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Úvodní slovo předsedkyně
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Rok 2010 byl rokem nových projektů a cesty ke stabilizaci jednotlivých sekcí. 

V první polovině roku jsme radostně otevřeli novou vegetariánskou restauraci 

Kašmír, abychom rozšířili zázemí pracovních tréninků o další pracoviště a zahájili 

česko-německý projekt, v němž jsme s Diakonií Pirna realizovali několik úžasných 

akcí pro naše klienty, dobrovolníky a zaměstnance. Přijali jsme do našeho týmu 

Věru Hladíkovou, která ode mne, zahlcené tunou dalších činností, převzala 

firemní fundraising a obnovila skomírající vazby s podporujícími firmami a přivedla Slunečnici a jejím 

klientům nové podporovatele. Paradoxně díky rekonstrukcím zámku v Jílovém u Děčína jsme na zámek 

v Děčíně vrátili benefiční Kramli a 15.ročník se tu neuvěřitelně vydařil, za což patří velký dík dvěma 

Kateřinám – pořadatelce Kátě Braunové a vedoucí dobrovolnického centra Kačce Minden. Opakovaně 

jsme získali cenu Křesadla pro nejlepšího dobrovolníka v Ústeckém kraji, již po třetí, a to pro Martinu 

Hendrychovou. Fenka Enny, která doprovází ergoterapeutku Pavlu Martínkovou do terapeutických  

dílen, pod jejím vedením úspěšně složila zkoušky a stala se kvalifikovaným canisterapeutickým psem 

(či pracovníkem?), z čehož se těší nejen naši klienti, ale i klienti v jiných zařízeních na děčínsku.

V druhé polovině roku už jsme tolik důvodů k radosti neměli. Stali jsme se plátci DPH a abychom 

transparentně oddělili sociální služby (které jsou od platby DPH osvobozeny) od ostatní hospodářské 

činnosti, museli jsme osamostatnit sekci Cesta do světa do nového „dceřinného“ subjektu s vlastním 

IČ. Se srpnovými povodněmi a ruku v ruce s celosvětovou ekonomickou krizí se obrovským způsobem 

snížila návštěvnost našich tréninkových restauračních pracovišť a ani do konce roku se situace 

nezlepšila, takže před námi stojí v následujícím roce nepříjemná otázka, zda jsme schopni je za těchto 

podmínek udržet dál.  Velkým nebezpečím hrozily pomalu a neoficiálně pronikající zprávy z vysoké 

politiky o směřování sociální politiky v ČR a jen s obavami jsme sledovali, zda skutečně nová vláda 

hodlá vrátit úspěšně se rozbíhající systém sociálních služeb zpátky na úroveň devadesátých let. Dnes, 

kdy píši tento úvod a kdy aktuálně citelně bojujeme s radikálně seškrtanými dotacemi, už víme, že se 

tak skutečně stalo.

S novými plány na rozvoj Slunečnice a jejích hospodářských jednotek – Sociální firmy, Grafické dílny, 

Kašmíru a Kavárny Na cestě, jsme si od roku 2010 slibovali úspěšný start k soběstačnosti a udržitelné 

budoucnosti. Naše plány se líbily i Nadaci Via, která nás vybrala spolu s dalšími čtyřmi organizacemi 

z celé ČR do programu Akcelerátor, pomáhajícího nadějným projektům uspět v obtížném procesu 

sociálního podnikání.  Těšili jsme se, že se s vervou pustíme do plánů, které se před námi s odbornou 

pomocí Akcelerátoru rýsují, ale na prahu roku 2011 musíme namísto toho řešit holý boj o přežití 

základních sociálních služeb ve Slunečnici.

Před těžkými rozhodnutími jsme v minulosti stáli už několikrát.  Je možné, že i rok 2011 pro nás bude 

rokem rušení některých aktivit, propouštění kvalifikovaných zapracovaných kolegů a ztráty možnosti 

realizace a osobního i profesního rozvoje pro naše klienty. Věříme, že s pomocí našich donátorů  

a veřejnosti, dokážeme následující rok zvládnout bez větších bolestí. Zajistit našim klientům důstojný život  

a budoucnost je pro nás prioritou. 

  
Šárka Zimová Dostálová

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

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

Ostatní členové Slunečnice, o.s.
Martina Kramerová, Ivana Páralová, Helena Hantáková, 
Zuzana Kudrnáčová, Lukáš Heller, Ivana Růžičková, Ondřej Zima

VAlNÁ hROmADA
(členové Slunečnice, o.s.)

RADA

řeDitelKA

SluNeČNice, o.s.

• DObROVOlNicKé ceNtRum
• VZDĚlÁVAcÍ PROGRAmY
• tRéNiNKOVÁ KAVÁRNA-PAlAČiNKÁRNA NA ceStĚ
• tRéNiNKOVÁ VeGetARiÁNSKÁ ReStAuRAce KAŠmÍR
• fuNDRAiSiNG

ceStA DO SVĚtA 
- SluNeČNice, o.s.

• SOciÁlNÍ 
   RehAbilitAce

• SOciÁlNĚ 
   teRAPeuticKé DÍlNY

chRÁNĚNÁ 
GRAficKÁ 
DÍlNA 
SluNeČNice

SOciÁlNÍ 
fiRmA 
SluNeČNice, o.s.

KONtROlNÍ KOmiSe
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Poslání a vize 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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Pracovníci Slunečnice, o.s.

Šárka Zimová Dostálová
ředitelka Slunečnice, o.s.

ing.Jana Zýková
ekonomka, hospodářka Slunečnice, o.s.

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

Kateřina minden
vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice, o.s.

miroslava Špátová
provozní vedoucí kavárny-palačinkárny Na cestě

Zdeněk linc
provozní vedoucí vegetariánské restaurace Kašmír

Věra hladíková
firemní fundraiserka

Štěpánka Sekerková ticová
vzdělávací programy

milan Krýsl
vedoucí Chráněné grafické dílny Slunečnice

milena Suchoňová
vedoucí Sociální firmy Slunečnice
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cesta do světa - Slunečnice, o.s.

Poskytovali jsme dvě sociální služby - sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny a jejich náplň 

zajišťovalo celkem 8 odborných pracovníků a 14 dobrovolníků.

V září nám odešla na mateřskou dovolenou sociální pracovnice DiS. Martina Kramerová a její 

místo zaujal Bc. David Poživil. Bc. Zuzana Šponarová začala v listopadu pracovat jako asistentka  

v pracovně tréninkových programech Na Cestě a Kašmír. Výtvarný ateliér po ní převzala  

Ing. Arch. Veronika Třebická Tomanová. V našem týmu působí i fenka zlatého retrievera Enny,  

která prošla řádnými canisterapeutickými zkouškami v pražské organizaci HelpPes a nyní poskytuje 

skupinovou i individuální terapii.

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. Společenský kontakt, aktivizaci i poradenství zajišťujeme kromě výše zmíněného 

také v rámci odpoledních klubů a doplňkových aktivit (výtvarný ateliér, muzikoterapie, relaxace, 

zahradnictví, program 1+1, kde se jeden asistent věnuje pouze jednomu klientovi, kurzy vaření, 

dramatická skupina, fotbal, program Dobré odpoledne s dobrovolníkem, plavání, ergoterapie – včetně 

zdravotního procvičování svalů ruky a parafínových zábalů, canisterapie, přírodovědně turistický 

program, pobyty, výlety).

V roce 2010 využívalo služby rehabilitace 53 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 třech místech v Děčíně: 

1) v dílnách v hudečkově ulici, kde se vyrábí svíčky, ruční papír a dekoruje sklo 

 (výrobky můžete zakoupit v e-shopu na www.slundecin.org),

2) v tréninkové kavárně Na cestě, 

3) v tréninkové restauraci Kašmír.

V roce 2010 využívalo služeb dílen 27 lidí.     
mgr. ivana Páralová

vedoucí Cesta do světa - Slunečnice, o.s.

Naše poděkování za podporu v r. 2010 patří:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí • Ministerstvo kultury ČR • Ministerstvo zdravotnictví ČR 
• Úřad práce Děčín • OSA-Ochranný svaz autorský Praha • Basketbalový klub Děčín
• Společenský dům Střelnice, Děčín • Fa KUBO, Děčín • Sklenářství Golss – p. Válka, Děčín
• Jiří Kašpar – sklenářství Rybniště, • Barvy laky Kindl, Děčín 
• Hit flora Děčín • Fa Benok – Jiří Bezdička, Děčín • Lékárna Damona, Děčín 
• Lékárna Centrum – Althea, s.r.o. • Lékárna Bynov – Jiřina Mordačíková 
• Lékárna U Václava, Děčín • Fyzio postele, Děčín • Městská knihovna Děčín 
• Antikvariát D + K, Děčín • Děčínské knihkupectví • V – PAPÍR Děčín 
• Zastavárna – bazar U Kostela, Děčín • Jana Chloubová – bytový bazar, Děčín 
• Zdeněk Říha, Děčín • Marcela Hrušková, Děčín • Zdeňka Ebrtová, Děčín
• Vratislav Ledvinka, Děčín • MUDr. Ivan Fryček, Ústí n. L. • VZP Ústí n. L.
• Česká spořitelna Děčín • Zdravotní pojišťovna MV Ústí n. L. • Raiffaisen banka Děčín 
• Fa Ryor Děčín • TAPO Kyšice • Střední zdravotnická škola Děčín 
• Vyšší zdravotnická škola Ústí n. L. • Městská  policie Děčín 
• ZZS ÚK – záchranný hasičský sbor Děčín • Magistrát města Děčín – odbor dopravy 
• p. Chovancová, Děčín • SKZ REAL, s.r.o. Děčín
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tréninková kavárna-palačinkárna Na cestě

Druhý rok fungování tréninkové kavárny–palačinkárny Na cestě byl zátěžovou zkouškou při ověřování 

její schopnosti samofinancovatelnosti. V tomto směru se jako zásadní problém ukázala sezónnost 

provozu kavárny a obtížná přístupnost samotného zámku bez možnosti parkování pro zákazníky.  

I když jsme se v předchozím roce i v roce 2010 snažili realizovat mimo turistickou sezónu (říjen – duben) 

maximum akcí, jejichž cílem bylo přilákat do kavárny návštěvníky (výstavy, přednášky, koncerty, 

tvořivé dílny, atd.), málokomu se zejména v zimě chtělo došlapat v závějích sněhu až na zámecký vrch, 

aby tam poseděl u dobré kávy a výtečných palačinek. Jediné, co ekonomiku kavárny v době mimo 

turistickou sezónu drželo nad vodou, byla dotace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

ČR, díky níž jsme mohli financovat provozní a materiální potřeby tréninkové kavárny a z části řešit  

i mzdové náklady vybraného personálu. 

Pracovní trénink v rámci sociálně terapeutických dílen
V roce 2010 pokračovalo v pracovním tréninku 11 klientů (z toho 4 nově příchozí). Jedné klientce  

se podařilo v průběhu tréninku najít pracovní uplatnění, 3 klienti trénink ukončili předčasně, další 

v něm pokračují v roce 2011.

Podařilo se nám dopracovat a dokončit metodiky několika stupňů pracovního tréninku – od 

nejjednodušších pomocných prací s úklidem, pomocí v kuchyni, přes obsluhu hostů až po přípravu  

náročnějších nápojů.

Ohlasy rodičů klientů a pracovníků ústavních zařízení, z nichž naši klienti pocházejí, jsou velmi  

pozitivní a samotní klienti docházejí na trénink s velkou radostí a chutí, což je pro práci ta nejlepší  

motivace a pro nás velké zadostiučinění. Jednoznačný přínos patrný u všech klientů v tréninku:

-  nárůst pracovních dovedností v oblasti úklidu, obsluhy hostů a u některých i v přípravě nápojů

-  utvrzení hygienických návyků a péče o oděv

-  nárůst odpovědnosti  za vykonanou práci 

-  vědomí důležitosti práce

-  nárůst zdravého sebevědomí, ztráta ostychu  = „nárůst sebeuvědomění se“ v nejen v rámci 

 pracovního kolektivu a obsluhy hostů ale i ve společnosti ostatních lidí

Plány pro rok 2011
-  Nastavit provoz kavárny tak, aby byl dlouhodobě udržitelný nebo najít alternativní řešení 

 pro její zachování provázáním provozu s restaurací Kašmír.

-  Vytvořit nabídku svatebních hostin v zámecké kavárně, zejména pro svatebčany, 

 nechávající se oddat na zámku.

-  Vytvořit nabídku pronájmů prostor kavárny pro místní firmy v období mimo turistickou sezónu

-  Propagovat kavárnu celoročně nejen v Děčíně, ale i za blízkou hranicí a v nejbližším okolí.  

  
Šárka Zimová Dostálová, vedoucí projektu

mirka Špátová, vedoucí provozu kavárny

Naše poděkování za podporu v r. 2010 patří:
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR
příspěvková organizace Zámek Děčín
OSA-Ochranný svaz autorský Praha
Chráněná grafická dílna Slunečnice
Valdemar Grešík – Natura
Princip
Děčínský deník
Zpravodaj města Děčína
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tréninkováVegetariánská restaurace Kašmír

Slunečnice, o.s.  dlouho snila o vegetariánské restauraci, jejíž provoz by byl pro osoby s postižením díky 

jednoduchosti přípravy bezmasých jídel ideální pro pracovní trénink i samotné pracovní uplatnění. 

Ta figurovala několik let v dlouhodobých cílech a trpělivě jsme čekali, až nadejde vhodná doba pro 

přípravu takového náročného projektu.  Díky nabídce ředitelky Zámku Děčín jsme mezitím mohli zřídit 

tréninkovou kavárnu, kde jsme vypracovali celý systém pracovního tréninku. Zájem postižených lidí 

byl ale tak velký, že jsme pro trénink museli zavést pořadník. 

A právě v době největší poptávky klientů se objevil v blízkosti Slunečnice v Anenské ulici k nájmu 

prostor zavedené restaurace. Váhali jsme jen chvíli. Spočítali jsme potřebné náklady a naše finanční 

možnosti a v únoru se pustili do vybavování a příprav prostor. Protože rozjezd restaurace nebyl pokryt 

z žádné dotace ani úvěru od banky, ale z našich rezervních zdrojů, nemohli jsme si dovolit uskutečnit 

úplně všechny úpravy, které bychom chtěli a tak ani vybavení v kuchyni, ani vzhled samotné  

restaurace není přesně podle našeho gusta a těšíme se, až plánované úpravy budeme moci v roce 

2011 – 12 dokončit.

V prvním půlroce jsme také bojovali s nabídkou a chutí českých zákazníků, i schopnostmi a dovednostmi 

kuchařů a obsluhy. Zjistili jsme, že to co úspěšně obstojí v Praze, nemusí fungovat v Děčíně. A tak jsme 

obměňovali receptury, nabídky, ale i personál, až se nám na podzim podařilo najít vhodné složení jak 

pro jídelní lístek, tak pro pracovní tým. 

Pracovní trénink v rámci sociálně terapeutických dílen
Pracovní trénink byl zahájen až v září 2010, do té doby procházel Kašmír testovacím provozem  

a připravovala se metodika speciálně upravená pro prostředí v Kašmíru podle zkušeností z provozu 

kavárny Na cestě. Do tréninku v průběhu roku 2010 nastoupilo 8 klientů, 2 klienti trénink ukončili 

předčasně, další v něm pokračují v roce 2011. Za toto krátké období prošli klienti prvním a někteří  

i druhým stupněm tréninku.

Plány pro rok 2011
-  nastavit provoz restaurace tak, aby byl dlouhodobě finančně udržitelný, případně podle situace  

 v kavárně jej propojit s provozem kavárny 

-  uzpůsobit nabídku potřebám zákazníků a zlepšit provoz letní terasy

-  propagovat restauraci celoročně nejen v Děčíně, ale i za blízkou hranicí a v nejbližším okolí.

-  zjistit zájem o dovážku vegetariánských obědů a připravit se na rozšíření služby o tuto nabídku 

  
Šárka Zimová Dostálová, vedoucí projektu

Zdeněk linc, vedoucí provozu restaurace

Naše poděkování za podporu v r. 2010 patří:
Chráněná grafická dílna Slunečnice
Valdemar Grešík – Natura
NBB Bohemia, s.r.o. Benešov n. Pl. 
OSA-Ochranný svaz autorský Praha
Princip
Děčínský deník
Zpravodaj města Děčína
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Dobrovolnické centrum Slunečnice
  

motto: Pomoc dobrovolníků z Dobrovolnického centra Slunečnice 

           je vždy tam, kde je jí za potřebí. Pomáháme s láskou.

V r. 2010 sdružovalo Dobrovolnické centrum Slunečnice 25 stálých dobrovolníků a dalších 20 

dobrovolníků „nárazově“. Dobrovolníci samostatně věnovali klientům v programu  Dobré odpoledne 

(9 dobrovolníků), společně s klienty pracovali v kroužcích (divadelní, kulinářský - 2 dobrovolnice), 

pomáhali při kreativních programech (1 dobrovolnice), doprovázeli klienty při cestách MHD  

(5 dobrovolníků), připravovali kulturní, benefiční a osvětové akce pro veřejnost i lidi s postižením 

(festival Kramle, Taneční zábava, Soutěž v 1.pomoci - 40 dobrovolníků), roznášeli propagační 
materiály, pomáhali s administrativou (3 dobrovolníci). Během roku procházeli dobrovolníci výcvikem 

ve formě školení a supervizí. 

Naše Dobrovolnické centrum se stalo členem Rady dobrovolnických center regionu Severozápad, která 

je neformálním sdružením v oblasti rozvoje managementu dobrovolnictví a začalo se aktivně účastnit 

jednání PANELu Děčín, soustředícím organizace schopné poskytnout pomoc a podporu v náhlých 

krizových situacích (např. povodně, havárie apod.) Dobrovolníci jsou pro nás nepostradatelnou oporou 

při práci s klienty.

Úspěchy dobrovolnického centra
Kramle: Na benefičním kulturním festivalu Kramle v r.2010 vystoupilo 180 účinkujících,  

z toho 49 s postižením a s pořádáním akce pomáhalo 40 dobrovolníků. Na vstupném se vybralo 30 000 

Kč, jejichž výtěžek putoval na podporu sociálně terapeutických dílen pro lidi s mentálním postižením.

Česko-německý projekt: V rámci získávání nových zkušeností, kontaktů a bourání bariér na poli 

sociálním i v příhraničních vztazích jsme za podpory Euroregionu Labe/Elbe v Ústí nad Labem úspěšně 

zakončili roční projekt s německou Diakonií s názvem „Člověk na hranici“ (“Grenzengänger“). 

Projekt nabídl několik setkání klientů, dobrovolníků a zaměstnanců obou organizací, společné výlety, 

tvorbu v dílnách a 2 výměnné pobytové akce. Ze Slunečnice se na projektu podílelo 6 dobrovolníků.

Vysílání dobrovolníků: Díky akreditaci MVČR jsme vysílali dobrovolníky do dalších organizací:
-  Agentura osobní asistenční služby - každodenní pomoc seniorům (5 dobrovolnic)  

-  Pedagogicko-psychologická poradna - doučování dětí a mládeže (1 dobrovolnice)

-  Křesťanské společenství Jonáš - pomoc lidem v nouzi (3 dobrovolníci).

Dobrovolnické centrum začalo za podpory Statutárního města Děčína a Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy organizovat ocenění Dobrovolník roku 2010 i pro ostatní organizace v Děčíně.

Dobrovolnicí roku 2010 za Slunečnici se stala Martina Hendrychová, která je aktivní v programu 

Dobré odpoledne se dvěma klienty a zároveň pravidelně dojíždí doučovat jedenáctiletého chlapce.

Plány pro rok 2011 
Chceme udržet na vynikající úrovni práci dobrovolníků v zaběhnutých programech (kroužky, doprovody, 

Dobré odpoledne), rozšířit program Dobré odpoledne o více kamarádských dvojic (klient-dobrovolník) na 

nejméně 15 dvojic, s Diakonií Pirna jednat o budoucí spolupráci a pokračování přeshraničního projektu, 

plně rozvinout program „Vysílání dobrovolníků“ a úspěšně zahájit 1. Ročník ocenění Dobrovolník roku 

města Děčína.

Naše poděkování za podporu v r. 2010 patří: 
Ministerstvu vnitra ČR, Ministersvu školství a mládeže, Ministerstvu kultury ČR, 
Statutárnímu městu Děčín, Euroregionu Labe/Elbe, Diakonii Pirna, 
Agentuře osobní asistenční služby o.s., Křesťanskému společenství Jonáš o.s., 
Pedagogicko-psychologické poradně Děčín. 
Všem dobrovolníkům - každé podpory si velice vážíme a děkujeme za ni.
  

Kateřina minden
vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice, o.s.
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chráněná grafická dílna Slunečnice

Chráněná grafická dílna Slunečnice si v roce 2010 prošla dalšími změnami. V březnu jsme opět přijali 

na post webmastera Pavla Jílka a od 1. června se Grafická dílna rozrostla o obchodního zástupce Ing. 

Oldřicha Rajchla. Počet zaměstnanců chráněné dílny se tak ustálil na šesti lidech.

I přesto, že jsme zaznamenali celkový pokles investic směřovaných do propagace a reklamy  

komerčních firem i státem dotovaných organizací, podařilo se nám realizovat mnoho zakázek 

pro významné firmy i drobné jednotlivce – grafický design, výroba a správa webových prezentací,  

návrhy a tisky nejrůznějších brožur včetně výročních zpráv, indoorových a outdoorových reklam,  

vizitek, letáků, osvědčení a jiných tiskovin.

Pracovali jsme na dobrém jménu Chráněné grafické dílny Slunečnice a důkazem je spokojenost 

stávajících a získání nových zákazníků.

Objem zakázek se oproti loňskému roku 2009 zvýšil a finanční nárůst činil 380 408 Kč.

Plány pro rok 2011
Chceme v dílně stabilizovat stávající zaměstnance a plánujeme přijmout minimálně ještě jednoho 

grafika. Rádi bychom v roce 2011 nastavili podmínky pro zlepšení naší ekonomické situace a začali 

pozvolna generovat alespoň malý zisk pro rezervy na provozní potřeby a rozvoj dílny. Pustili jsme se 

proto také do odborného vzdělávání - vedoucí dílny Milan Krýsl zahájil studium v Akademii sociálního 

podnikání Akcelerátor pořádané Nadací VIA.  

   
milan Krýsl

vedoucí Chráněné grafické dílny Slunečnice

Poděkování za projevenou důvěru a spolupráci v r.2010:
SVS a.s. Teplice
p. Zdeňkovi Říhovi z ČVUT
tiskárně SLON
tiskárně HORÁK
tiskárně KORSELT & RYCHNOVSKÝ
p. Kučabovi z hradu Střekov
p. řediteli z Domova důchodců Filipov
p. Vlastimilovi Dohnalovi
Integrované střední škole FM
Stavebnímu bytovému družstvu Děčín
Českému statistickému úřadu
DOZP Kytlice 
Charitnímu sdružení Děčín
Markétě Holajové
p.Přivřelové z Úřadu práce
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Sociální firma Slunečnice

Rok 2010 pro nás byl náročnou zkouškou udržení se na trhu práce a naší konkurenceschopnosti. Byl 

také historicky prvním rokem nevelkého, ale pro nás přesto velice významného, účetního zisku. Dosáhli 

jsme toho díky velkému úsilí a pracnému cílenému vyhledávání zakázek. To bylo omezené oblastmi 

práce, které naši zaměstnanci ovládají a mají zažité a navíc jsme dobře věděli, že pro naši udržitelnost 

a soběstačnost potřebujeme najít strategické partnery.

Přihlásili jsme se do výběrového řízení na pěstební činnosti v Národním parku České Švýcarsko  

a uspěli v něm. Navázali jsme úzkou spolupráci s OSBD Děčín a v oblasti úklidů jsme se stali předními 

dodavateli služeb pro obytné domy a školy po celém Děčíně. 

Na jaře se náš tým rozrostl o 12 nových zaměstnanců a rozdělil na dvě velké skupiny -  jedna skupina 

vykonávala pouze úklidové práce a druhá pracovala v národním parku a na dalších zakázkách (vyklízení 

půd, sklepů, malování, údržba zeleně a travnatých ploch).

Za to vše patří velké poděkování především našim partnerům: 
 Zaměstnancům NP České Švýcarsko

 Magistrátu města Děčín – Ing. Švirlochové

 Povodí Labe – p. Janovské

 Městu Benešov – p. Gregorovi

 SBD Zelená – p. Ivanáškové

 OSBD Děčín – p.Kynlové a p. Klinovské

 Nadačnímu fondu skupiny ČEZ – Ing. Hroncové

 Kovošrotu Děčín – Ing. Klicperovi

 Úřadu práce v Děčíně - p. Přivřelové a našim externím účetním z DC YORK.

Plány pro rok 2011
Od března 2011 vstupujeme do řad plátců DPH, což pro nás v některých směrech může být i nevýhodné, 

ale jsem přesvědčena, že to zvládneme. Rádi bychom pokračovali ve spolupráci s Národním parkem 

České, ale i Saské Švýcarsko, navýšili počet úklidových prací o další domy a školy, získali dlouhodobé 

zakázky v zemědělských činnostech a rozšířili naši působnost i na okolní obce. Chceme také vytvořit 

nová pracovní místa pro lidi s handicapem i dlouhodobě nezaměstnané a vybudovat v sociální firmě 

zázemí pro pracovní trénink uživatelů sociálních služeb Cesty do světa – Slunečnice, o.s..

A na závěr bych ráda pochválila i naše zaměstnance a popřála jim do dalšího roku alespoň takový 

výkon, který předvedli v roce 2010.  

milena Suchoňová
 vedoucí Sociální firmy Slunečnice, o.s.
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fundraising

V roce 2010 se nám v rámci projektového fundraisingu podařilo získat 3.549.098 Kč od 

ministerstev a samospráv a k tomu jsme mohli čerpat dotace EU z Evropského sociálního 

fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – projekt Tréninkové kavárny…) ve výši  

1.803.816 Kč. Tyto prostředky byly stěžejní základnou našich nezbytných prostředků. Na 

našich webových stránkách jsme zřídili samostatnou sekci fundraisingu JAK POmOci  
(http://www.slundecin.org/?fundraising), kde představujeme jednotlivé aktivity a projekty, pro něž 

potřebujeme finanční podporu.

V únoru jsme pro potřeby firemního fundraisingu přijali paní Věru Hladíkovou, která převzala 

firemní sponzory a drobné dárce a pomohla obnovit transfer prostředků, který jsme v návalu ostatní 

práce již vlastními silami nezvládali. Oblast firemního fundraisingu se nezaměřovala jen na dary pro 

Slunečnici, ale také na hledání zajímavých zakázek nebo jiné formy podpory pro naše ekonomické 

aktivity – Chráněnou grafickou dílnu, Sociální firmu Slunečnice, o.s., Kavárnu-palačinkárnu Na cestě 

a Vegetariánskou restauraci Kašmír. V roce 2010 jsme touto cestou získali 377.634 Kč.

Po roční odmlce jsme také obnovili slavnostní poděkování sponzorům a podporovatelům a uskutečnili 

pro ně vánoční večírek v Hotelu Česká Koruna, jehož součástí byl vynikající raut, přehlídky modelů 

společenských šatů z butiku Lázeňská p. Trlicové a večerních účesů kadeřnického salonu Yvett Röhrich 

a hudební vystoupení skupiny Country Rodeo. Hotel Česká Koruna nám poskytl bezplatný pronájem  

a všichni ostatní účinkující zde vystupovali a předváděli rovněž sponzorsky. 

Plány pro rok 2011
1.) Získat dlouhodobé finanční partnery, kteří by pravidelně pomáhali Slunečnici, o.s. naplňovat její 

poslání na cestě k soběstačnosti lidí s postižením

2.) Stabilizovat příjmy z dárcovské oblasti tak, aby pokryly minimálně ze 40% finanční potřeby sociálních 

projektů Slunečnice, o.s.

Více informací o možnostech a formách podpory se dozvíte na www.slundecin.org. 

Úspěšní pomáhají potřebným. 

   
Šárka Zimová Dostálová

Věra hladíková
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hospodaření Slunečnice, SfS a GDS

Náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 4 710 694  
Spotřeba materiálu 1 370 165  
Spotřeba energie 146 225  
Prodané zboží  514 953  
Opravy a údržba 26 877  
Náklady na reprezentaci 17 713  
Cestovné 17 225  
Služby k nájmu 210 868  
Nájemné 917 476  
Ostatní pronájmy 48 562  
Telefony, internet, poštovné 211 596  
Vzdělávání (školení, kurzy, lektorné) 163 043  
Supervize 112 700  
Propagace 404 611 
Účetní služby 210 375 
Bankovní poplatky 25 253 
Operativní leasing 161 094 
Firemní fundraising 293 377 
Ostatní služby  1 221 292 
Ostatní daně a poplatky  3 738 
Jiné ostatní náklady 90 067 
Úroky  8 083 
Odpisy  6 852 
Zůstatková cena prodaného DHM 66 112 
Tvorba zákonných opravných položek -502 521
 
Náklady celkem: 10 456 430
Hospodářský výsledek za rok 2010   -476 184

Výnosy Kč
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 3 017 000
Dotace Ministerstva kultury ČR 40 000
Dotace Ministerstva vnitra ČR 122 000
Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR 50 000
Dotace Ministerstva školství ČR 127 500
Dotace Statutárního města Děčín 25 000
Dotace Euroregionu Labe 167 598
Dotace Úřadu práce Děčín  204 407
Dotace ESF (EU a státní rozpočet ČR) 1 803 816
Sponzoring – finanční a hmotné dary 377 634
Tržby za vlastní výrobky 23 173
Tržby z prodeje služeb – pobyty CDS 61 014
Tržby z prodeje služeb – pronájmy prostor 180 831 
Tržby z prodeje služeb – vstupné v rámci akcí 36 020
Tržby z prodeje služeb – reklama 20 500
Tržby z prodeje služeb – kurzy vzděl. centra 329 940 
Tržby z prodeje služeb – doplňkové služby CDS 71 222
Tržby z prodeje služeb – amb. služby pro Jurtu 700 000 
Výtěžek veřejné sbírky 12 185
Tržby z prodeje DHM  15 000
Tržby z prodeje – kavárna Na cestě 1 154 799
Tržby z prodeje – Kašmír 1 098 559
Ostatní výnosy 338 421
Členské příspěvky 1 700
Úroky 1 927

Výnosy celkem: 9 980 245

Náklady a výnosy Slunečnice, o.s. za období 1 - 12/ 2010

Náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 973 100  
Spotřeba materiálu 296 719  
Pohonné hmoty 26 328  
Prodané zboží 419 794  
Ostatní služby 415 446  
Daně a poplatky 4 200  
Ostatní náklady  19 269
 
Náklady celkem: 2 154 857
Hospodářský výsledek za rok 2010  -124 065

Výnosy Kč
Tržby z prodeje služeb 1 290 176
Tržby za prodané zboží 280 800 
Jiné ostatní výnosy 3
Tržby z prodeje materiálu 119 432
Provozní dotace Úřadu práce 340 282
Úroky 98

Výnosy celkem: 2 030 792

Náklady a výnosy GDS za období 1 - 12/ 2010

Náklady Kč
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 1 403 000  
Spotřeba materiálu 20 007  
Splátka Slunečnici 73.440  
PHM + opravy auta 63 180  
Účetní služby  50 373  
Ostatní náklady 6 000
 
Náklady celkem: 1 616 000
Hospodářský výsledek za rok 2010  489 000

Výnosy Kč
Tržby z prodeje služeb 1 177 000
Tržby za prodané zboží 272 000
Dotace z Úřadu práce 656 000

Výnosy celkem: 2 105 000

Náklady a výnosy SfS za období 1 - 12/ 2010
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Poděkování sponzorům a podporovatelům
Slunečnice, o.s v roce 2010

Velké poděkování za dlouhodobou i drobnou finanční, hmotnou i osobní pomoc 

a podporu, díky níž můžeme úspěšně pomáhat tam, kde je to potřeba, patří:

fiNANČNÍ DARY
RWE, a.s. Ústí n.L. 30.000 Kč
NBB Bohemia, s.r.o. Benešov n. Pl.        25.000 Kč
OSA-Ochranný svaz autorský Praha 20.000 Kč
Bronswerk Heat Transfer spol. s.r.o. Benešov n.Pl. 20.000 Kč
Wali CZ s.r.o. Děčín 20.000 Kč
První Krušnohorská R.K. s.r.o. 20.000 Kč
Severočeské doly ,a.s. Chomutov 20.000 Kč
Horák - stavební a obchodní spol. s.r.o. Děčín 15.000 Kč
RYKO Plus spol. s.r.o. Děčín 15.000 Kč
Armex Holding, a.s. Děčín 10.000 Kč
SVS a.s. Teplice 10.000 Kč
Šárka Zimová Dostálová 8.300 Kč
Jan Seifert-střešní systémy Děčín  5.000 Kč
HUDY sport a.s. Bynovec  5.000 Kč
Alcan Děčín Extrusion s.r.o. Děčín 5.000 Kč
Elecom,  s.r.o. Děčín 5.000 Kč
C.C.A. Spol. s.r.o. Děčín 5.000 Kč
Hit Flora s.r.o. Děčín 5.000 Kč
Valdemar Grešík-Natura s.r.o. Děčín 5.000 Kč
DOKOM FINAL s.r.o. Děčín  5.000 Kč
MUDr. Šenkýřová Děčín  3.500 Kč
Ing. Jaroslav Sykáček 3.000 Kč
HUDY sport Czech, s.r.o. Hřensko 3.000 Kč
SKI servis Míla Bartoň Děčín 3.000 Kč
Chart Ferox, a.s. Děčín 3.000 Kč
Denas Děčín spol. s.r.o. Děčín 3.000 Kč
ELTECH  CZ, s.r.o. Děčín 3.000 Kč
Bohemia Cargo, s.r.o Děčín 2.000 Kč
DeCe Computers, s.r.o. Děčín 2.000 Kč
SKZ real, s.r.o. Děčín 2.000 Kč
Transco Bohemia, s.r.o. Děčín 2.000 Kč
PSD, s.r.o. Děčín  2.000 Kč
MUDr. Jůdová Jana Děčín 2.000 Kč
Rest. U Pekaře Děčín 1.500 Kč
Silnice a mosty, a.s. Děčín 1.500 Kč
MUDr. Ďásková Marcela Děčín 1.200 Kč
JCR, Jiří Rynda Děčín 1.000 Kč
QUICK Stop, s.r.o. Děčín 1.000 Kč
EngTrade, s.r.o. Ludvíkovice 1.000 Kč
CK Dezka Děčín 1.000 Kč
Marcela Hrušková 1.000 Kč
AD ALBIM květiny Děčín 1.000 Kč
MUDr. Dimitrovová Děčín 1.000 Kč
JUDr. Broum Zdeněk Děčín  1.000 Kč
Andrea Prokešová Děčín 200 Kč

hmOtNé DARY
EngTrade, s.r.o. Ludvíkovice                                17.000 Kč
Cukrárna pekárna Jindra, s.r.o. Děčín        3.854 Kč
Kaufland ČR, v.o.s. Děčín        3.182 Kč
ECOFOL s.r.o. Ústí n.L.    2.001 Kč
Instaplast Děčín                                                           218 Kč
UJEP Ústí nad Labem                                                           1.000 Kč
Autoslužby, s.r.o. AAAPes                                                          5.000 Kč
UPC Česká republika - sponzorské poskytnutí pevného internetového připojení
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lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí naší společnosti.
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