,00
Tržby z prodeje služeb – společný projekt s Jurtou 918 000,00
Tržby z prodeje službe –
výtěžek sbírky, ost. výtěžky, úklid budovy
184 399,00
Tržby z prodeje DHM –
prodej objektu ve Valkeřicích
680 000,00
Tržby z prodeje – kavárna
563 700,00
Refundace mzdových nákladů
8 000,00
Ostatní výnosy
(sleva na nájemném – odečet rekonstrukcí)
279 965,85
Členské příspěvky
2 500,00
Úroky
1 324,18

Výsledek hospodaření před zdaněním
1 229 182,49
Daň z příjmu (zdaněno 524tis. - zisk z hosp.čin.)
39 400,00
Výsledný Hospodářský zisk po zdanění

Výnosy celkem:

1 189 782,49

Kč

8 796 403,67

Náklady a výnosy SF za období 1 - 12/ 2009			

			
Náklady
Mzdy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Spotřební materiál
Splátka Slunečnici
ČSOB vedení účtu
Spotřební materiál PHM
Náklady celkem:

Výnosy

Kč

Trždy z prodeje služeb
Refundace mezd
Dotace Úřad práce

1 163 502,00
215 991,00
63 899,00
27 064,00
71 040,00
4 300,00
37 129,00

Výnosy celkem:

1 582 925,00

Kč
865 216,00
104 832,00
522 829,00

1 671 996,00

Náklady a výnosy GDS za období 1 - 12/ 2009			

			
Náklady
Mzdy
Zákonné odvody z mezd
Spotřební materiál
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem:

Kč

524 000,00
148 000,00
337 000,00
1 000,00
4 000,00
691 000,00
13 000,00
13 000,00
1 728 000,00

Výnosy

Kč

Trždy ze služeb
Tržby za zboží
Dotace Úřad práce

1 089 000,00
221 000,00
224 000,00

Výnosy celkem:

1 534 000,00
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Poděkování sponzorům a podporovatelům
Slunečnice, o.s.

Přehled sponzorů Slunečnice, o.s. v roce 2009
Diakonie Pirna
ČEZ Distribuce a.s.
Děčínský stavební podnik s.r.o.
Severočeské doly a.s. Chomutov
Ing. Jaroslav Sykáček
BK Děčín
Manpower, spol. s r.o.
Lékárna Damona
Termo Děčín a.s.
VOŠ A SPŠS
Eltech CZ s.r.o.
Husky CZ s.r.o.
Hudy sport a.s.
Wohoz – Petr Kyral
Denas Děčín, spol. s r. o.
Právní inkas. a detektiv. kancl. Milénium
Lékárna Jílové – PharmDr. Milada Holpuchová
Bc. Ondřej Smíšek
Lékárna Centrum, Althea s.r.o.
Valdemar Grešík – Natura
PharmDc. Peter Konečný
Salon Elixír
Petr Kučera
Tomáš Bílý

63 293 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
7 175 Kč
5 000 Kč
3 500 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
2 500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 993 Kč
1 212 Kč
1 015 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

Velké
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nční, h
i osob
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ě
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Přehled sponzorů CDS v roce 2009
Střední průmyslová škola stavební Děčín
Ing. Jaroslav Sykáček
sklenářství Golls - p. Válka
Sklova
Sklenářství Vacek
Husky - Milan Ponrt
Hudy sport - Karel Šváb
BK Děčín - Bc. Lukáš Houser
Ryor, a.s. - p. Smolová
Lékárna Centrum - RNDr. Anna Hospodková

Mgr. Jiří Voděrka
VZP ÚL - Petra Friedlová
ZZS ÚK - záchranáři - p. Janečková
ZZS ÚK - hasiči - p. Mandzák
Roztleskávačky - Dana Knieová
Lékárna U Václava - Mgr. Peter Konečný
Lékárna Damona - Mgr. Hana Bodáková
VOZŠ Ústí nad Labem - Mgr. Eva Rohanová
SZŠ Děčín - p. Lišková
Městská policie - Bc. Marcel Horák

Ebrtovi Zdena a Vladimír
MUDr, Zdeňka Šafářová
Filips - Vítězslav Filipec
p. Vlášková
Lebenshilfe - Herwig Heisler
Diakonie Pirna e.V. - Volkmar Fabian, Alexander Kwak
Městský úřad Jílové - p. Nedvědová
DDM - p. Kultová, p. Čapková
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Slunečnice, o.s.

Hudečkova 1/664, 405 02 Děčín 1
telefon: 412 512 400
mobil: 739 510 653
e-mail: info@slundecin.org

www.slundecin.org

výroční zpráva 2009

Lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí naší společnosti.

