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Milí kolegové, uživatelé služeb, 
naši podporovatelé, přátelé,

Slunečnice, o.s. a všechny její pobočné spolky 
prožily rok 2015 jako rok plný nových zkušeností  
a zážitků, zejména díky projektům fi nancovaným 
„evropskými“ dotacemi a změnou fi nancování 
sociálních služeb při přechodu z vyplácení dotací 
Ministerstvem práce a sociálních věcí na dotace 
poskytované kraji. S končícími projekty ESF skon-
čilo také několik pracovních pozic v realizačních 
týmech projektů, díky čemuž nás muselo opus-
ti t několik kolegů, kterým tí mto ještě dodatečně 
chceme poděkovat za odvedenou práci i jejich 
milou společnost – Ivetě Gatt ringerové, Marcele 
Šindlerové, Aleně Kravcovové, Davidu Poživilovi 
a dalším.
Do velkého ohrožení se pro nedostatek fi nancí 
dostalo naše akreditované Dobrovolnické cent-
rum, které muselo na podzim ukončit pracovní 

poměr všem svým pracovníkům. Zkomplikova-
la se díky tomu péče o dobrovolníky, kterých 
máme v Děčíně kolem 40 nejen u nás, ale ze-
jména v dalších organizacích, kam dobrovolníky 
vysíláme. Vážné dopady tohoto nezbytného, ale 
tvrdého kroku, pociťujeme ještě nyní v červnu 
2016, kdy je pro nás velkým problémem obnovit 
spolupracující síť dobrovolníků v podmínkách, 
kdy celé centrum se všemi akti vitami pro sociální 
služby v Děčíně, mezinárodním dobrovolnickým 
projektem a kulturní spoluprácí s partnerskou 
organizací „Kultur Akti v“ z Drážďan, spravuje od 
ledna pouze jedna osoba.
Věříme a doufáme, že se kolo Štěstěny začne le-
tos otáčet také v náš prospěch, že se nám podaří 
navázat spolupráci s tolika donátory, abychom 
bez obtí ží zvládli dofi nancovat naše akti vity k ne-
dostačujícím státním a samosprávním dotacím 
a mohli se bez obav pusti t do nových plánů, kte-
ré nás letos neodvratně čekají. 

Tím nejdůležitějším je dokončení transformace 
právních forem našich subjektů v souladu s no-
vým občanským zákoníkem a také zpracování 
a podání žádosti  o dotaci na velký investi ční pro-
jekt na odkoupení a  rekonstrukci objektu v Hu-
dečkově ulici, kde Slunečnice sídlí. Tak nám držte 
palce .

Šárka Zimová Dostálová
ředitelka

zimova@slundecin.org
tel.: 604 626 222

www.slundecin.org

Slunečnice, o.s.
IČ: 68 45 54 29

Hudečkova 664/1, 405 01 Děčín 1
statutární zástupce: Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně

tel.: 604 626 222
e-mail: zimova@slundecin.org

Výroční zpráva spolku Slunečnice, o.s. 
a jejích pobočných spolků za rok 2015



Naše dobrovolnická činnost je již několik let 
stabilizována a rozvíjí se kvalitou (zpracová-
váme podrobné metodiky k práci dobrovolní-
ků, zájemci procházejí náročnými psychotesty 
a vstupními vzděláváními, dobrovolníci, kteří 
pracují přímo s uživateli sociálních služeb, povin-
ně podléhají supervizi, atd.) i kvanti tou – zájem 
o dobrovolníky roste v organizacích napříč. soc.
službami  a my rozšiřujeme smluvní vztahy s or-
ganizacemi, do nichž dlouhodobě či nově vysílá-
me naše dobrovolníky. 
Během roku 2015 sdružovalo Dobrovolnické 
centrum Slunečnice střídavě 44 dobrovolníků, 
z toho 23 dobrovolníků do 26 let. Dobrovolníci 
se věnovali klientům v programu Dobré odpo-
ledne (10 dobrovolníků), pracovali v kroužcích 
(divadelní, kulinářský, fotbalový – 8 dobrovolní-
ků), v ateliéru (2 dobrovolnice), připravovali kul-
turní, benefi ční a osvětové akce pro veřejnost i 
lidi s posti žením (28 osob), pomáhali s doprovo-
dy (5 osob), roznášeli propagační materiály, po-

máhali s administrati vou a byli vysíláni do ostat-
ních organizací, kde pomáhali dalším cílovým 
skupinám, např. seniorům, dětem nebo osobám 
s problemati ckým sociálním či rodinným záze-
mím (dohromady 11 dobrovolníků).                    
Slunečnice se zapojila do mezinárodního pro-
jektu Spolkové dobrovolnické služby v rám-
ci německo-české dobrovolnické služby. Od 
1.9.2014 do 31.3.2015 hostovala ve Sluneč-
nici německá dobrovolnice Lena Piepho. Od 
4.9.2015 ji v Dobrovolnické zahraniční službě na 
1 rok nahradila Julia Wiedemann. Obě pracovaly 
s lidmi s posti žením v denních programech, učily 
se česky a pomáhaly s dobrovolnickou činností .
Celkem dobrovolníci za rok 2015 odpracovali  
1777,50 hodin.
Tak jako v minulém roce jsme i letos měli pro-
blémy s nedostatkem fi nancí, což se negati vně 
promítalo do chodu DC a akceschopnosti  jeho 
plánů, zejména proto, že jsme do září dočerpali 
fi nanční prostředky na mzdové náklady vedoucí 

DC a Taťána Tlustošová pak musela ukončit svůj 
pracovní poměr. Do konce roku potom ona sama 
jako dobrovolník spolu s ředitelkou organiza-
ce Š. Zimovou Dostálovou dokončovaly akti vity 
projektu ve svém volném čase, aby mohly být 
úspěšně uzavřeny všechny projekty.

Činnost Dobrovolnického centra v roce 2015 
podporovali: Ministerstvo školství ČR a Statutár-
ní město Děčín, v rámci festi valu Kramle - Čes-
koněmecký fond budoucnosti  a Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR.

Taťána Tlustošová
kooordinátorka DCS Slunečnice

tlustosova@slundecin.org
tel.: 739 355 705

www.slundecin.org/DCS

Dobrovolnické centrum Slunečnice, o.s. (DCS)

Zpráva o hospodaření Slunečnice, o.s.

Náklady   
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 436 628,00  
Spotřeba materiálu 53 341,00  
Náklady na reprezentaci 427,00 
Cestovné 29 691,00 
Služby k nájmu 92 098,00  
Nájemné v budově a parkoviště 192 256,00  
Telefony, internet, poštovné 1 176,00 
Školení a kurzy 20 827,00 
Diagnosti ka dobrovolníků 8 000,00
Propagace 52 746,00
Účetní služby 66 725,00
Bankovní poplatky 8 664,00
Ostatní služby 899 945,00
Jiné ostatní náklady 152 010,00
Náklady partnera projektu Kramle 2015 86 042,00
Úroky 11 212,00
Odpisy dlouhodobého majetku 6 852,00
Náklady celkem: 2 118 640,00

Výnosy    
Dotace MŠMT 50 000,00
Dotace Ministerstva zahraničních věcí ČR 70 000,00
Dotace Statutárního města Děčín 116 000,00
Dotace Česko-německý fond budoucnosti  100 000,00
Dotace ESF v rámci OP LZZ 
na projekt Trojí efekt 1 078 625,00
Sponzoring – fi nanční a hmotné dary 217 005,00
Tržby za podnájmy prostor 653 795,00
Tržby z prodeje služeb 22 091,00
Členské příspěvky 200,00
Úroky 9,00
Výnosy celkem: 2 307 725,00

Hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk 189 085,00 Kč
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Cesta do světa nabízí osobám s posti žením regis-
trované sociální služby „sociální rehabilitace“ 
a „sociálně terapeuti cké dílny“ podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 
2015 využilo našich služeb 57 uživatelů. Z toho 
37 sociální rehabilitaci a 20 sociálně terapeu-
ti cké dílny.
V rámci „sociálně terapeuti ckých dílen“ vyu-
žívali uživatelé našich služeb dílnu na výrobu 
motaných svíček ze včelích plástů a litých svíček 
(a že se jim práce opravdu dařila, potvrzoval na-
růstající zájem fi rem, které si je objednávaly jako 
vánoční dárky pro své zaměstnance). Výrobky 
z dílen se prodávaly také na Májových trzích 
na děčínském zámku, na farmářských trzích, 
každoročně na veletrhu sociálních služeb v UL 
a poprvé nás oslovil ČEZ k prodeji výrobků na 
zahájení adventu. Další akti vitou jsou dva pra-

covní tréninky: trénink v kavárně - palačinkárně 
Na cestě (na Děčínském zámku) a tréninkový 
program úklidových a domácích prací. Uživatelé 
trénují v prostorech Slunečnice a spolupracují 
s kavárnou, zajišťují odnos, třídění a praní prádla 
a žehlení. 
V „sociální rehabilitaci“ byly poskytovány zá-
kladní činnosti  nácviku samostatnosti  v rozsahu 
jako v roce 2014, pouze došlo ke zrušení činnosti  
Fotbal a to z fi nančních a personálních důvodů. 
Fakultati vně probíhaly celý rok pravidelné vý-
lety – celkem 12 výletů a 3 pobyty - 1 lázeňský, 
1 zahraniční a 1 tuzemský s uživateli a dále své-
pomocné skupiny a předprázdninová a vánoční 
besídka. 
V roce 2015 se bohužel poprvé v řadě neusku-
tečnila z fi nančních a personálních důvodů Sou-
těž v 1.pomoci a Party se Slunečnicí, neboť tři 

zaměstnankyně, včetně vedoucí služeb, odešly 
na mateřskou dovolenou, nástupci se v té době 
teprve zaučovali a nebyli ani dobrovolníci, kteří 
by s akcemi pomohli…

Činnost CDS v roce 2015 podporovali: 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
a Statutární město Děčín

Mgr. Dáša Radvanová
vedoucí CDS

cds@slundecin.org
tel.: 731 653 326

www.slundecin.org/CDS

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

Zpráva o hospodaření CDS

Náklady   
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 3 053 024,00
Zákonné sociální náklady 15 200,00  
Spotřeba materiálu  
(kancelářské potřeby, potraviny, 
materiál pro práci s klienty, 
ostatní režijní materiál, DDHM) 135 747,00
Náklady na reprezentaci 5 390,00 
Cestovné 5 172,00
Opravy a udržování 8 000,00
Spotřeba energie 8 101,00 
Služby k podnájmu 129 117,00  
Podnájem 300 000,00
Provozní náklady tréninkového 
pracoviště – kavárna 102 000,00
Ostatní pronájmy 3 600,00  
Telefony, internet, poštovné 37 658,00
Supervize 26 000,00 
Školení a kurzy 18 850,00 
Propagace 16 070,00
Účetní služby 70 020,00
Ostatní služby 339 385,00
Jiné ostatní náklady 28 532,00
Odpisy 4 506,00
Náklady celkem: 4 306 372,00

Výnosy    
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje 3 016 000,00
Dotace Statutárního města Děčín 125 000,00
Dotace ESF v rámci OP LZZ 
na projekt Mít práci a být jako ostatní 509 825,00
Mzdové příspěvky – podpora de minimis 101 462,00
Dotace na mzdy od Úřadu práce 373 868,00
Ostatní příjmy 4 675,00
Tržby za prodej vlastních výrobků 8 240,00
Tržby za podnájmy prostor 35 620,00
Příjmy od klientů za pobytové akce v zahraničí 119 600,00
Příjmy za doplňkové služby 5 480,00
Příjmy od členů Klubu Slunečnice 32 250,00
Sponzoring – fi nanční a hmotné dary 41 285,00
Úroky 77,00
Výnosy celkem: 4 373 382,00

Hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk 67 010,00 Kč



Kavárna - palačinkárna Na Cestě působí v nád-
herných prostorách děčínského zámku již od 
roku 2009, kdy byla založena, za pomoci dotací 
z evropských fondů, jako tréninková kavárna pro 
lidi s mentálním posti žením. Tréninkem sociálně 
terapeuti ckých dílen od založení prošlo již více 
než 30 klientů sociálních služeb. Přes čtyři roky 
kavárna tyto osoby také zaměstnává, nabízí tak 
práci absolventům tréninku a nejen jim. Velmi 
se osvědčila spolupráce při poptávání nových za-
městnanců s místní agenturou Osmý den. V roce 

2015 kavárna zaměstnávala šest lidí s mentálním 
posti žením, z toho dva pracovní poměr ukončili 
a jeden zde práci získal.
Pro své hosty kavárna nabízí široký výběr z pala-
činek připravovaných na sladko i na slano. Každý 
den se nabídka obohacuje o tradiční i netradiční 
dezerty, nové druhy palačinek, v létě o domácí 
limonády a v zimních měsících i o domácí pun-
če. Ve všední dny se podává v kavárně veganské 
obědové menu, které má mezi zákazníky velkou 
oblibu.

Děkujeme všem lidem, kteří si do kavárny našli 
cestu a všem dalším podporovatelům: Zámek 
Děčín, Magistrát města Děčín, Ústecký kraj

Mirka Špátová
vedoucí kavárny-palačinkárny Na cestě

info@cafenaceste.org
tel.: 739 671 416

www.cafenaceste.org

Kavárna - palačinkárna Na Cestě

Zpráva o hospodaření Kavárny - palačinkárny Na cestě

Náklady   
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 857 383,00
Spotřeba materiálu  (potraviny, režie) 135 747,00
Prodané zboží 115 038,00 
Opravy a udržování 1 573,00
Ostatní služby 11 751,00 
Účetní služby 47 660,00
Bankovní poplatky 2 291,00
Jiné ostatní náklady 4 782,00
Náklady celkem: 1 422 493,00

Výnosy    
Tržby za prodeje 933 139,00
Dotace na mzdy od Úřadu práce 247 718,00
Mzdové příspěvky – podpora de minimis 165 770,00
Dary 5 000,00
Výnosy celkem: 1 351 627,00

Hospodářský výsledek za rok 2015 je ztráta 70 866,00 Kč
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V roce 2015 Chráněná dílna zaměstnávala cel-
kem 10 osob, z toho 9 jich bylo se zdravotním 
posti žením. Úspěšně jsme dokončili projekt na 
vlastní digitální ti skárnu s příslušenstvím a po-
dařilo se nám navázat dlouhodobější spolupráci 
s novými fi rmami. Upevnili jsme si pozici mezi 
dodavateli digitálního ti sku a začali jsme spolu-

pracovat s ostatními dodavateli grafi ckých slu-
žeb, kteří potřebují kvalitní ti sk. Zúčastnili jsme 
se několika výběrových řízení, kde jsme bohužel 
ne vždy uspěli. 
Nadále se zabýváme grafi kou a ti skem výročních 
zpráv, i ostatních brožur a ti skovin a hledáme 
i širší uplatnění naší fi rmy.

Milan Krýsl
vedoucí Chráněné grafi cké dílny

milan@gdslunecnice.cz
tel.: 734 466 320

www.gdslunecnice.cz

Chráněná grafi cká dílna Slunečnice, o.s. (GDS)

Zpráva o hospodaření Chráněné grafi cké dílny Slunečnice, o.s.

Náklady   
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 1 394 000,00 
Spotřeba materiálu 2 393 000,57 
Prodané zboží 3 000,00 
Opravy a udržování 7 543,00 
Náklady na reprezentaci 47 000,00 
Ostatní služby 1 723 000,00  
Daně a poplatky 6 000,00  
Ostatní náklady 42 000,00 
Odpisy dlouhodobého majetku 12 000,00 
Náklady celkem: 5 627 543,57

Výnosy    
Tržby z prodeje služeb 4 762 000,00
Tržby z prodeje zboží 87 584,00
Jiné ostatní výnosy 21 000,12 
Provozní dotace Úřadu práce 792 000,00
Úroky 
Výnosy celkem: 5 652 584,12

Hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk 25 040,55 Kč



V roce 2015 SFS pokračovala ve 2 základních 
oblastech činnosti  – úklidové práce a zahradní 
a lesní práce, stejně jako v předchozích letech.
V období 15.11.2014 – 14.11.2015 probíhal 
projekt „Najít cestu“, podpořený Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, 
díky kterému bylo vytvořeno 18 pracovních 
míst a účastnilo se ho celkem 20 lidí z kategorií 
osoby se ZP, nad 50 let věku, etnické menšiny. 
V rámci projektu bylo na leasing pořízeno druhé 
auto, což umožnilo, aby každá pracovní skupina 
pod vedením mistra mohla zajišťovat pracovní 
činnosti  na jiném místě. Byla nakoupena další 
technika (křovinořez, pojezdová sekačka, pila,…) 

a také se zlepšilo zázemí pracovníků (sušička 
prádla, sušička obuvi, lednička).
Díky spolupráci s bytovými družstvy se v průbě-
hu r. 2015 zvýšil počet uklízených činžovních a 
panelových domů na 74 v Děčíně, Jílovém a Be-
nešově n. Ploučnicí.
V oblasti  lesních a zahradních prací je pro nás i 
nadále rozhodující spolupráce s Národním par-
kem České Švýcarsko – sázení stromků, postřiky, 
ožínání, úklid klestu. V loňském roce jsme nově 
získali zakázku na sekání téměř 5 ha ploch podél 
cyklostezky v Dolním Žlebu. 
Další činnosti  byly spíš jednorázového charakte-
ru – sekání zahrad, úprava záhonů a keřů, vyklí-

zení půd a sklepů, mytí  oken a úklid pro starší 
občany.
Sociální fi rma Slunečnice děkuje za dobrou spo-
lupráci bytovým družstvům - SBD Děčín Zelená, 
OSBD Děčín Jeronýmova, Bytron, autoopravně 
Hanák, Narodnímu parku České Švýcarsko, a za 
sponzorský dar 2.000,- Kč Tabáku Oli v Děčíně. 

Ing. Olga Hušková
vedoucí Sociální fi rmy Slunečnice

huskova@socialnifi rma.cz
tel.: 733 572 434

www.socialnifi rma.cz

Sociální fi rma Slunečnice, o.s. (SFS)

Zpráva o hospodaření Sociální fi rmy Slunečnice, o.s.

Náklady   
Mzdové náklady vč. zákonného SP a ZP  3 474 201
Spotřeba materiálu  379 325
Cestovné  3 219
Náklady na reprezentaci  1 498
poplatky a pojistné  33 971
daň silniční  2 250 
Ostatní služby  1 092 210 
Náklady celkem  4 986 674

Výnosy    
Tržby z prodeje služeb  1 945 332 
Dotace z ÚP  379 569
Provozní dotace  3 360 807 
Úroky  169 
jiné ostatní výnosy  125 486 
výnosy celkem  5 811 363

Hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk 824 689,00 Kč
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Velkou podporou v naší činnosti jsou dotace státu, kraje a Města Děčín. 
Ale nemohli bychom s nimi naši činnost zvládnout, pokud bychom se každoročně nemohli opřít 

o nepostradatelnou pomoc místních firem i soukromých dárců, kterým zde ze srdce za jejich laskavost a věrnost děkujeme:

Poděkování sponzorům a dalším podporovatelům:

Sponzoři Slunečnice: 

Finanční dary:

 Interpap Office, s.r.o. 9 916,00
 Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. 12 500,00
 Chart Ferox, a.s. 15 000,00
 Severočeská vodárenská společnost a.s. 50 000,00
 MUDr. Zdeňka Kleinová 5 000,00
 Sempra Praha, a.s., strojírenský závod Děčín 2 500,00
 Michal Burda, HUDY sport CZECH, s.r.o. 1 000,00
 MUDr. Věra Pokorná, odborný lékař ušní-nosní-krční 6 000,00
 Interkov spol. s r.o. 20 000,00
 Šárka Zimová Dostálová 32 000,00
 DeNas Děčín, spol. s r.o. 3 000,00
 MUDr. Jana Šenkýřová, zubní ordinace 2 000,00
 MUDr. Jana Jůdová 5 000,00
 DEZKA Děčín, s.r.o. 1 500,00
 Karned Tools s.r.o. 34 850,00
 Dagmar Budinová 6 000,00
 MUDr. Wünschová 3 600,00

Hmotné dary:

 Jan Jirků 1 914,00
 Eva Matajová 490,00
 Národní kavárna a cukrárna 1 250,00
 Ad Albim 1 000,00
 Interpap Office, s.r.o. 2 050,73
 Barvy - laky Kindl 434,00



Sponzoři CDS:  

Finanční dary:

 Pavla Vydláková  10.000,00
 BK Děčín 4.850,00
 Marek Peterka 5.100,00
 Mgr. Milan Houštecký  10.007,00
 Milan Soukup  3.000,00

Hmotné dary:

 Martina Dvořáková  3.128,00
 Mechanika Teplice 5.100,00



Slunečnice, o.s.
Dobrovolnické centrum Slunečnice, o.s.

Cesta do světa – Slunečnice, o.s.
Kavárna – palačinkárna Na Cestě

Chráněná grafická dílna Slunečnice, o.s.
Sociální firma Slunečnice, o.s.

www.slundecin.org

Výroční                        zpráva2015




