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Milí přátelé, kolegové,

Slunečnice z.s. i všechny její sekce prošly v r. 2017 naplněným rokem plným 
aktivit, nových plánů, přehodnocování činností i personálními změnami.

Od ledna 2017 intenzivně pracujeme na dvou stěžejních investičních 
projektech „Chráněné bydlení Slunečnice“ a „Podpora rozšíření podmínek 
pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob ve Slu-
nečnici“, jejichž základem je odkup a rekonstrukce objektu, v němž Sluneč-
nice se svými pobočkami sídlí.  Na jaře jsme s našimi projektovými záměry 
obhájili oba projekty na řídícím orgánu ITI Ústecko Chomutovské aglo-
merace v rámci IROP a v srpnu jsme v řádném termínu podali komplexní 
projektové žádosti o dotaci. Projekty jsou v tuto chvíli po stránce formální 
i věcné již kladně vyhodnoceny, čekáme na uzavření stavebních řízení, 
zajištění úvěru banky pro předfinancování a odkup objektu, pak nám IROP 
vydá pro oba projekty rozhodnutí a my se můžeme pustit do rekonstrukcí, 
postupně etapu po etapě, abychom nenarušovali příliš zásadně vlastní 
provoz stávajících činností Slunečnice. V rámci projektů bude vybudován 
výtah do všech pater pro usnadnění pohybu osob s tělesným postiže-
ním, ve 3. patře budovy vybudujeme 4 chráněné byty pro celkem 6 osob 
s mentálním a kombinovaným postižením, ve 2. a 1. patře  upravíme 
a přemístíme dílny sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen, 
v půdním prostoru vzniknou dílny a kanceláře partnera projektu Fokus 
Labe, z.s., který pracuje s lidmi s psychotickými potížemi, v přízemí vybu-
dujeme kavárnu s jídelničkou pro naše klienty i pro veřejnost, s přípravnou 
obědů pro naši Zámeckou kavárnu Na cestě, a v suterénu vedle zázemí 
pro Sociální firmu vznikne výrobna potravin, která bude další dílnou pro 
trénink pracovních dovedností našich klientů.

V roce 2017 jsme také realizovali dva velké projekty podpořené Ev-
ropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, oba přechází reali-
zací ještě do roku 2018. První projekt – „Jdeme správně?“ je zaměřen na 
evaluaci stávajících sociálních služeb v CDS Slunečnice, podporu pracov-
níků a rodičů našich klientů po stránce vzdělávání, psychosociální i právní 
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podpory. Druhý projekt „Najít cestu“ hledá pracovní uplatnění pro osoby 
znevýhodněné na trhu práce ve více oblastech – zdravotní postižení, 
dlouhodobá nezaměstnanost, věk nad 50 let, negramotnost, příslušnost 
k etnické minoritě. Oba projekty jsou velmi úspěšné a přínosné a podrob-
ně si o nich můžete přečíst uvnitř výroční zprávy.

V ní najdete také základní informace o činnostech a hospodaření jed-
notlivých sekcí a informace o personálních změnách, které v některých 
sekcích proběhly.

Děkujeme všem podporovatelům, jak firmám, tak jednotlivcům, za 
jejich pomoc, bez níž bychom nemohli realizovat nic z našich plánů a bez 
níž by uživatelé našich služeb, jen obtížně hledali své pracovní či zájmové 
naplnění. Děkujeme všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich skvělou 
práci, odvahu pouštět se s námi do nových projektů, do objevování nových 
směrů naší práce s cílem co nejvyšší kvality a maximální možné přínos-
nosti a podpory pro naše klienty.

Věříme, že vás výsledky naší práce potěší a že spolu budeme moci 
i v dalších letech pokračovat v této smysluplné a náročné práci.

Šárka Zimová Dostálová, ředitelka
m.: +(420) 604 626 222 , e.: zimova@slundecin.org 
www.slundecin.org

Dobrovolnické centrum 
Slunečnice, z.s. (DC)

V roce 2017 jsme se snažili udržet na vynikající úrovni práci dobrovolníků 
v zaběhnutých programech i při práci v přijímajících organizacích v soc. 
službách v Děčíně, pokračovat  ve spolupráci v mezinárodním vysílání 
dobrovolníků a v příhraniční spolupráci s německými partnery.

Dobrovolníci byli Slunečnici, z.s. i dalším organizacím v Děčíně, kam 
je v souladu se zákonem o dobrovolnictví vysíláme, velkou a již nepo-
stradatelnou oporou při práci s uživateli služeb. Bez nich by některé, pro 
uživatele potřebné programy, nemohly vůbec existovat, nebylo by možno 
pořádat festival Kramle, mnoho uživatelů by bez doprovodu dobrovolníka 
nemělo možnost dojíždět do tréninkových zaměstnání, atd..

Za rok 2017 jsme sdružovali celkem 46 dobrovolníků (z toho 37 dob-
rovolníků do 26 let), kteří dohromady odpracovali  2027 hodin.

Výsledky
1.  22. ročník festivalu Spojených světů Kramle 2017 proběhl za pomoci 

cca 32 dobrovolníků spolu s 20 dobrovolníky z partnerských organizací 
(Kultur Aktiv Drážďany a Diakonie Pirna). Na ocenění Dobrovolník Děčí-
na roku 2016 bylo nominováno 12 osobností.

2.  Realizovali jsme besedy na středních školách – Evropská obchodní 
akademie (17. 1. 2017 – 45 žáků 3. ročníků), Evropská obchodní aka-
demie (12. 4. 2017 – 54 žáků 2. ročníků), Střední zdravotnická škola 
(14. 11. 2017 – 56 žáků 1. a 2. ročníků) , účast celkem 155 žáků.

3.  Dobrovolníci procházeli během roku výcvikem ve formě školení a supervizí.
4.  Pokračovali jsme v přeshraniční spolupráci s německým partne-

rem Kultur Aktiv z Drážďan (Společná realizace Kramle a doprovod-
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ných výstav), a Diakonií Pirna (výměna zkušeností a vzdělávání dob-
rovolníků v sociální oblasti).

6.  Mezinárodní výměna dobrovolníků – od září 2016 do srpna 2017 hos-
tovala ve Slunečnici německá dobrovolnice Magdalena Seiler, od září 
2017 ji v Dobrovolnické zahraniční službě na 1 rok nahradila Rebekka 
Zolar. Obě pracovaly s lidmi s postižením v denních programech, učily 
se česky a pomáhaly s dobrovolnickou činností, Magdalena se zapojila 
i do činnosti v přijímající organizaci Fokus Labe, kde pomáhala klientům 
s německou konverzací.

7.  Vysílání dobrovolníků – Fokus Labe – Děčín 1 dobrovolnice; Raná péče 
Diakonie Praha Stodůlky a MC Rákosníček – 1 dobrovolník; Agentura 
Naděje – 2 dobrovolníků, Svaz tělesně postižených – 3 dobrovolníci, 
Magistrát města Děčín – Sociální odbor – 1 dobrovolník, Nadační fond 
Děti a rodina: 5 dobrovolníci, DDM Krůčky a Hendi Hvězdy – 10 dobro-
volníků, ZŠ Máchovka – 2 dobrovolnice, Valerie-homecare – 4 dobro-
volníci, CDS pobočný spolek Slunečnice, z.s. – 8 dobrovolníků

8.  Dobrovolníci v rámci Slunečnice z.s. – Doprovody klientů – 4 dob-
rovolníci, Program Dobré odpoledne – 8 dobrovolníků, Kroužky – 4 
dobrovolníci, Ateliér – 2  dobrovolníci, Kulturní a benefiční akce – 32 
dobrovolníků.

Činnost Dobrovolnického centra v roce 2017 podporovali: Ministerstvo 
školství ČR, Ministerstvo vnitra ČR, a Statutární město Děčín, a v rámci 
festivalu Kramle – Krajský úřad Ústeckého kraje, Českoněmecký fond bu-
doucnosti a Euroregion Labe.

Bc. Taťána Tlustošová, kooordinátorka
m.: +(420) 739 355 705, e.: tlustosova@slundecin.org
www.slundecin.org/DCS

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SLUNEČNICE, Z.S. 
Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 391.632,00
Spotřeba materiálu 146.874,00
Náklady na reprezentaci 1.929,00
Cestovné 6.809,01
Služby k nájmu 269.253,00
Nájemné v budově a parkoviště 279.720,00
Poštovné 3.736,00
Diagnostika dobrovolníků 3.000,00
Propagace 70.410,00
Účetní služby 32.830,00
Bankovní poplatky 10.114,32
Ostatní služby 510.169,43
Úroky, jiné ostatní náklady,pokuty a penále 29.675,48
Odpisy  dlouhodobého majetku 6.852,00
Náklady celkem 1.763.004,00

Výnosy
Dotace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy

100.000,00

Dotace Ministerstva vnitra ČR 57.000,00
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje 30.000,00
Dotace Statutárního města Děčín 85.000,00
Dotace Česko-německého fondubudoucnosti 120.000,00
Dotace od Úřadu práce 170.649,00
Nadační příspěvek Ústecké komunitní nadace 15.000,00
Dotace Euroregionu Labe 76.707,00
Sponzoring – finanční a hmotné dary, reklama 224.514,00
Tržby za podnájmy prostor 594.110,00
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Tržby z prodeje služeb - ostatní 28.689,00
Tržby ze vstupného 7.000,00
Jiné ostatní výnosy a úroky 21,00 
Výnosy celkem: 1.508 .690,00

Hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta 254.314,–.

Cesta do světa, pobočný spolek 
Slunečnice, z.s. (CDS)

Cesta do světa nabízí osobám s postižením registrované sociální služ-
by „sociální rehabilitace“ a „sociálně terapeutické dílny“ podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2017 využilo našich služeb 
66 uživatelů. Z toho 44 sociální rehabilitaci a 22 sociálně terapeutické dílny.

V rámci „sociálně terapeutických dílen“ využívali uživatelé našich 
služeb dílnu na výrobu motaných svíček ze včelích plástů a litých svíček, 
které dodáváme i do Infocentra v Městské knihovně Děčín. Pracovní tré-
ninky poskytujeme dva: 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, zajiš-
ťují odnos, třídění a praní prádla a žehlení. 

V „sociální rehabilitaci“ byly poskytovány základní činnosti nácviku 
samostatnosti v rozsahu jako v roce 2016. Fakultativně probíhaly celý 
rok pravidelné výlety – celkem 10 výletů na různá místa v ČR a k tomu 
pravidelné výlety za poznáváním Prahy 1x měsíčně  a 3 pobyty – 1 lá-
zeňský, 1 zahraniční a 1 tuzemský s uživateli a dále svépomocné skupiny 
a předprázdninová a vánoční besídka. V roce 2017 jsme opět uskutečnili 
Soutěž v První pomoci pro osoby s postižením, které se účastnilo 50 osob 
z různých zařízení z celé republiky.

Činnost CDS v roce 2017 podporovali: Ústecký Kraj, Magistrát města 
Děčín, Pojišťovna VZP, BK Děčín a Armex Sportcentrum, Vyšší odborná škola 
v Ústí nad Labem a Střední zdravotnická škola v Děčíně, Zuzana Kudrnáčová, 
Ing. Radek Kudrnáč, Tabák Olli Hana Dlouhá, Valdemar Grešík – Natura s.r.o., 
Mgr. Nela Votápková, Mereva, INTERPAP Office s.r.o., pan Ebrt, Zdravotnické 
potřeby Salus Medical s.r.o, NOVIA s.r.o. Krásná Lípa, Ryjeme.cz, Armex Energy 
a.s., Ryko a.s., instruktorka ZUMBY Petra Tojmarová, skupina HER Majesty.
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Lékárny : U Jakuba, lékárna v Bynově, BENU centrum, TOP OC Albert, 
U Slunce, U Václava, Dr. Max OC, Fórum ÚL a Nový Bor, Centrum MB s.r.o. 
ÚL, lékárna VIA, s.r.o. Česká Kamenice, IPC OC Pivovar

Mgr. Dagmar Radvanová, vedoucí Cesta do světa, z.s. (CDS)
m.: +(420) 731 653 326, e.: cds@slundecin.org
www.slundecin.org/CDS

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ CDS 
Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 2.660.461,00
Zákonné sociální náklady 14.400,00
Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, 
potraviny, materiál pro práci s klienty, ostatní 
režijní materiál, DDHM)

174.785,66

Náklady na reprezentaci 542,00
Cestovné 4.488,00
Služby k podnájmu 182.761,00
Podnájem 300.000,00
Provozní náklady tréninkového pracoviště – 
kavárna

120.000,00

Telefony, internet, poštovné 24.793,80
Školení a kurzy, supervize 87.691,00
Propagace, tisk 142,00
Účetnictví 160.615,00
Ostatní služby 347.909,74
Ostatní náklady 18.813,79
Náklady celkem 4.097.403,00

Výnosy
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje 2.675.100,00
Dotace Statutárního města Děčín 108.000,00
Dotace na projekty ESF 988.738,54
Ostatní příjmy 180,00
Tržby za podnájmy prostor 2.400,00
Příjmy od klientů za pobytové akce v zahraničí 157.600,00
Příjmy za doplňkové služby 9.409,00
Příjmy od členů Klubu Slunečnice 29.950,00
Sponzoring – finanční a hmotné dar, reklama 62.081,66
Úroky 143,82
Jiné ostatní výnosy 12.207,02
Výnosy celkem: 4.045.810,00

Hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta 51.593,–.
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Kavárna-palačinkárna Na cestě, pobočný 
spolek Slunečnice, z.s.

Kavárna-palačinkárna Na cestě byla založena v roce 2009, za pomoci 
dotací z evropských fondů, jako tréninková kavárna pro lidi s mentálním 
postižením.  Tréninkem sociálně terapeutických dílen od založení prošlo 
již více než 35 klientů sociálních služeb, kterým kavárna nabízí také prá-
ci v obsluze i v kuchyni. V roce 2017 kavárna zaměstnávala čtyři osoby 
s tímto hendikepem.

Kavárna se nachází v lukrativních prostorách děčínského zámku. Pro 
své hosty nabízí široký výběr z palačinek připravovaných na sladký i slaný 
způsob. Každý den se nabídka rozšiřuje o domácí dezerty a polévky, v létě 
i o domácí limonády. Ve všední dny se podává v kavárně velmi oblíbené 
veganské obědové menu.

Díky podpoře veřejnosti a několika firem a nadačních fondů jsme mohli 
po osmi letech obměnit zásadní vybavení kavárny – koupili jsme nový 
dvouplotýnkový palačinkovač, lednici, mrazničku, myčku na nádobí a pra-
covní zástěry pro klienty v tréninku. Díky tomu může mít kvalita našich 
služeb zase odpovídající úroveň i viditelnou kvalitu pro zákazníky kavárny.  
Děkujeme všem lidem, kteří si do kavárny našli cestu a všem našim podpo-
rovatelům:  Zaměstnanecký fond RYKO a Ústecká komunitní nadace, Fond 
RWE a Konto Bariéry Nadace Charty 77, Nadace České spořitelny, Zámek 
Děčín, Magistrát města Děčín, Ústecký kraj, ESF CR a státní rozpočet ČR.

Kavárna se také stala zaměstnavatelem, který v rámci projektu Najít 
cestu přijal na nová dotovaná místa 2 osoby se zdravotním postižením.

 
Miroslava Špátová, vedoucí Kavárna-palačinkárna Na cestě, z.s.
m.: +(420) 739 671 416, e.: info@cafenaceste.org
www.cafenaceste.org

Evropská unie
Evropský sociální fond

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KAVÁRNY PALAČINKÁRNY NA CESTĚ
Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 855.194,00
Spotřeba materiálu – potraviny, režie 631.516,37
Prodané zboží 151.430,51
Opravy a údržba 605,00
Ostatní služby 81.125,90
Účetnictví 52.030,00
Pojištění 11.211,00
Jiné ostatní náklady 6.786,42
Náklady celkem 1.789.899,00

Výnosy
Tržby z prodeje 1.714.049,51
Dotace Úřadu práce Děčín 316.394,00
Jiné ostatní výnosy 1.987,36
Výnosy celkem: 2.032.431,00

Hospodářský výsledek za rok 2017 je zisk 242.532,–.
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Grafická dílna Slunečnice, s.r.o.

Rok 2017 byl pro nový subjekt Grafické dílny Slunečnice, s.r.o., která na-
stoupila za zanikající Chráněnou dílnu, velkým zlomem. Na jaře odešel 
do komerčního sektoru stávající vedoucí Milan Krýsl, a firma hledala po-
měrně dlouho nového vedoucího i grafika.  S přechodem z neziskového 
subjektu na nový sociální podnik se také objevily legislativní komplikace, 
dotýkající se zakázek i zaměstnanců, přecházejících na nový subjekt. 
Díky nové vedoucí, Michaele Klihavcové, dostala v létě firma novou náplň 
a smysl, ale hledání zakázek se ukázalo jako nejvíce problematické za ce-
lou historii naší graficko-tiskařské činnosti. 

V novém portfoliu dílny tak mohou nyní zákazníci získat nejen kva-
litní tisk všech možných produktů (od vizitek, přes plakáty, katalogy 
a kompletní potřeby korporátní identity), ale nově i vysoce kvalitní design 
zpracování a návrhů, postavený na intenzivním propojení se zákazníkem 
a hlubokým smyslem jeho záměrů a potřeb. V hojné míře se v nových 
zakázkách bude také uplatňovat ekologický aspekt, ruční práce a zapojení 
klientů s mentálním postižením do přípravných prací jednodušších zaká-
zek v rámci jejich pracovního tréninku a tréninku motorických dovedností.

Vedle pozice nové vedoucí se obměnila i převážná část provozního 
týmu, jedno pracovní místo bylo ukončeno pro nadbytečnost, dva pra-
covníci odešli z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu.  Grafická dílna 
se také od podzimu stala zaměstnavatelem, který v rámci projektu Najít 
cestu přijal na nová dotovaná místa 3 osoby se zdravotním postižením, 
v dílně tak nyní pracují 3 osoby se zdravotním postižením a další dva 
kmenoví pracovníci. 

Držte nám palce, aby rok 2018 byl pro firmu úspěšný a podařilo se 
nám nastartovat ekonomiku firmy oslabenou legislativními a personální-
mi změnami v loňském roce.

Evropská unie
Evropský sociální fond

MgA. Michaela Klihavcová, vedoucí Grafická dílna Slunečnice, s.r.o.
m.: +(420) 775 775 784, e.: info@gdslunecnice.cz, 
www.gdslunecnice.cz

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE, S.R.O.
1-12/2017

Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 1.216.537,00
Spotřeba materiálu 20.788,91
Náklady na reprezentaci 301,61
Ostatní služby 349.561,27
Jiné ostatní náklady 23.135,77
Náklady celkem 1.610.324,56

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 166.718,86
Jiné ostatní výnosy 594,04
Provozní dotace Úřadu práce 721.597,72
Výnosy celkem: 888.910,62

Hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta  721.413.94,–                                              

                                                 



17

Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. (SFS)

I naše Sociální firma prošla velkou změnou. V roce 2016 zanikl její před-
chůdce fungující jako chráněná dílna a nové s.r.o. se muselo vypořádat 
s převzetím všech závazků, zakázek a revizí všech zaměstnaneckých po-
měrů. Zaměření firmy se nadále orientuje ve dvou oblastech – úklidových 
prací a lesních, zahradních prací.

První skupina zajišťuje úklidové práce, v roce 2017 jsme uklízeli 91pa-
nelových a činžovních domů v Děčíně, Jílovém a Benešově nad Ploučnicí 
a realizovali drobné individuální zakázky na vyklízení objektů (bytů, půd 
a sklepů), úklidy pro starší občany.

Pro druhou skupinu zajišťující lesní a zahradní práce je rozhodují-
cí spolupráce s Národním parkem České Švýcarsko – sázení stromků, 
postřiky, ožínání, úklid klestu. Pro r. 2017 se tato činnost ještě rozšířila 
o opravy oplůtků a oplocenek, čištění lesních cest, atp.

Další činnosti jsou spíš sporadické – u zahradních prací, hlavně sekání 
zahrad, máme několik stálých zákazníků, pro které sekání zajišťujeme 
pravidelně v závislosti na rychlosti růstu trávy, a k tomu se příležitostně 
přidávají další jednorázové zakázky.

Ke konci roku odešla do starobního důchodu dlouholetá vedoucí 
a opora firmy, Ing. Olga Hušková a na její pozici byla přijata stávající mis-
trová, paní Petra Málková. Držíme jí palce, aby v nové roli byla úspěšná 
a dařilo se jí firmu ekonomicky rozvíjet a upevňovat.

SFS se také stala zaměstnavatelem, který v rámci projektu Najít cestu 
přijal na nová dotovaná místa 4 osoby se zdravotním postižením a jiným 
znevýhodněním, a další bude přijímat také v roce 2018.

SFS děkuje za dobrou spolupráci bytovým družstvům – Bytron, SBD 
Děčín Zelená, OSBD Jeronýmova, DUNA, a.s. Děčín, Národnímu parku 

Evropská unie
Evropský sociální fond

České Švýcarsko, Magistrátu města Děčín, autoopravně Hanák, Agentuře 
Osmý den, Úřadu práce - paní Haně Přivřelové.

Zvláštní poděkování panu Ing.Walterovi Hiebschovi za věcný spon-
zorský dar.

Petra Málková, vedoucí Sociální firmy Slunečnice DC, s.r.o.
m.: +(420) 733 572 434, e.: malkova@socialnifirma.cz
www.socialnifirma.cz

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SFS DC, S.R.O.
1-12/2017

Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 3.200.060,00
Spotřeba materiálu 118.316,44
Daň silniční 3.608,00
Ostatní služby (nájemné, telefony, auto) 257.826,35
Provozní náklady a pojistné 56.229,29
Náklady celkem 3.636.040,08

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 2.289.166,28

Provozní výnosy  3.630,00
Ostatní finanční výnosy 1,00
Provozní dotace 1.482.358,00
Výnosy celkem: 3.775.155,28

Hospodářský výsledek za rok 2017 je zisk  139.115,20,–
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Projekty podpořené Evropským sociálním 
fondem a Státním rozpočtem ČR

1.  NÁZEV PROJEKTU:  „JDEME SPRÁVNĚ?“,  Č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_0
23/0001076, REALIZÁTOR 

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.  
Délka realizace 1.10.2016 – 30.9.2018

V průběhu projektu chceme provést analýzu všech stávajících procesů 
v rámci sociálních služeb v naší organizaci, zhodnotit současný stav, zma-
povat potřeby a nastavit nový plán rozvoje a služeb. Výstupem by měl 
být procesní audit organizace, nové metodiky, aktualizované standardy 
a potřeby odborné přípravy zaměstnanců. Těm zajistíme potřebné vzdě-
lávání - v prvním roce podle nastaveného plánu vzdělávání, v dalším již 
podle výstupů z analýz. Součástí projektu budou také stáže v jiných orga-
nizacích, které umožní přinést do naší práce nové pohledy a zkušenosti. 
Projekt se rovněž soustředí na podporu rodičů našich uživatelů, tedy 
osoby pečující, pro které rovněž zajišťuje vzdělávání, odborné poradenství 
psychosociální i právní, svépomocné skupiny a mnoho dalšího.

Od projektu očekáváme tyto změny:
- pozitivní změny v poskytování služeb, které budou příznivé pro uživatele
-  zlepšení kvality života a osobní situace jednotlivých uživatelů, jejich spo-

kojenosti a naplňování potřeb
- stabilní odborné i provozní prostředí pro pracovníky i uživatele služeb
- zlepšení finanční situace poskytovatele
-  zlepšení kvalifikační úrovně zaměstnanců, které jednoznačně podpoří 

zlepšení kvality služeb a stabilitu nastavených požadavků na kvalitu

-  zlepšení informovanosti a odborného povědomí rodičů našich klientů/osob 
pečujících, vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu přístupu k jejich dětem

2.  NÁZEV PROJEKTU:  „NAJÍT CESTU“,  Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0
007111, REALIZÁTOR 

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.  
Délka realizace 1.9.2017 – 30.8.2019

Chceme pomoci obnovit pracovní návyky a najít zaměstnání 12 oso-
bám s kumulací hendikepů na trhu práce (zdravotní a mentální postižení, 
dlouhodobá nezaměstnanost, věk nad 50 let, etnické minority). Projekt 
je bude vyhledávat, motivovat a vzdělávat, poskytovat jim pracovní praxi 
i následné zaměstnání. Zapojením poradce, psychologa a asistenta po 
celou dobu realizace jim budeme pomáhat v aktivizaci, řešení jejich indivi-
duálních potřeb a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. Projekt navazuje 
na úspěšný projekt z r. 2014, v němž jsme podpořili 20 osob a z nich po-
mohli zaměstnat 18 účastníků. Projekt má komplexní podobu, zahrnující 
motivaci, podporu sebedůvěry, vzdělávání, prevenci selhání a problémů, 
a zejména individuální přístup, nastavený podporou poradce, psychologa 
a přímou prací asistenta i po dobu zapracovávání se v novém prac. místě.

Průběh projektu:
Vybrané osoby absolvují motivační program, zpracováváme s nimi jejich 
kariérní plány a s pomocí agentury práce hledáme vhodné uplatnění. Kde 
to není jasné, využíváme možností bilanční diagnostiky či ergodiagnostiky. 
Po celou dobu projektu mají účastníci k dispozici asistenta, který jim po-
máhá krok za krokem budovat jejich samostatnost.

Účastníci, kteří pro svou novou pracovní pozici potřebují změnit pro-
fesi nebo si ji rozšířit, využívají nabídky doplňkových kurzů a rekvalifikací. 
Dále probíhá pracovní praxe, kde se účastníci budou zapracovávat v práci 
odpovídající jejich kvalifikaci či individuálním plánům, nebo přímé umisťo-
vání k jiným zaměstnavatelům na nová místa.
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Poděkování sponzorům a dalším 
podporovatelům

Z celého srdce děkujeme všem našim podporovatelům a donátorům – 
bez jejich pomoci bychom nebyli schopni naši činnost zvládnout. Velkou 
podporou jsou pro nás dotace státu, kraje a Města Děčín, ale i pomoc 
místních firem a soukromých dárců, kterým zde s velkou vděčností za 
jejich laskavost a věrnost děkujeme:

SPONZORSKÉ DARY – SLUNEČNICE, Z.S.
Finanční dary
Nadace České spořitelny    67.511,00
Karned Tools s.r.o.     26.000,00
Severočeská vodárenská společnost a.s.  25.000,00
Nadace Charty 77      20.000,00
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.   12.500,00
Vošta Martin      10.000,00
Dagmar Budinová      6.000,00
Valdemar Grešík - Natura     5.000,00
MUDr. Věra Pokorná - odborný lékař    5.000,00
JUDr. Jana Jůdová     5.000,00
Larcoma s.r.o.     5.000,00
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.  4.000,00
Irena Moudrá Wünschová    3.600,00
SKI Bartoň     2.000,00
Sempra Praha a.s.     2.000,00
Petr Moc      3.240,00
Michal Burda, HUDY sport CZECH, s.r.o.   1.000,00
Svoboda Company     1.000,00

Hmotné dary
JABOR pro s.r.o.      4.000,00
Valdemar Grešík - Natura s.r.o.    663,00
Reklama
Kožní a žilní ambulance, MUDr. J. Dragon   15.000,00
Chaloupka Sněžník s.r.o.     1.000,00

SPONZORSKÉ DARY – CESTA DO SVĚTA
POBOČNÝ SPOLEK SLUNEČNICE, Z.S.
Finanční dary
Nadace Charty 77      30.000,00
MUDr. Laštůvková      2.000,00
Tabák - Olli Hana Dlouhá     1.000,00
Hmotné Dary
Tabák - Olli Hana Dlouhá     10.000,00
Mechanika Teplice, družstvo     5.019,66
Mgr. Mordačíková Jiřina     2.948,00
Valdemar Grešík - Natura s.r.o.    1.100,00
Simmerová Freibergová s.r.o.    1.052,00
Novia Fashion s.r.o.     1.000,00
Benu Česká republika a.s.     926,00
Salus s.r.o.      570,00
Česká lékárna holding, a.s. Dr. Max    466,00
Reklama
VZP České republiky    6.000,00
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
grafické zpracování:

Grafická dílna Slunečnice, s.r.o.
www.slundecin.org




