
výroční zpráva 2011



obsah poslání a vize

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

Kontrolní komise Slunečnice, o.s.
Předsedkyně KV – Marcela Koutská
Členové KV – Petr Hechter, Zuzana Kudrnáčová

Ostatní členové Slunečnice, o.s.
Šárka Zimová Dostálová, Ondřej Zima, Jaromír Hájek, Petr Hechter, 
Štěpánka Sekerková Ticová, Zuzana Kudrnáčová, Lukáš Heller

Obsah výroční zprávy, Struktura organizace 2

Poslání a vize organizace 3

Úvodní slovo předsedkyně 4-5

Cesta do světa - Slunečnice, o.s. (CDS) 6-7

Dobrovolnické centrum Slunečnice, o.s. (DCS) 8-9

Vzdělávací centrum Slunečnice, o.s. 10

Chráněná grafická dílna Slunečnice (GDS) 11

Sociální firma Slunečnice (SFS) 12

Hospodaření Slunečnice, SFS a GDS 13-14

Poděkování sponzorům a podporovatelům Slunečnice, o.s. 15

Struktura organizace

POSlání ORganizace:
Člověk s postižením je přirozenou a hodnotnou součástí společnosti.

Vize ORganizace:
1.) Slunečnice – značka kvality a spolehlivosti
 • Chceme být organizací, která v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby s postižením   
 patří k nejlepším v regionu a pro všechny zúčastněné je vždy respektovanou zárukou 
  profesionality a vysoké kvality.
 • Chceme být organizací, která je schopná poskytovat nejen stabilní a dostupné služby, 
  ale dokáže vhodně a rychle reagovat na aktuální potřeby klientů a nabídnout jim chybějící 
  podporu nebo úzce spolupracovat s dalšími poskytovateli.
 • Naše aktivity jsou vždy zaměřené na podporu integrace osob s postižením. 
  Dokážeme nabídnout služby klientům s různými úrovněmi schopností a dovedností.

2.) Spokojenost klienta – priorita naší činnosti
 • Chceme dosáhnout takového stavu, kdy výstupem naší podpory bude spokojený klient, 
  který ví co chce a efektivně využívá svých schopností, možností a práv.
 • Chceme dosáhnout takového postoje rodičů a opatrovníků našich klientů, kdy bez předsudků 
  a se zájmem budeme společně hledat nejlepší prostředky pro klienta na jeho cestě k osobní 
  i pracovní integraci.

3.) zajištěné zdroje – podmínka schopnosti dlouhodobě pomáhat
 • Máme stabilní, vyrovnané zdroje příjmů s dlouhodobými rezervami, silnou sponzorskou 
  základnou a významným podílem vlastních příjmů.
 • Naše podnikatelské aktivity jsou konkurenceschopné, plně soběstačné a zároveň schopné 
  dlouhodobě vytvářet zisky k vlastním inovacím a rozvoji a k podpoře neziskových 
  aktivit Slunečnice.
 • Finanční, hmotná i osobní podpora sponzorů a veřejnosti je založená na vzájemné důvěře, 
  spolehlivosti, oboustranné spokojenosti a dlouhodobém partnerství.
 • Jako organizace máme vlastní materiální a hmotné zázemí a nejsme omezováni v plánování   
 dlouhodobého rozvoje závislostí na nájemních podmínkách a nedostatku technických prostředků. 

4.) Kvalitní a spokojení pracovníci – základ úspěšnosti našich cílů
 • Oporou naší činnosti jsou aktivní, loajální profesionálové i dobrovolníci, které jejich práce 
  těší a naplňuje. 
 • Personální politika organizace je zaměřena na podporu růstu, kreativity a uplatnění toho 
  nejlepšího, co v pracovnících je a zároveň je ohleduplná a vstřícná k jejich 
  individuálním potřebám.

5.) Vědomá společnost – šance na lepší život postižených
 • Dlouhodobým a systematickým zapojováním a osvětou veřejnosti dosahujeme odbourávání 
  předsudků společnosti, zvyšování její sociální gramotnosti a pochopení soužití s lidmi 
  s postižením jako samozřejmosti.
 • Aktivním zapojením se do tvorby místních i národních politik pomáháme budovat efektivní 
  systém sociálních služeb s prioritním zájmem o smysluplnou podporu klienta.
 • Spoluprácí a podporou aktivit dalších organizací pomáháme budovat síť prospěšných 
  a dlouhodobě udržitelných služeb.
 • S cílem dosažení co největšího prospěchu pro klienta předáváme vlastní zkušenosti 
  a znalosti dalším organizacím a podílíme se tak na růstu jejich kvality.
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Úvodní slovo předsedkyně

milí přátelé, kolegové, vážení sponzoři a podporovatelé,
poslední tři roky píši úvody našich výročních zpráv s velkým vypjetím, s podtónem obav z přeži-

tí dalšího roku, vyčerpaná obrovským náporem práce a absencí financí na základní fungování.  

I rok 2011 patřil mezi další v řadě, kdy jsme téměř podlehli finanční nouzi a málem Slunečnici 

zavřeli. Dotace nám vystačily pouze do září a žádné další granty nám nevyšly.  Namísto toho, 

abychom si v létě užívali prázdnin a dovolených, scházela se Rada Slunečnice a kontrolní komise 

téměř každý týden a krok po kroku řešila kampaň po kampani, korunu ke koruně a činila radikální opatření, bez 

kterých by tu dnes Slunečnice už nebyla:

• Tréninková Kavárna palačinkárna  Na cestě - od září do prosince jsme minimalizovali provoz kavárny na nej-

nutnější míru, s omezeným personálem (kavárna má sice přes léto hodně zákazníků, ale od září do dubna je její 

provoz ztrátový, a nepomohou tomu ani vánoční akce na zámku) a rozhodli jsme, že kavárnu účetně i organizačně 

oddělíme od Slunečnice a utvoříme z ní samostatné pracoviště, jakousi chráněnou dílnu, kde budou moci pracovat 

úspěšní absolventi tréninku v kavárně a provoz se tak může finančně i personálně ustálit, což se podařilo.

• Tréninková Restaurace Kašmír – dlouho přetrvávající problémy s provozním vedením restaurace vedly k postupně 

se kumulující ekonomické ztrátě. Pokoušeli jsme se o záchranu několika způsoby – měnili jídelníček, rušili omezení 

pouze pro vegetariány a rozšířili o masovou nabídku, a výsledky přesto nepřicházely. S těžkým srdcem jsme pak 

rozhodli o ukončení provozu a k 30.8.2011 restauraci zrušili.

• propouštění zaměstnanců – oba tyto kroky si vyžádaly masivní propouštění. Celkem odešlo ze Slunečnice a jejích 

pracovišť 11 lidí! Něco takového Slunečnice za svou historii ještě nezažila. Přiznávám, že dodnes to těžce nesu.

• fundraising – museli jsme úplně přehodnotit způsob fungování získávání prostředků na činnost a pro nastartování 

smysluplného a uceleného systému jsem si fundraising vzala na starosti přímo já. Jak projektový, tak sponzorský. 

Reakce byla ohromující: firmy a osoby, které jsme od září do prosince oslovili, daly Slunečnici dohromady kolem 

400.000,- Kč. Díky této neobyčejné pomoci se nám pak podařilo dokončit rok 2011 bez dalších ztrát. Připravovali 

jsme nové a nové žádosti o dotace ke všem možným donátorům a na rok 2012 získali zhruba 3.800.000,- Kč. Aby-

chom si mohli dovolit bezproblémový celoroční provoz, budeme se muset v novém roce snažit ještě více než v r.2012, 

ale já už teď věřím, že to s našimi sponzory i s obyčejnými lidmi, kteří nám fandí, zvládneme.

Každá krize s sebou nese něco pozitivního. Nám ta loňská přinesla poznání hned několik: 

• že máme skvělý tým pracovníků, kteří dokážou Slunečnici podržet a podpořit a jejich důvěra ve smysluplnost  

a potřebnost toho, co tu budujeme a tvoříme, je tak velká, že dokážou ustát i podmínky, které by zaměstnanci běžné 

firmy nikdy neakceptovali ani na přechodnou dobu. Děkujeme našim dámám a našim pánům za tu důvěru a vyja-

dřujeme vám obrovskou vděčnost a obdiv.

• že kolem sebe pořád máme osobnosti, které ve chvíli, kdy jste na dně, podají pomocnou ruku způsobem, 

který vám vyrazí dech – Ing.- Moravec z f.Elecom dával Slunečnici každý měsíc až do prosince 10.000,- Kč, Ing. 

Hlavsa podpořil 50.000,- Kč, ing. Grešík půjčil Slunečnici na začátku roku 700.000,- Kč, aby zvládla přežít do dubna, 

než nám MPSV pošle první 1.000.000,- Kč na dotacích a protože jsme stále měli menší příjmy než výdaje, vydržel 

s postupným vrácením částky až do roku 2012 a navíc nám ještě daroval dalších 37.000,- Kč, a tak dál – pan Kučera 

z Bohemia Cargo, Severočeské doly, f.WALI CZ, Interkov z Benešova n.Pl., Karned Tools, MUDr. Alena Sellnerová, 

MUDr. Jana Šenkýřová a řada dalších, které tu ani nemohu vyjmenovat – těm všem patří naše veliké poděkování 

v souhrnném přehledu dárců na závěr výroční zprávy, za přehledem našeho hospodaření. 

• že důraz a úsilí o kvalitu našich služeb a aktivit je jednoznačně ta nejlepší investice:

› již po třetí za sebou získal dobrovolník z našeho dobrovolnického centra cenu Křesadlo – nejvyšší ocenění 
dobrovolníka v ústeckém kraji za práci v předchozím roce

› uskutečnili jsme nebývalou akci – se záštitou primátora města jsme uspořádali oceňování nejlepších dobro-
volníků města děčín v oblastech sociální, děti a mládež, sport, kultura a různé a zcela při ní zaplnili hlavní sál 

Děčínského zámku. Takový ohlas a vážnost, kterou tím návštěvníci akci dali, nás utvrdila v tom, že je potřeba, aby 

se stala každoroční tradicí.

› téměř 80 lidí s mentálním a tělesným postižením využívalo v r.2011 celoroční podpory Slunečnice 

a jejich řady se zase rozšířily o další nové zájemce. 2 z úspěšných absolventek pracovního tréninku pracují od pod-

zimu v kavárně, další pracují u běžných zaměstnavatelů nebo pokračují v jiných návazných službách.

› po třetí jsme obhájili náročnou akreditaci Ministerstva vnitra pro poskytování dobrovolnické služby ve 

smyslu přijímání i vysílání dobrovolníků

› obhájili jsme na MPSV obnovu akreditace našeho vzdělávacího centra a rekvalifikačního kurzu pro 

pracovníky v sociálních službách

› 3 naši pracovníci: Míla Suchoňová, Milan Krýsl a Šárka Zimová Dostálová úspěšně absolvovali roční vzdě-
lávací program akademie sociálního podnikání nadace Via - akcelerátor
› získali jsme na r.2012 přes agentury spolupracující s Úřadem práce v Děčíně podporu mzdových nákladů na 

10 měsíců pro 5 pracovnic, které pomohou posílit práci v Cestě do světa a Dobrovolnickém centru

Na rok 2012 se nesmírně těším. První čtvrtletí bez státních dotací bylo opět zdrcující, ale pak už to konečně musí začít 

zase normálně fungovat. Abychom mohli pracovat s radostí a beze strachu. Zasloužíme si to, a naši klienti taky. :) 

  
Šárka zimová dostálová

ředitelka Slunečnice, o.s.
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Cesta do světa – slunečniCe, o.s.

Rok 2011 byl rokem, v němž změny započaté v roce předchozím, pokračovaly. Do nově vzniklého subjektu Cesta 
do světa – Slunečnice, o.s přešli od 1.1.2011 všichni zaměstnanci, kteří v ní působili v předchozích letech, veškeré 
vybavení i obě služby – sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Jedinou službou, která kvůli vázanosti 
na čerpání dotace v roce 2011 zůstala u mateřské Slunečnice, o.s. a v níž na část úvazku zůstávali také někteří 
zaměstnanci, byl pracovní trénink v Kavárně Na cestě, a to do 31.12.2011.

I v roce 2011 jsme poskytovali dvě registrované sociální služby - sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny, 
jejichž náplň zajišťovalo celkem 7 pracovníků a 18 dobrovolníků.

V červnu odešla na mateřskou dovolenou vedoucí sociálních služeb Mgr. Ivana Páralová a na její místo nastoupila 
Mgr. Dagmar Radvanová. Z důvodu přestěhování lektorky výtvarného ateliéru Ing. Arch. Veroniky Třebické ukončil 
k poslednímu květnu svou činnost výtvarný ateliér, neboť její pozici doposud nikdo nenahradil. V červenci pak na-
stoupila na dotované místo pracovníka v sociálních službách od společnosti Tivit spol. s r.o. paní Monika Černíková, 
jejíž náplní byla práce asistentky sociální rehabilitace. Zbylá část týmu zůstala beze změn a to i včetně působení 
fenky zlatého retrievera Enny, která stále poskytuje skupinovou i individuální canisterapii.

SOciální Rehabilitace
Programy nácviku samostatnosti a soběstačnosti zůstávají stejné jako v předchozích letech: komunikace, 
samostatný pohyb, péče o sebe, nácvik stravování, péče o domácnost a hospodaření s financemi. Tyto základní 
služby, které jsou dané zákonem, poskytujeme také alternativní formou. Nabízíme možnost využívání muziko-
terapie, relaxace, zahradnictví, kurzů vaření, dramatické skupiny, fotbalu, programu Dobré odpoledne s dobrovolní-
kem, plavání, tvůrčí ergoterapie, přírodovědně turistického programu a individuální činnosti, kde se jeden asistent 
věnuje pouze jednomu klientovi.
Společenský kontakt, aktivizaci i poradenství zajišťujeme kromě výše zmíněného také v rámci odpoled-
ních klubů a doplňkových aktivit, kterými jsou canisterapie, pobyty, výlety, pomoc při hygieně a stravování, zdra-
votní ergoterapie - zdravotní procvičování svalů ruky a parafínových zábalů.
V roce 2011 využívalo služby sociální rehabilitace 47 lidí.

SOciálnĚ teRaPeuticKé dílnY
Podporují pracovní návyky a dovednosti (nejen pracovní postupy, ale také pracovní morálku, jednání s kolegy  
a nadřízenými, včasnou docházku do práce apod.) na dvou místech v Děčíně: 
1) v dílnách v hudečkově ulici, kde se vyrábí svíčky,
2) v tréninkové Kavárně na cestě, v roce 2011 trénink úspěšně absolvovalo 5 klientů.

tréninková restaurace Kašmír byla z finančních důvodů k 31.8.2011 uzavřena. Dva klienti trénink ukončili  
a tři se rozhodli zkusit pracovní trénink v Kavárně Na Cestě.
V roce 2011 využívalo služeb dílen 21 lidí.

mgr. dagmar Radvanová
vedoucí Cesta do světa – Slunečnice, o.s.

naše poděkování za podporu v r. 2011 patří:
- Antikvariát D + K, Děčín
- Basketbalový klub Děčín
- Bohemia Cargo, s.r.o.
- Comatel, Děčín
- Česká pojišťovna, a.s.
- ČEZ, a.s., Děčín
- DAYMOON, a.s., Děčín
- Děčínské knihkupectví – Hana Andrášová
- Dům barev, Děčín
- Fi KUBO, Děčín
- Gyečuková Magda, Mikulášovice
- Hitflora, Děčín
- Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Děčín
- INTERPAP Office, s.r.o.
- Jiří Kašpar – sklenářství Rybniště
- Klára Hozáková, Děčín
- Lékárna Bynov
- Lékárna Centrum – Althea, s.r.o., Děčín
- Lékárna Centrum MB, s.r.o., Ústí nad Labem
- Lékárna Damona, Děčín
- Lékárna U Slunce, Děčín
- Lékárna U Václava, Děčín
- Magistrát města Děčín
- Mechanika Teplice v.d. závod Tachografy, Děčín
- Mechanika Teplice výrobní družstvo, Teplice
- Městská  policie Děčín 
- Mgr. Aleš Borský
- Mgr. Anna Maliariková
- Mgr. Martina Harmáčková
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Monika Černíková
- Natura, s.r.o. – Valdemar Grešík
- paní Kalinková, Děčín
- Sklenářství Golss – p. Válka, Děčín
- Společenský dům Střelnice, Děčín
- SVS
- Truhlárna KFT, Děčín
- Truhlářství Jarmil – Tomáš Benda
- Uhelné sklady Salač, Děčín
- Vratislav Ledvinka, Děčín
- Vyšší odborná zdravotnická škola Ústí n. L.
- Zdeňka Ebrtová, Děčín
- ZZS ÚK – záchranný hasičský sbor Děčín
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mgr. dagmar Radvanová
vedoucí sociálních služeb Slunečnice, o.s.
od 1.6.2011

mgr. ivana Páralová
vedoucí sociálních služeb Slunečnice, o.s. 
do 13.6.2011

miroslava Špátová
vedoucí tréninkového pracoviště



dobrovolniCké Centrum slunečniCe, o.s.
Motto: Pomoc dobrovolníků z Dobrovolnického centra Slunečnice je vždy tam, kde je jí za potřebí. Pomáháme s láskou.

Během roku 2011 sdružovalo Dobrovolnické centrum Slunečnice střídavě 20-30 dobrovolníků. Dobrovolníci se sa-
mostatně věnovali klientům v programu dobré odpoledne (8 dobrovolníků), pracovali v kroužcích (divadelní, 
kulinářský, fotbalový - 6 dobrovolníků), společně s klienty pomáhali při kreativních programech (1 dobrovol-
nice), doprovázeli klienty při cestách MHD (3 dobrovolnice), připravovali kulturní, benefiční a osvětové 
akce pro veřejnost i lidi s postižením (festival Kramle, Taneční zábava, Soutěž v První pomoci - 20 dobrovolníků), 
roznášeli propagační materiály, pomáhali s administrativou (3 dobrovolníci) a byli vysíláni do ostatních 
organizací, kde pomáhali dalším cílovým skupinám, např. seniorům, dětem nebo osobám s problematickým sociál-
ním či rodinným zázemím - celkem 15 dobrovolníků

Vysílání dobrovolníků
• Agentura OAS - pomoc seniorům, každodenní roznos obědů - 3 dobrovolnice
• KS Jonáš - pomoc osobám v tísni, dobrovolníci působí přímo v centru - 1 dobrovolník
• Pedagogicko – psychologická poradna - společnictví a doučování dětí - 3 dobrovolnice
• R. O. S. Rodina s dětmi - společnictví a doučování dětí ze soc.vyloučených oblastí - 3 dobrovolnice
• Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - společnictví osob s mentálním postižením (klientkám DOZP Horní Žleb) 
• 1 dobrovolnice
• Rodinné poradenství - sociálně aktivizační práce v poradně - 3 dobrovolnice
• Jurta - program Dobré odpoledne s klientem Jurty – 1 dobrovolnice

ÚSPĚchY dObROVOlnicKéhO centRa V R.2011
1.) dobrovolník roku 2010 města děčína 
Dobrovolnické centrum zorganizovalo za podpory magistrátu města a záštitou primátora města 1. ročník ocenění 
dobrovolník roku 2010 města děčína. Oceněno bylo 5 dobrovolníků z nejrůznějších organizací z oblastí so-
ciálně zdravotní, sportu, kultury a práce s dětmi a mládeží. Poděkování získali přímo od primátora města Františka 
Pelanta v reprezentačních prostorách děčínského zámku.
dobrovolníkem roku 2010 za Slunečnici se stala martina hendrychová, která je aktivní v programu 
Dobré odpoledne s klienty Slunečnice o.s. Zároveň získala ocenění Křesadlo.

2.) evropský rok dobrovolnictví - účast v projektu „Klíče pro život“ 4 K - Klíče Ke Kompetentnosti 
a Kvalitě dobrovolníka
Cílem tohoto programu bylo informování mladých lidí o dobrovolnické činnosti a jejím přínosu pro ně samotné i 
celou společnost, uvědomění si celospolečenské odpovědnosti k sociálně slabším, získání neocenitelné praxe, při 
níž se nenásilně mohou učit překonávat vlastní omezení a zábrany a brát druhé lidi v jejich přirozenosti takové, jací 
jsou, bez jakýchkoliv podmínek a s úctou. Dobrovolnické centrum Slunečnice o.s. připravovalo různé besedy na ško-
lách a vzdělávací semináře, tak, aby se dobrovolnictví dostalo do širšího povědomí veřejnosti a následně zapojovalo 
nově získané dobrovolníky do praxe.

3.) Kramlička
na  16.ročníku benefičního festivalu Kramlička vystoupilo 50 účinkujících, z toho přibližně polovina s po-
stižením. S pořádáním akce pomáhalo 20 dobrovolníků. Kvůli rekonstrukci prvního nádvoří a souvisejícím pracím 
měl festival komornější ráz i návštěvnost. Velký dík patří více než desítce sponzorů a městu Děčín, správě Zámku 
Děčín, dobrovolníkům pomáhajícím s organizací, kapelám a divadlům hrajícím jen za náklady na cestovné a sa-

mozřejmě také všem návštěvníkům, jejichž vstupné je prvním vkladem pro pořízení plánované nové vysokozdvižné 
rampy pro vozíčkáře do centra Cesta do světa.

4.) návazný česko-německý projekt
V roce 2011 probíhala příprava druhého návazného přeshraničního projektu s Diakonií Pirna, který spojuje 
dobrovolníky, zaměstnance a klienty obou organizací formou společných pobytů, kulturních akcí a workshopů. 
Projekt je připravován na rok 2012.

5.) Obhájení další tříleté akreditace
Dobrovolnické centrum v roce 2011 úspěšně obhájilo prodloužení akreditace MV ČR na další 3 roky. Akreditace 
prokazuje, že práce dobrovolníků je ve Slunečnici na profesionální úrovni. 

6.) aktivity ve prospěch místní komunity
• Dobrovolnické centrum je členem Rady dobrovolnických center regionu Severozápad, která je neformálním sdru-
žením v oblasti rozvoje managementu dobrovolnictví.
• Dobrovolnické centrum se aktivně účastní jednání PANELu Děčín, kde se připravuje na náhlé krizové situace 
(např. povodně, havárie apod.)
• V rámci Komunitního plánování města Děčína se zapojujeme do pomoci a zasíťování místních soc.služeb
Počet dobrovolnických hodin za rok 2011 pro Slunečnici,o.s. je 2 254,5 a počet dobrovolnických  
hodin pro ostatní organizace je 1 542.

Kateřina minden
Vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice, o.s.

Poděkování: 
Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR , Statutárnímu městu Děčín a Ing. Valdemaru Grešíkovi, Euroregionu Labe/
Elbe, Diakonii Pirna, Agentuře osobní asistenční služby o.s., Křesťanskému společenství Jonáš o.s., Pedagogicko-psychologické poradně Děčín, CSS 
Děčín, R.O.S. rodina a děti, Rodinnému poradenství o.s., Jurtě o.s. a také všem dobrovolníkům. Každé podpory si velice vážíme a děkujeme za ni.
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vzdělávaCí Centrum slunečniCe, o.s.

V roce 2011 proběhly ve Vzdělávacím centru Slunečnice o.s.  dva vzdělávací programy. Stěžejním byl tříměsíční 
akreditovaný vzdělávací program „Pracovník v sociálních službách -přímá obslužná péče“, kterým během 3 kurzů 
prošlo 41 účastníků. Účastníci byli kvalifikováni v tématech: Péče o osoby s postižením, základy komunikace - kde 
si rozšířili obzory komunikačních dovedností, dále první pomoc a základy BOZP, základy fyziologie, desinfekce, hy-
giena, úvod do problematiky zdravotního postižení, pedagogika volného času, sociálně právní minimum aj.

Druhým vzdělávacím programem byl akreditovaný kurz Standardy kvality sociálních služeb v praxi „trénink role - 
klíčový pracovník“, kterým prošlo 13 účastníků. Byli školeni v tématech zákona o sociálních službách, standardů 
kvality v sociálních službách a role klíčových pracovníků.

V roce 2011 začala ve vzdělávacím centru působit nová asistentka paní Iveta Vokatá, která se stará o průběh kurzu, 
zajišťuje odborné praxe apod.
Velký dík patří i kvalifikovanému lektorskému týmu.

Chráněná grafiCká dílna slunečniCe

Chráněná grafická dílna Slunečnice si v roce 2011 prošla opět dalšími změnami. Ke konci dubna naše řady opustil 
Petr Grimm, se kterým nadále spolupracujeme externě a ze zdravotních důvodů jsme se v září museli rozloučit také 
s Pavlem Jílkem. Počet zaměstnanců chráněné dílny se tak ustálil na třech lidech. Během roku jsme spolupracovali 
i s několika externisty. 

Vedoucí chráněné dílny úspěšně dokončil studium v akademii sociálního podnikání Akcelerátor, které pořá-
dala nadace Via. 

Nadále jsme zaznamenávali celkový pokles investic a zakázek směřovaných do propagace a reklamy, jež se projevil 
i na objemu zakázek, který se oproti loňskému roku výrazně snížil. Naše firma se v roce 2011 zaměřila na zakázky 
grafických prací pro střední a velké firmy, především formou výročních zpráv. Díky Dobrovolnickému centru Slu-
nečnice jsme zahájili spolupráci s Lebenshilfe Pirna, kde jsme pro obchod, prodávající výrobky chráněných dílen 
vytvořili logo a s Diakonií v Pirně, takže se naše práce dostala až k našim německým sousedům. 
Pracujeme stále na dobrém jménu Chráněné grafické dílny Slunečnice a důkazem je spokojenost stávajících a zís-
kání nových zákazníků.

Plány pro rok 2012
Chceme v dílně stabilizovat stávající zaměstnance. Rádi bychom v roce 2012 nastavili podmínky pro zlepšení naší 
ekonomické situace a začali opět pozvolna generovat alespoň malý zisk pro rezervy na provozní potřeby a rozvoj 
dílny. Veškeré provozní náklady chceme řešit s vlastních podnikatelských zisků a nezatěžovat mateřskou organizaci 
Slunečnice, o.s. Věříme, že i v roce 2012 bude pokračovat spolupráce se zahraničními partnery. 

milan Krýsl
vedoucí Chráněné grafické dílny Slunečnice

Poděkování za spolupráci v r.2011:

SVS a.s. Teplice
Českému statistickému úřadu
Bohemia Cargo, s.r.o.
p. Kučabovi z hradu Střekov
p. řediteli Sembdnerovi z Domova důchodců Filipov
Integrované střední škole FM
ESP Holding
CardHouse, s.r.o.
Českému statistickému úřadu
DOZP Kytlice
společnosti přátel přírody Čmelák
Charitnímu sdružení Děčín
Mgr. Janě Merhautové
p.Přivřelové z Úřadu prác
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soCiální firma slunečniCe

V r. 2011 došlo ke dvěma podstatným změnám – od března 2011 jsme se stali plátci DPH a od července došlo ke 
změně i ve vedení SFS. Po 3 letech ukončila svůj pracovní poměr paní Suchoňová a na její místo nastoupila ing. 
Olga Hušková. I nadále pokračujeme v nastolených  trendech SFS – vytvářet pracovní místa pro lidi s handicapem 
a lidi obtížně zařaditelné do pracovního procesu.

Činnost SFS je zaměřena do hlavních 2 oblastí – úklidové práce a lesní a zahradní práce. V období jaro – podzim 
pracujeme ve 2 skupinách. V porovnání se zimním obdobím, se od května počet pracovníků SFS zdvojnásobil – ze 6 
na 12, z toho 2 na dohodu o provedení práce. Všichni nově přijmutí pracovníci mají určitý stupeň invalidity.  V sou-
časné době úklidy zajišťují 4 pracovníci a lesní a zahradní práce 5 pracovníků + mistrová.

Momentálně zajišťujeme úklidy 30 činžovních a panelových domů.  Tuto činnost jsme rozšířili mimo Děčína a Be-
nešova n. Pl. i do Jílového. Úklidy jsou pro nás velmi důležité, protože se jedná o celoroční  práci a proto je našim 
cílem získávat další zájemce. 

V oblasti lesních prací je pro nás rozhodující spolupráce s NP České Švýcarsko. V r. 2011 i 2012 jsme se přihlásili do 
výběrového řízení na pěstební činnosti a uspěli jsme. V menším rozsahu zajišťujeme i výsadbu stromků pro město 
Benešov nad Ploučnicí.

cíle pro r. 2012 i další období 
Rozšiřovat svoji působnost ve stávajících oblastech činnosti (úklidy, spolupráce s NPČŠ,…) a hledat další zdroje 
hlavně celoroční práce a práce vhodné pro lidi z handicapem i dlouhodobě nezaměstnané lidi, např. formou prů-
běžného sledování a přihlašování se do výběrových řízení.
A na závěr bych ráda pochválila i naše zaměstnance a popřála jim do dalšího roku alespoň takový výkon, který 
předvedli v roce 2011.

ing. Olga hušková
Vedoucí Sociální firmy Slunečnice, o.s.

zprávy o hospodaření

náklady a výnosy Slunečnice, o.s. za období 1-12/2011

náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 2 492 471
Zákonné sociální náklady  4 200
Spotřeba materiálu 721 740
Spotřeba energie 95 268
Prodané zboží  413 663
Opravy a údržba 108 818
Náklady na reprezentaci 3 637
Cestovné 2 628
Služby k nájmu 157 787
Nájemné 738 176
Ostatní pronájmy 165 519
Telefony, internet, poštovné 175 280
Vzdělávání (školení, kurzy, lektorné) 171 047
Supervize 28 500
Propagace 161 597
Účetní služby 84 645
Bankovní poplatky 22 119
Operativní leasing 156 214
Firemní fundraising 139 975
Vedení organizace 108 000
Ostatní služby  404 221
Ostatní daně a poplatky, pokuty a penále 5 479
Jiné ostatní náklady – pojištění organizace, 
automobilu, dobrovolníků 79 515
Úroky  43 518
Odpisy  6 852
Jiné ostatní náklady a služby  nedaňové 10 969
Kurzové ztráty 25
Zůstatková cena prodaného DHNM -7 185
náklady celkem: 6 494 676

Výnosy Kč
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 1 200 000
Dotace Ministerstva vnitra ČR 94 000
Dotace Statutárního města Děčín 40 000
Dotace Úřadu práce Děčín  90 000
Dotace ESF (EU a státní rozpočet ČR) 888 867
Sponzoring – finanční a hmotné dary 457 953
Tržby z prodeje služeb – ostatní (přefakturace telefony) 84 188
Tržby z prodeje služeb – podnájmy prostor 613 210
Tržby z prodeje služeb – reklama 58 250
Tržby z prodeje služeb – kurzy vzděl. centra 499 576
Výtěžek veřejné sbírky 18 554
Ostatní výnosy nedaňové 5 270
Tržby z prodeje – kavárna Na cestě 636 117
Tržby z prodeje – Kašmír 917 907
Ostatní výnosy  265 278
Členské příspěvky 1 600
Úroky 55
Výnosy celkem: 5 870 825

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(hlavní a hospodářská činnost) -623 851
Daň z příjmu  0
Výsledná hospodářská ztráta po zdanění -623 851

za to vše patří velké poděkování 
především našim partnerům:

Zaměstnancům NP České Švýcarsko
Magistrátu města Děčín – ing. Švirlochové
Městu Benešov n. Ploučnicí – p. Gregor
SBD Zelená – p. Ivanáškové
OSBD Děčín – p. Kynlové a p. Klinovské
Kovošrotu Děčín – p. Knotek, ing. Kyprý
Úřadu práce v Děčíně – p. Přivřelové
Autoopravně Radek Hanák
Agentuře 8. den – p. Thürlové
Našim externím účetním z DC YORK

náklady a výnosy cesty do světa – Slunečnice, o.s. za období 1-12/2011

náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 1 610 346
Zákonné sociální náklady 2 000
Spotřeba materiálu 125 293
Opravy a údržba 2 681
Náklady na reprezentaci 89
Cestovné 4 245
Služby k podnájmu 88 699
Podnájem 428 184
Ostatní pronájmy 2 520
Telefony, internet, poštovné 93 361
Školení, kurzy 50 760
Supervize 82 000
Propagace 13 819
Účetní služby 60 000
Bankovní poplatky 2 169
Vstupné 3 122
Ostatní služby – pobyty CDS 90 162
Vedení organizace 108 000
Jiné ostatní náklady – pojištění 10 913
náklady celkem: 2 778 363 

Výnosy Kč
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 1 716 000
Dotace Statutárního města Děčín 20 300
Dotace Úřadu práce Děčín  150 000
Ambulantní služby 600 000
Tržby za vlastní výrobky 2 775
Tržby z prodeje služeb – podnájmy prostor 16 030
Tržby z prodeje služeb – pobyty CDS 91 570
Tržby z prodeje služeb – doplňkové služby 69 380
Tržby z prodeje služeb – reklama 7 979
Sponzoring – finanční a hmotné dary 52 108
Tržby z prodeje služeb 13 307
Jiné ostatní výnosy 1 200
Úroky 22
Výnosy celkem: 2 740 671

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(hlavní a hospodářská činnost) -37 692
Daň z příjmu  0
Výsledná hospodářská ztráta po zdanění -37 692
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ing.Jana zýková
ekonomka, hospodářka Slunečnice, o.s.



zprávy o hospodaření přehled sponzorů
Slunečnice, o.s. a Cesty do světa - Slunečnice, o.s. za rok 2011

finanční dary a podpora formou reklamy:
Severočeské doly a.s. 70 000
Ing. Antonín Hlavsa 50 000
ELECOM Profession s.r.o. 40 000
Valdemar Grešík – NATURA s.r.o. 42 000
INTERKOV spol. s r.o. 40 000
Severočeská vodárenská společnost a.s. 35 000
Alcan Děčín Extrusions, s.r.o. 30 000
OSA – Ochranný svaz autorský 22 000
Manpower spol. s r.o. 20 000
Bohemia Cargo s.r.o. 20 000
Wali CZ s.r.o. 20 000
Karned Tools s.r.o. 20 000
MUDr. Alena Sellnerová 15 000
SEMPRA PRAHA  a.s. stroj. závod Děčín 10 000
Plaston CR, s.r.o. 10 000
RYKO plus, spol. s r.o. 10 000
Advokátní kancelář M.A. Kolář 2 400
Martin Kolář 5 000
S a M silnice a mosty Děčín a.s. 5 000
HUDY sport a.s. 5 000
Česká spořitelna, a.s. 5 000
NBB Bohemia s.r.o. 5 000
C.C.A. – Děčín spol. s r.o. 5 000
Chart Ferox, a.s. 5 000
MUDr. Jana Jůdová, praktická zubní lékařka 5 000
Eltech CZ, s.r.o. 3 000
Transco Bohemia s.r.o. 3 000
Ski Servis sport Míla Bartoň 3 000
Senátor Ing. Sykáček Jaroslav 3 000
Privátní zubní ordinace MUDr. Jana Šenkýřová 3 000
Jiří Buchar Comatel Děčín 3 000
DeCe Computers s.r.o. 2 000
DUKA Colours Barvy Laky  Dušan Kamenický 2 000
Uhelné sklady Česká Kamenice 2 000
JCR – Jiří Rynda 1 000
Dezka Děčín s.r.o. 1 000
Česká pojišťovna a.s. 1 250
celKem 523 650

hmotné dary: 
Interpap Office, s.r.o. 30 739
Mechanika Teplice výrobní družstvo 4 805
Lékárna Centrum MB, s.r.o. 4 199
Lékárna „DAMONA“ 3 000
ALTHEA spol. s r.o. lékárna centrum  2 899
PharmDr. Konečný Petr lékárník 1 500
Mgr. Mordačíková Jiřina lékárna Bynov 1 370
Valdemar Grešík – Natura 979
Dům barev Triga Trade, s.r.o. 766
Antikvariát knihkupectví 650
Děčínské knihkupectví 637
Freibergová Ludmila Mgr. Lékárna u Slunce 596
HAN Kartonáž Vladmír Handlíř 500
celKem 52 640

Speciální poděkování těmto i dalším partnerům 
a podporovatelům vyjadřuje každá ze sekcí 
Slunečnice na své stránce.

náklady a výnosy gdS za období 1 - 12/2011

náklady Kč
mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP 680 476
spotřeba materiálu 85 895
PHM 88 718
účetní služby 26 110
ostatní služby 234 839
daně a poplatky 4 000
náklady na reprezentaci 950
opravy a údržba 2 500
ostatní náklady 11 242
odpisy dlouhodobého majetku 10 200
prodaný materiál 170 380
nájemné 5 000
náklady celkem: 1 320 310

Výnosy Kč
tržby z prodeje služeb 520 183
tržby z prodeje materiálu 271 827
dotace z Úřadu práce 370 449
úroky 2
Výnosy celkem: 1 162 461

hospodářský výsledek za rok 2011 je ztráta -157 849

náklady a výnosy Kavárny – palačinkárny na cestě za období 9-12/2011

náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 143 477
Spotřeba materiálu – potraviny, režie 78 000
Prodané zboží  32 000
Opravy a údržba 250
Nájemné + provozní náklady kavárny 27 000
Propagace 3 674
Účetní služby 7 455
Bankovní poplatky 896
Ostatní služby  1 200
Ostatní pokuty a penále 800
Ostatní daně a poplatky  100
náklady celkem: 294 852 

Výnosy Kč
Tržby z prodeje 255 247
Dotace Úřadu práce Děčín na mzdové náklady 55 993
Výnosy celkem: 311 240

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(hlavní a hospodářská činnost) 16 388
Daň z příjmu  0
Výsledný hospodářský zisk po zdanění 16 388

náklady a výnosy SfS za období 1 - 12/2011

náklady Kč
mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP 1 280 589
spotřeba materiálu 178 166
PHM + opravy auta 36 707
účetní služby 50 155
ostatní služby 39 512
daně a poplatky 1 395
ostatní náklady 14 513
náklady celkem: 1 601 037

Výnosy Kč
tržby z prodeje služeb 1 037 794
dotace z Úřadu práce 481 922
dotace z Tivit 72 000
úroky 50
Výnosy celkem: 1 591 766

hospodářský výsledek za rok 2011 -9 271
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Lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí naší společnosti.

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 2011


