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   Milí přátelé, kolegové, naši finanční partneři, milí rodiče a 
opatrovníci uživatelů našich služeb,

   držíte v ruce výroční zprávu za uplynulý rok 2018, a 
my bychom se s vámi rádi podělili o naše úspěchy, stav 
hospodaření a plány na další roky. 

   V novém roce 2019 završí Slunečnice, z.s. 21 let života. 
Vše, co jsme dosud uskutečnili, vnímáme jako intenzivní 
proces, kdy jsme se vyvíjeli přes různé dětské nemoci, 
objevování, učení se, až do fáze skutečné dospělosti a 
jasného pokračování v další životní cestě. Rok 2018 pro 
nás byl z tohoto pohledu také významný, jak v některých 
interních rozhodnutích (zrušení a ukončení činnosti 
sekcí, které již nevytvářely žádnou činnost, nebo jejichž 
ekonomika nebyla přínosná, plány na stabilizaci sociálních 
služeb v CDS a dalšího rozvoje Sociální firmy Slunečnice DC, 
s.r.o.), v úžasné spolupráci s naším příhraničním partnerem 
Diakonií Pirna, která pro další roky přechází ze zvědavého 
okukování a poznávání se do aktivní propojené spolupráce 
mezi hranicemi, tak v těžkém rozhodnutí nepokračovat 
v projektu IROP zaměřeném na odkoupení a rekonstrukci 
objektu v Hudečkově ulici, kde sídlíme.

   V roce 2017 jsme uspěli se žádostmi o dotaci na dva 
investiční projekty: „Chráněné bydlení Slunečnice“ a 
„Podpora rozšíření podmínek pro přípravu na práci a 
pracovní uplatnění znevýhodněných osob ve Slunečnici“, 
jejichž základem je odkup a rekonstrukce objektu, v němž 
Slunečnice se svými pobočkami sídlí.  Dotace z ITI Ústecko 
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Chomutovské aglomerace v rámci IROP však může být 
vyplacena až po nabytí vlastnictví objektu žadatelem, což 
se nám nepodařilo zrealizovat. Za více než rok jsme nenašli 
banku ani žádného jiného finančního partnera, který by 
byl ochotný připravit pro nás úvěr pro předfinancování jak 
odkupu objektu, tak pokračující rekonstrukce. Po desítkách 
složitých vyjednávání a předkládání všech účetních výkazů, 
hospodářských výsledků a dalších dokumentů, jsme museli 
přistoupit k rozhodnutí, že pokud do 30.června 2019 
nezískáme potřebné prostředky, od projektu ustoupíme, 
protože pak nejsme schopni stihnout termíny jeho 
realizace. 

   Je nám to nesmírně líto, projekty měly umožnit 
vybudování výtahu do všech pater pro usnadnění 
pohybu osob s tělesným postižením, ve 3.patře 
budovy vybudovat 4 chráněné byty pro celkem 6 osob 
s mentálním a kombinovaným postižením, ve 2. a 1.patře  
upravit a přemístit dílny sociální rehabilitace a sociálně 
terapeutických dílen, v půdním prostoru zajistit vznik 
dílny a kanceláře partnera projektu Fokus Labe, z.s., 
který pracuje s lidmi s psychotickými potížemi, v přízemí 
vybudovat 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 dát 
prostor vzniku výrobny potravin, která bude další dílnou pro 
trénink pracovních dovedností našich klientů.

   V roce 2019 nás tak čeká velká nejistota, co s námi 
bude dál, když majitel objekt prodá, zda nás nový majitel 
ponechá v nájmu, či zda nové nájemní podmínky budou pro 

náš rozpočet vůbec únosné. Museli jsme si na rovinu říci, 
že nová situace může přinést do budoucna i stěhování celé 
organizace a tak čekáme, jak vše v roce 2019 proběhne.

   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 přínosnosti a podpory 
pro naše klienty. Děkujeme i rodičům a opatrovníkům 
našich klientů/uživatelů služeb za trvalou přízeň, vstřícnost 
a obětavou spolupráci, díky níž můžeme naše služby 
dlouhodobě poskytovat v co nejlepší kvalitě.

   Děkujeme všem podporovatelům, jak firmám, nadacím, 
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. 
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.

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

Šárka Zimová Dostálová, ředitelka
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DĚKUJEME TĚMTO DÁRCŮM:

Sponzoři Slunečnice, z.s.

Finanční dary
Diakonie Pirna                                                         1 000,-euro
Karned Tools s.r.o.                                          26 000,-
Severočeská vodárenská společnost a.s. 20 000,-
Nadace Charty 77                                          20 000,-
Constelium Extrusions Děčín, s.r.o.              12 500,-
Martin Vošta                                                       10 000,- 
Larcoma s.r.o.                                                          5 000,-
Petr Moc                                                          3 240,-
Petr Eisner, DiS.                                             3 000,-
Sempra Praha a.s.                                             2 500,-

Hmotné dary
Květinářství AD ALBIM                               1 500,-
Valdemar Grešík – Natura s.r.o.                 1 495,-

      
Sponzoři CDS  
 
Finanční dary
Oční optika – Pavel Krňák                                 5 555,-
Milada Gablíková                                  5 000,-
Patra Hypšová – Zdravotní potřeby                   2 582,- 
Lékárna Bynov                                              2 330,-                                                                                                                                                  
Mgr. Anna Maliariková                                2 149,-
Lékárna u Slunce                                              1 754,-
Eva Marešová                                               1 000,- 
  
Hmotné dary    
Mechanika Teplice, družstvo                    5 020,- 
Hana dlouhá – Tabák – Olli                    2 800,-  
Interpap Office, s.r.o.                     2 068,-
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zrealizovalo v bodech:
   Osmý ročník ocenění dobrovolníka roku města Děčín 
- záštitu slavnostního ceremoniálu převzala primátorka 
města Děčína Mgr. Marie Blažková. Během slavnostního 
večera byly předány ceny dobrovolníkům v oblastech 
sportu, kultury, sociálně zdravotní péče a práce s dětmi a 
mládeží. 
   Besedy na školách a vzdělávání - našich besed na 
středních i základních školách se účastnilo celkem 229 
žáků; pravidelně školíme dobrovolníky.
Přeshraniční spolupráce – mezinárodní výměna 
dobrovolníků - V projektu „Spojené světy“ spolupracovala 
Slunečnice s německými partnery Kultur Aktiv Drážďany a 
Diakonií Pirna. Slunečnice je už několik let zapojená rovněž 
do mezinárodního projektu Spolkové dobrovolnické služby 
v rámci německo-české dobrovolnické služby. Tento rok 
hostila již 4. německou dobrovolnici Rebekku Zolar. 
Dobrovolnické centrum vysílá dobrovolníky do 14 
děčínských přijímajících organizací.
Dobrovolnické centrum je členem Rady dobrovolnických 
center regionu Severozápad
Dobrovolnické centrum se aktivně účastní jednání PANELU 
Děčín, kde se připravuje na náhlé krizové situace (např. 
povodně, havárie apod.)

   Dobrovolnictví je zahrnuto do cílů komunitního plánu 
města Děčín
   Dobrovolníci byli Slunečnici z.s. i dalším organizacím v 
Děčíně, kam jsou v souladu se zákonem o dobrovolnictví 
vysíláni, velkou a již nepostradatelnou oporou při práci s 
klienty.

Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s.  

   Naše dobrovolnická činnost je již několik let stabilizována 
a rozvíjí se jak po stránce kvalitativní (zájemci procházejí 
náročnými psychotesty a vstupními vzděláváním, 
dobrovolníci, kteří pracují přímo s uživateli služeb povinně 
podléhají supervizi atd.) tak i po stránce kvantitativní 
(zájem o dobrovolníky v organizacích napříč. soc. 
službami nepolevuje, a my rozšiřujeme smluvní vztahy 
s organizacemi, do nichž dlouhodobě či nově naše 
dobrovolníky vysíláme).
  Statistické údaje: Během roku 2018 sdružovalo 
Dobrovolnické centrum Slunečnice střídavě 42 
dobrovolníků, z toho 33 dobrovolníků do 26 let. 
Dobrovolníci roznášeli propagační materiály, pomáhali s 
administrativou a byli vysíláni do ostatních organizací, kde 
pomáhali dalším cílovým skupinám, např. seniorům, dětem 
nebo osobám s problematickým sociálním či rodinným 
zázemím. V rámci samotné Slunečnice se věnovali 
klientům, pomáhali s doprovody, pracovali v kroužcích, v 
ateliéru, připravovali kulturní, benefiční a osvětové akce pro 
veřejnost i lidi s postižením.

   Projekt hodnotíme jako přínosný, vidíme, jakou práci 
dobrovolníci v organizacích vykonávají a jak velkým 
přínosem pro ně jsou. Třebaže je oblast zázemí podpory 
dobrovolníků dlouhodobě nedofinancovaná, považujeme 
náš projekt za natolik nezbytný, že v něm i dál budeme 
pokračovat.

   Jednotlivé akce, které dobrovolnické centrum v roce 2018 
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Výsledky:
Dobrovolnickou službu bykonávalo celkem 42 dobrovolníků. 
- 22 na krátkodobou smlouvu 
- 20 na dlouhodobou smlouvu
- 33 dobrovolníků je ve věkovém rozsahu 15–26 let
- na konci roku 2018 máme v přijímajícím procesu 4 nové 
dobrovolníky

Celkem dobrovolníci za rok 2018 odpracovali 2719 hodin

Náklady a výnosy Slunečnice, z.s. 
1-12/2018

Náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP 
a ZP 565 225

Spotřeba materiálu 112 592
Cestovné 5 301
Služby k nájmu 271 725
Nájemné v budově a parkoviště 279 720
Poštovné 1 346
Diagnostika dobrovolníků 10 000
Propagace 26 000
Účetní služby 38 060
Překlady, tlumočení 34 000
Ostatní služby 244 522
Úroky, jiné ostatní náklady,pokuty a 
penále 31 424

Odpisy  dlouhodobého majetku 6 852
Náklady celkem: 1 626 767

Výnosy Kč
Dotace Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy

100 000

Dotace Ministerstva vnitra ČR 63 000
Dotace Ministerstva zdravotnictví 55 000
Dotace Statutárního města Děčín 90 000
Dotace Česko-německého fondu bu-
doucnosti

120 000

Dotace od Úřadu práce 229 651
Nadační příspěvek Ústecké komunitní 
nadace

15 000

Dotace Euroregionu Labe 139 965
Sponzoring – finanční a hmotné dary, 
reklama

118 917

Tržby za podnájmy prostor 548 658
Tržby z prodeje služeb - ostatní 183 114
Jiné ostatní výnosy a úroky 4
Výnosy celkem: 1 663 309

Hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk 36 542,-
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Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 
(CDS)

   Cesta do světa nabízí osobám s postižením registrované 
sociální služby „sociální rehabilitace“ a „sociálně terapeutické 
dílny“ podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
V roce 2018 využilo našich služeb 71 uživatelů. Z toho 51 
sociální rehabilitaci a 20 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 tréninky 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, 
zajišťují odnos, třídění a praní prádla a žehlení. 

   V „sociální rehabilitaci“ byly poskytovány základní činnosti 
nácviku samostatnosti v rozsahu jako v roce 2017. Pouze k 
30.9.2018 byla ukončena činnost s canisterapeutickou fenkou 
z důvodu jejího nevyhovujícího zdravotního stavu. Fakultativně 
probíhaly celý rok pravidelné výlety – celkem 9 výletů na různá 
místa v ČR a k tomu pravidelné výlety za poznáváním Prahy 
1x měsíčně a 3 pobyty - 1 lázeňský, 1 zahraniční a 1 tuzemský 
s uživateli a dále svépomocné skupiny a předprázdninová a 
vánoční besídka. V roce 2018 jsme opět uskutečnili Soutěž 
v První pomoci pro osoby s postižením, které se účastnilo 34 
osob z různých zařízení z celé republiky.

Činnost CDS v roce 2018 podporovali: 

Barbora Hantáková
BK Děčín a Armex sportcentrum
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Evropský sociální fond – operační program pro zaměstnanost
Grešík Valdemar
Her Majesty – Petra Zelenická
Ignis Iter – pan Navrátil
Ing. Radek Kudrnáč
Interpap Office s.r.o.
MEREVA Eva Mervínská Česká Kamenice
Mgr. Nela Votápková
Ministerstvo vnitra
MŠMT
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Oční optika – Bc. Pavel Krňák
p. Nedvěd
SD Střelnice – manželé Kortusovi 
Ski Bartoň
Slunečnice, z.s.
Statutární město Děčín
Střední zdravotnická škola Děčín
Tabák Olli – Hana Dlouhá
Ústecký kraj
VIA, s.r.o. Česká Kamenice
Vyšší odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem
Vladimír Ebrt
VZP
Zdravotní potřeby Petra Hypšová
Zuzana Kudrnáčová
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Lékárny:
Lékárna Benu Duchcovská
Lékárna Bynov – Mgr. Jiřina Mordačíková
Lékárna Centrum MB, s.r.o. (UL)
Lékárna Damona
Lékárna U Slunce
Lékárna U Václava
Mgr. Anna Maliariková
Mgr. Martina Harmáčková
Pharmdr. Martin Konečný

Mgr. Dagmar Havránková, vedoucí CDS
cds@slundecin.org, tel.: 731 653 326
www.slundecin.org/CDS
Zpráva o hospodaření CDS

Náklady a výnosy Cesty do světa, pobočného spolku 
Slunečnice, z.s.
1-12/2018

Náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP a 
ZP

3 080 439

Zákonné sociální náklady 11 800
Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, 
potraviny, materiál pro práci s klienty, 
ostatní režijní materiál, DDHM)

100 470

Náklady na reprezentaci 623
Cestovné 8 580
Služby k podnájmu 185 305

Podnájem 300 000
Provozní náklady tréninkového pracoviš-
tě – kavárna

120 000

Telefony, internet, poštovné 23 455
Účetnictví 93 824
Ostatní služby 2 583 278
Ostatní náklady 19 710
Náklady celkem: 6 527 484

Výnosy Kč
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje 2 837 986
Dotace Statutárního města Děčín 143 500
Dotace na projekty ESF 3 835 144
Ostatní příjmy 33 839
Tržby z prodeje výrobků 2 170
Příjmy od klientů za pobytové akce v 
zahraničí

99 280

Příjmy za doplňkové služby 14 120
Příjmy od členů Klubu Slunečnice 28 200
Sponzoring – finanční a hmotné dar, 
reklama

56 313

Úroky 177
Jiné ostatní výnosy 267
Výnosy celkem: 7 050 996

Hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk 523 512,-
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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_023/0001076, realizátor  
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.  
Délka realizace 1.10.2016 – 30.9.2018
   V průběhu projektu jsme provedli analýzu všech 
stávajících procesů v rámci sociálních služeb v naší
organizaci, zhodnotili současný stav, zmapovali potřeby 
a nastavili nový plán rozvoje a služeb. Výstupem byly 
proběhlé 3 cvičné inspekce kvality služeb a jedna skutečná 
(proběhla v pořádku), nové metodiky, aktualizované 
standardy a potřeby odborné přípravy zaměstnanců a 
vznik nové formy stávající služby sociální rehabilitace, 
kdy k ambulantnímu typu služby vznikla také terénní. 
Zaměstnanci prošli intenzivním vzděláváním, supervizemi, 
absolvovali stáže v jiných organizacích, přinášeli do naší 
práce nové pohledy a zkušenosti. Projekt se rovněž 
soustředil na podporu rodičů našich uživatelů, tedy osob 
pečujících, pro které jsme rovněž zajišťovali vzdělávání, 
odborné poradenství psychosociální i právní, svépomocné 
skupiny a mnoho dalšího.

2.) Název projektu: „Najít cestu“, č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16
_068/0007111, 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 osobám s kumulací hendikepů na trhu 
práce (zdravotní a mentální postižení, dlouhodobá 

nezaměstnanost, věk nad 50 let, etnické minority). 
Projekt je vyhledává, motivuje a vzdělává, poskytuje jim 
pracovní praxi i následné zaměstnání. Zapojením poradce, 
psychologa a asistenta po celou dobu realizace jim 
pomáháme v aktivizaci, řešení jejich individuálních potřeb a 
zabraňujeme jejich sociálnímu vyloučení. Projekt navazuje 
na úspěšný projekt z r. 2014, v němž jsme podpořili 20 
osob a z nich pomohli 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 pomáhá krok za krokem 
budovat jejich samostatnost.
   Účastníci, kteří pro svou novou pracovní pozici potřebují 
změnit profesi 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 umisťování k jiným zaměstnavatelům na nová místa.
Aktuálně projekt podpořil 21 osob z cílové skupiny, z nichž 
zaměstnání získalo 19 osob (k 28.2.2019 bylo v pracovních 
pozicích 14 osob).
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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 prošlo od založení 
již více než 35 klientů sociálních služeb, kterým kavárna 
nabízí také práci v obsluze i v kuchyni. V roce 2018 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.
   Kavárna se také stala zaměstnavatelem, který v rámci 
projektu Najít cestu přijal na nové dotované místo 1 osobu 
se zdravotním postižením.
 
Miroslava Špátová, vedoucí Kavárny-palačinkárny Na cestě
info@cafenaceste.org, tel.: 739 671 416
www.cafenaceste.org

Zpráva o hospodaření Kavárny palačinkárny Na cestě

Náklady a výnosy Kavárny – palačinkárny Na cestě, 
pobočného spolku Slunečnice, z.s. 
1-12/2018

Náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP 
a ZP

1 400 898

Spotřeba materiálu – potraviny, režie 611 759
Prodané zboží 150 128
Opravy a údržba 5 141
Ostatní služby 29 793
Účetnictví 94 942
Jiné ostatní náklady 14 660
Náklady celkem: 2 307 321

Výnosy Kč
Tržby z prodeje 1 696 245
Dotace Úřadu práce Děčín 607 361
Jiné ostatní výnosy 14
Výnosy celkem: 2 303 620

Hospodářský výsledek za rok 2018 je ztráta – 3 701,-
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Grafická dílna Slunečnice, s.r.o.

   Ani po roce a půl, kdy jsme se snažili Grafickou dílnu 
zabezpečit personálně a finančními subvencemi, se 
nepodařilo nastartovat její ekonomiku tak, aby získala 
znovu soběstačnost a stabilitu. Valná hromada Slunečnice 
proto rozhodla o likvidaci subjektu, která proběhne na 
jaře 2019. V roce 2018 jsme tedy připravili postupné 
ukončení pracovních pozic, uzavření hospodaření a přechod 
funkčních zakázek do subjektu Sociální firma Slunečnice 
DC, s.r.o. Díky tomu mohou naši stávající i případní noví 
zákazníci dál využívat grafické služby, ovšem nyní již pod 
hlavičkou Sociální firmy. 

Šárka Zimová Dostálová, ředitelka

Náklady a výnosy Grafická dílna Slunečnice, z.s. 
1-12/2018

Náklady Kč
Spotřeba materiálu 1 141 180,00
Cestovné 227,00
Ostatní služby 859 553,00
Mzdové náklady 781 645,00
Jiné provozní náklady 5 138,00
Náklady celkem 2 418 594,00

Výnosy Kč
Tržby z prodeje služeb 2 418 594,00
Jiné provozní výnosy 653 087,00
Výnosy celkem 3 071 808,00

Hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk 284 290,-
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Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. (SFS)

   V roce 2018 se nám rozběhl nový schválený projekt EU 
s dotací na sociální podnikání č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_06
1/0003429 - Sociální firma Slunečnice Děčín. Z této dotace 
jsme zatím pořídili drobné nářadí pro úklidové a zahradní 
práce a dotace nám umožnila doplacení leasingu na naše 
druhé auto – dodávku, kterou používáme pro skupinu 
pracovníků pro práce v lese, na zahradách a pro vyklízení 
objektů.
   Zaměření firmy se nadále orientuje ve dvou oblastech – 
úklidových prací a lesních, zahradních prací.
První skupina zajištuje úklidové práce, v roce 2018 jsme 
uklízeli 97 panelových 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 rozhodující spolupráce s Národním parkem České 
Švýcarsko – sázení stromků, postřiky, ožínání, úklid klestu. 
Od roku 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. V tomto roce jsme zahradnické 
práce prováděli pro firmu SaM Silnice a Mosty Děčín a.s., 
Kovošrot Group CZ s.r.o.
   Do našeho týmu nastoupila nová paní mistrová Martina 
Tkáčová, díky tomu se můžeme dělit na dvě skupiny a 

snažíme se stihnout co nejvíce zakázek. 
SFS děkuje za dobrou spolupráci bytovým družstvům – 
Bytron, SBD Děčín Zelená, OSBD Jeronýmova, DUNA, a.s. 
Děčín, Národnímu parku České Švýcarsko, Magistrátu 
města Děčín, autoopravně Hanák, Agentuře Osmý den, 
Úřadu práce - paní Haně Přivřelové.

Petra Málková, vedoucí Sociální firmy Slunečnice DC, s.r.o.
malkova@socialnifirma.cz, tel.: 733 572 434
www.socialnifirma.cz
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Náklady a výnosy Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 
1-12/2018

Náklady Kč
Spotřeba materiálu (potř. Na úklid, kanc. 
Potřeby, čistící prostř.DHM)

182 514,00

Opravy a udržování 487 098,00
Mzdové náklady 3 282 987,00
Daň silniční 5 108,00
Dary 7 707,00
Jiné provozní náklady 38 401,00
Celkem 4 003 816,00

Náklady Kč
Spotřeba materiálu (potř. Na úklid, kanc. 
potřeby, čistící prostř., DHM)

182 514,00

Opravy a udržování 487 098,00
Mzdové náklady 3 282 987,00
Daň silniční 5 108,00
Dary 7 707,00
Jiné provozní náklady 38 401,00
Celkem 4 003 816,00

Hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk 590 771,-

Petra Málková
vedoucí Sociální fi rmy Slunečnice DC, s.r.o.

mobil: 733 572 434, 775 002 170
e-mail: malkova@socialnifi rma.cz

Sociální fi rma Slunečnice DC, s.r.o.
Hudečkova 1/664, 405 02 Děčín1
IČO: 05668760
www.socialnifi rma.cz
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Hudečkova 664/1
405 01 Děčín

www.slundecin.org


