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Milí přátelé, kolegové,

po sedmnácté Slunečnice vykvetla do krásy a usilovně rostla, aby 
pro všechny své potřebné měla dostatek péče a podpory.  

Na konci roku se nám podařilo úspěšně dokončit transformaci 
všech našich poboček v souladu s novým občanským zákoníkem, 
přejmenovali jsme, v souladu s ním, všechny názvy jednotlivých sub-
jektů, a jelikož dva z našich tří hospodářských provozů již nesplňo-
valy svou náplní podmínky občanského zákoníku, založili jsme navíc 
dvě nová s.r.o. a do nich aktivity ze stávajících poboček převedli. 

Nově se tedy Slunečnice skládá z těchto subjektů:
1. Slunečnice, z.s.
2. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
3.  Kavárna-palačinkárna Na cestě, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
4.  Chráněná grafická dílna, pobočný spolek Slunečnice, z.s. – po 

dokončení převodů majetku a udržitelnosti v minulosti reali-
zovaných projektů, tento subjekt zanikne.

5.  Sociální firma, pobočný spolek Slunečnice, z.s. – po dokon-
čení převodů majetku a udržitelnosti v minulosti realizova-
ných projektů, tento subjekt zanikne.

6.  Grafická dílna Slunečnice, s.r.o. – nový nástupce stávající 
Chráněné grafické dílny.

7.  Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. – nový nástupce Sociální 
firmy Slunečnice.
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Na řádné Valné hromadě 25. října 2016 pak bylo zvoleno nové ve-
dení Slunečnice:
Rada Slunečnice, z.s.:
Předsedkyně – Šárka Zimová Dostálová
Místopředsedkyně – Bc. Taťána Tlustošová
Členka rady – Mgr. Dagmar Radvanová

Kontrolní komise Slunečnice, z.s.:
1. člen komise: Zuzana Kudrnáčová
2. člen komise: Helena Hantáková
3. člen komise: Martina Kramerová

V letošní výroční zprávě vám přinášíme informace o hospoda-
ření i činnostech za rok 2016 a doufáme, že budete s výsledky naší 
práce spokojeni, stejně jako my. 

V roce 2017 chceme se stávajícím majitelem uzavřít smlouvu 
o odkupu objektu, v němž sídlíme, zpracovat a podat na dotační 
fondy EU žádost o dotaci na nákup a rekonstrukci tohoto objek-
tu, projít náročnými procesy evaluace kvality našich služeb, potřeb 
klientů i pracovníků a podrobnými ekonomickými audity všech sek-
cí, a v souvislosti s nimi nastavit nové směřování a další rozvojové 
projekty pro celou organizaci.

Děkujeme všem podporovatelům za jejich pomoc, bez níž 
bychom nemohli realizovat nic z našich plánů a bez níž by uži-
vatelé našich služeb, jen obtížně hledali své pracovní či zájmové 
naplnění. Děkujeme všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich 
skvělou práci, odvahu ustát s námi každý rok dotační turbulence 
a potíže, i náročnost jejich profese.

Těšíme se s vámi na nové možnosti v roce 2017 a hlavně na naši 
plnoletost – vždyť 12. června 2017 nám bude 18 let.

Šárka Zimová Dostálová, ředitelka
m.: +(420) 604 626 222 , e.: zimova@slundecin.org 
www.slundecin.org
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V roce 2016 jsme se snažili udržet na vynikající úrovni práci 
dobrovolníků v zaběhnutých programech i při práci v přijímají-
cích organizacích v soc. službách v Děčíně, pokračovat ve spo-
lupráci v mezinárodním vysílání dobrovolníků a umožnit vysílání 
dobrovolníků z Děčína do zahraničí na roční stáže (včetně osob 
s postižením).

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

Za rok 2016 jsme sdružovali celkem 47 dobrovolníků (z toho 31 
dobrovolníků do 26 let), kteří dohromady odpracovali 1893 hodin.

Výsledky
1.    21. ročník festivalu Spojených světů Kramle 2016 proběhl za po-

moci cca třiceti dobrovolníků a na ocenění Dobrovolník Děčína 
roku 2015 bylo nominováno dvacet osobností.

2.    Realizovali jsme besedy na středních školách – Střední země-
dělská škola Libverda (18. 2. 2016 – 56 žáků 3. a 4. ročníků), 
Střední zdravotnická škola (26. 9. 2016 – 68 žáků 1. a 2. ročníků) 
a Gymnázium Děčín (8. 11. 2016 – 82 žáků 1. a 2. ročníků), účast 
celkem 206 žáků.

3.    Dobrovolníci procházeli během roku výcvikem ve formě školení 
a supervizí.

4.    19. 10. 2016 – Beseda dobrovolníka Jakuba Vereše o jeho dob-
rovolnické stáži v Gruzii v rámci programu Erasmus.

5.    Pokračovali jsme v přeshraniční spolupráci s partnerem Kultur Ak-
tiv z Drážďan (společná realizace Kramle a doprovodných výstav), 
a navázali spolupráce s dalším partnerem z Německa – Diakonií 
Pirna, pro výměnu a vzdělávání dobrovolníků v sociální oblasti.

6.    Mezinárodní výměna dobrovolníků – od 4. 9. 2015 do 30. 8. 2016 
hostovala ve Slunečnici německá dobrovolnice Julia Wiedennam, 
od září 2016 ji v Dobrovolnické zahraniční službě na 1 rok nahra-
dila Magdalena Seiler. Obě pracovaly s lidmi s postižením v den-
ních programech, učily se česky a pomáhaly s dobrovolnickou 
činností, zapojily se i do činnosti v přijímající organizaci Fokus 
Labe, kde pomáhaly klientům s německou konverzací.

7.    Vysílání dobrovolníků
•  Fokus Labe Děčín – 2 dobrovolnice
•  Raná péče Diakonie Praha Stodůlky – 1 dobrovolník
•  Agentura Naděje – 6 dobrovolníků
•  Svaz tělesně postižených – 2 dobrovolníci
•  Magistrát města Děčín – Sociální odbor – 1 dobrovolník
•  Nadační fond Děti a rodina – 3 dobrovolníci
•  Hendi Hvězdy – 6 dobrovolníků
•  Raná péče Diakonie ČCE – 1 dobrovolnice
•  Valerie-homecare – 4 dobrovolníci

Dobrovolnické centrum 
Slunečnice, z.s. 
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8.    Dobrovolníci v rámci Slunečnice z.s.
•  Doprovody klientů – 3 dobrovolníci
•  Program Dobré odpoledne – 8 dobrovolníků
•  Kroužky – 4 dobrovolníci
•  Ateliér – 2  dobrovolníci
•  Kulturní a benefiční akce – 28 dobrovolníků

Činnost Dobrovolnického centra v roce 2016 podporovali: Mi-
nisterstvo školství ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR a Statutární 
město Děčín, v rámci festivalu Kramle – Českoněmecký fond bu-
doucnosti a Ministerstvo kultury ČR.

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

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SLUNEČNICE, Z.S. 
1–12/2016

Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 255.470,00
Spotřeba materiálu 58.234,00
Náklady na reprezentaci 593,00
Cestovné 2.235,00
Služby k nájmu 218.388,00
Nájemné v budově a parkoviště 317.120,00
Poštovné 1.512,00
Školení a kurzy 6.696,00
Diagnostika dobrovolníků 8.500,00
Propagace 28.197,00
Účetní služby 14.045,00
Bankovní poplatky 10.156,00
Ostatní služby 182.810,00
Náklady partnera projektu Kramle 65.000,00
Úroky, jiné ostatní náklady,pokuty a penále 41.843,00
Odpisy  dlouhodobého majetku 6.852,00
Náklady celkem 1.217.652,00

Výnosy
Dotace Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy

50.000,00

Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR 80.000,00
Dotace Ministerstva kutury ČR 50.000,00
Dotace Statutárního města Děčín 85.000,00
Dotace Česko-německý fond budoucnosti 130.000,00



9

Dotace Ústecká komunitní nadace 40.000,00
Sponzoring – finanční a hmotné dary, 
reklama

158.083,00

Tržby za podnájmy prostor 596.365,00
Tržby z prodeje služeb 20.700,00
Členské příspěvky 700,00
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2.000,00
Úroky 23,00
Omylem účtovaná dotace v r. 2015 –40.000,00 
Výnosy celkem: 1.172 .871,00

Hospodářský výsledek za rok 2016 je ztráta 44.780,–. Cesta do světa nabízí osobám s postižením registrované sociální 
služby „sociální rehabilitace“ a „sociálně terapeutické dílny“ pod-
le zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2016 
využilo našich služeb 60 uživatelů. Z toho 38 sociální rehabilitaci 
a 22 sociálně terapeutické dílny.

V prosinci 2016 došlo ke změně názvu organizace z Cesta do 
světa – Slunečnice, o.s. na Cesta do světa, pobočný spolek Sluneč-
nice, z.s..

V rámci „sociálně terapeutických dílen“ využívali uživatelé na-
šich služeb dílnu na výrobu motaných svíček ze včelích plástů a li-
tých svíček. V této souvislosti se na nás znovu obrátila firma RYKO 
Děčín se zakázkou 500 ks svíček jako vánoční dárek pro své za-
městnance. Svíčky dodáváme i do Infocentra v Městské knihovně 
Děčín. Poskytujeme dva pracovní tréninky: trénink v Kavárně – pa-
lačinkárně Na cestě (na Děčínském zámku) a tréninkový program 
úklidových a domácích prací. Uživatelé trénují v prostorech Sluneč-
nice a spolupracují s kavárnou, zajišťují odnos, třídění a praní prádla 
a žehlení. Výrobky z obou služeb se prodávaly každoročně na vele-
trhu sociálních služeb v Ústí nad Labem, nově také na Dnu zdraví 

Cesta do světa, pobočný 
spolek Slunečnice, z.s. 
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a služeb v OC Pivovaru Děčín a již podruhé nás oslovil ČEZ k prodeji 
výrobků na zahájení adventu.

V „sociální rehabilitaci“ byly poskytovány základní činnosti ná-
cviku samostatnosti v rozsahu jako v roce 2015. Fakultativně pro-
bíhaly celý rok pravidelné výlety – celkem 17 výletů a 3 pobyty 
– 1 lázeňský, 1 zahraniční a 2 tuzemské (1× stanování) s uživateli 
a dále svépomocné skupiny a předprázdninová a vánoční besídka. 
V roce 2016 jsme opět navázali na dlouholetou tradici a s jednoroč-
ní pauzou se 21. 11. opět uskutečnila Soutěž v 1. pomoci a Party se 
Slunečnicí. Obou akcí se zúčastnila více než stovka lidí.

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

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ CESTY DO SVĚTA, POBOČNÉHO 
SPOLKU SLUNEČNICE, Z.S.
1–12/2016

Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 2.412.310,00
Zákonné sociální náklady 14.400,00
Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, 
potraviny, materiál pro práci s klienty, 
ostatní režijní materiál, DDHM)

89.895,00

Náklady na reprezentaci 800,00
Cestovné 4.290,00
Služby k podnájmu 153.597,00

Podnájem 300.000,00
Provozní náklady tréninkového pracoviště 
– kavárna

120.000,00

Telefony, internet, poštovné 27.860,00
Supervize 7.500,00
Školení a kurzy 11.500,00
Propagace, tisk 8.358,00
Účetnictví 99.955,00
Ostatní služby 100.491,00
Ostatní náklady 19.310,00
Náklady celkem 3.370.265,00

Výnosy
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje 2.385.571,00
Dotace Statutárního města Děčín 106.368,00
Dotace Ministerstva kultury 40.000,00
Podíl dotace ESF na projekt „Jdeme 
správně?“ v rámci podpory de minimis

10.000,00

Ostatní příjmy 585.265,00
Tržby za prodej vlastních výrobků 7.580,00
Tržby za podnájmy prostor 16.500,00
Příjmy od klientů za pobytové akce v 
zahraničí

123.188,00

Příjmy za doplňkové služby 9.534,00
Příjmy od členů Klubu Slunečnice 34.700,00
Sponzoring – finanční a hmotné dary 35.828,00
Úroky 73,00
Náklady celkem 3.354.606,00

Hospodářský výsledek za rok 2016 je ztráta 15.659,–.
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Kavárna-palačinkárna Na cestě byla založena v roce 2009, za pomo-
ci dotací z evropských fondů, jako tréninková kavárna pro lidi s men-
tálním postižením.  Tréninkem sociálně terapeutických dílen od za-
ložení prošlo již více než 35 klientů sociálních služeb. Již přes pět  let 
kavárna nabízí práci a zaměstnává osoby s mentálním postižením. 
V roce 2016 kavárna zaměstnávala čtyři osoby s tímto hendikepem. 

V roce 2016 se zástupci kavárny zúčastnili soutěže Stejná šance 
– Zaměstnavatel roku 2016 a Kolega roku 2016, v Ústeckém kra-
ji, organizovanou obecně prospěšnou společností Agentura Osmý 
den o.p.s. Stejná šance je soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se 
zdravotním znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu 
stejnou šanci jako ostatním. Do soutěže Zaměstnavatel roku byla 
nominována kavárna a do soutěže Kolega roku naše dvě kolegyně 
Renáta Venhauerová a Ilona Přibylová. Ilona Přibylová získala krás-
né čtvrté místo!

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

Děkujeme všem lidem, kteří si do kavárny našli cestu a všem 
dalším podporovatelům: Zámek Děčín, Magistrát města Děčín, Ús-
tecký kraj.

Miroslava Špátová, vedoucí Kavárny-palačinkárny Na cestě
m.: +(420) 739 671 416, e.: info@cafenaceste.org
www.cafenaceste.org

Kavárna-palačinkárna 
Na cestě, pobočný spolek 
Slunečnice, z.s.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KAVÁRNY-PALAČINKÁRNY 
NA CESTĚ, POBOČNÉHO SPOLKU SLUNEČNICE, Z.S.
1–12/2016

Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 820.928,00
Spotřeba materiálu – potraviny, režie 152.412,00
Prodané zboží 43.504,00
Opravy a údržba 1.621,00
Ostatní služby 529.528,00
Účetnictví 42.075,00
Pojištění 3.205,00
Jiné ostatní náklady 12.932,00
Náklady celkem 1.606.205,00

Výnosy
Tržby z prodeje 882.887,00
Dotace Úřadu práce Děčín 381.377,00
Jiné ostatní výnosy 15,00
Náklady celkem 1.264.279,00

Hospodářský výsledek za rok 2016 je ztráta 341.926,–.

Rok 2016 byl pro nás rokem výzev. Tiskaři se za provozu potýkali 
s nemalými potížemi při zakázkách, které nám přibyly. Jednalo se 
o tiskové zakázky, které musely být hotové v  šibeničním termínu. 
Nicméně jsme zapracovali na postupech, abychom zákazníky mohli 
uspokojit rychlým a zároveň kvalitním dodáním, což se nám podaři-
lo. Získali jsme řadu nových zákazníků, kteří využívají naší tiskárnu 
k tisku různých tiskovin a upevňovali spolupráci se stávajícími. Za-
městnanci prošli řadou školení nových technologických postupů při 
tisku a doporučování periodik a tiskovin, aby si rozšířili své doved-
nosti a vykonávali ještě kvalitnější práci, než dosud. 

V neposlední řadě stále navrhujeme a zpracováváme grafiku 
k široké škále tiskovin a výrobků a nebráníme se jakýmkoliv vý-
zvám. Stále se zasazujeme o dobré jméno naší společnosti.

Na konci roku 2016 jsme se transformovali do nového subjek-
tu – s.r.o., který převzal stěžejní činnost a zaměstnance Chráněné 
dílny a po ukončení udržitelnosti projektů z předchozích let již bude 
veškerá činnost realizována jen v tomto s.r.o.

Chráněná grafická dílna, 
pobočný spolek Slunečnice,  z.s.
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Milan Krýsl, vedoucí Grafické dílny Slunečnice, s.r.o.
m.: +(420) 734 466 320, e.:milan@gdslunecnice.cz
www.gdslunecnice.cz

CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA, POBOČNÝ SPOLEK SLUNEČNICE, Z.S.
1–12/2016

Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 1.453.320,00
Sociální náklady 2.400,00
Spotřeba materiálu 6.177.702,00
Náklady na reprezentaci 6.506,00
Ostatní služby  859.985,00
Daně a poplatky  290,00
Kursové ztráty 441,00
Odpisy dlouhodobého majetku 53.092,00
Jiné ostatní náklady 13.535,00
Náklady celkem 8.567.271,00

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 7.547.112,00
Jiné ostatní výnosy 63.753,00
Provozní dotace Úřadu práce 948.783,00
Úroky 18,49
Výnosy celkem 8.559.666,49

 Hospodářský výsledek za rok 2016 je zisk 7.604,51,–.

I v roce 2016, tak jako v předchozích letech, činnost SFS probíhala 
ve 2 hlavních oblastech – úklidové práce a lesní a zahradní práce.

Nadále pokračoval trend v navyšování počtu uklízených domů – 
ke konci r. 2015 jsme uklízeli už 87 panelových a činžovních domů 
v Děčíně, Jílovém a Benešově nad Ploučnicí.

Pro druhou skupinu zajišťující lesní a zahradní práce je rozho-
dující spolupráce s Národním parkem České Švýcarsko – sázení 
stromků, postřiky, ožínání, úklid klestu. Pro r. 2017 se tato činnost 
ještě rozšíří o opravy oplůtků a oplocenek, čištění lesních cest, pří-
padně další práce, s kterými se nás v průběhu roku obrátí NPČŠ.

Další činnosti jsou spíš sporadické – vyklízení sklepů a půd, úklid 
pro starší občany. 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 přidá-
vají další jednorázové zakázky. 

Nepříznivý ekonomický výsledek byl ovlivněn hlavně poplatky 
za operativní leasing, jenž byl podmínkou čerpání dotace Evropské-
ho sociálního fondu v loňském projektu „Najít cestu“. V lednu 2017 
byl ukončen a změněn na běžný leasing, který je více než o 50 % 
levnější. I přes tento hospodářský výsledek si SFS všechny finanční 

Sociální firma, pobočný 
spolek Slunečnice, z.s. 
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závazky plnila v celém rozsahu a využila na to část úspor z před-
chozího období.

V prosinci 2016 došlo nejdříve k transformaci z občanského 
sdružení na pobočný spolek a následně 29. 12. 2016 vznikl nový 
subjekt Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. s novým IČ. Tento nový 
subjekt převzal v plném rozsahu činnost i zaměstnance z SFS o.s.

SFS děkuje za dobrou spolupráci bytovým družstvům – Bytron, 
SBD Děčín Zelená, OSBD Jeronýmova, Národnímu parku České 
Švýcarsko, Magistrátu města Děčín, Autoopravně Hanák, Agentu-
ře 8. den.

Ing. Olga Hušková, vedoucí Sociální firmy Slunečnice DC, s.r.o.
m.: +(420) 733 572 434, e.: huskova@socialnifirma.cz
www.socialnifirma.cz

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍ FIRMY SLUNEČNICE, Z.S. 
1–12/2016

Náklady
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP 2.896.623,00
Spotřeba materiálu 141.606,00
Cestovné 209,00
Náklady na reprezentaci 13,00
Poplatky a pojistné 52.014,00
Daň silniční 3.408,00
Ostatní služby 483.427,00
Náklady celkem 3.577.299,00

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 1.994.897,00
Dotace z ÚP 1.041.164,00
Náklady celkem 3.036.061,00

Hospodářský výsledek za rok 2016 je ztráta 541.238,–.
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Velmi 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 po-
moc místních firem a soukromých dárců, kterým zde ze srdce za 
jejich laskavost a věrnost děkujeme

 

Poděkování sponzorům 
a dalším podporovatelům

SPONZOŘI SLUNEČNICE
Finanční dary
Severočeská vodárenská společnost a.s.   30.000,00
Karned Tools, s.r.o.     25.300,00
Chart Ferox, a.s.     15.000,00
Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.   12.500,00
Interkov spol. s r.o.     10.000,00
Vošta Martin     10.000,00
INTERPAP Office s.r.o.     7.924,00
Dagmar Budinová     6.000,00
IZOLACE Beran s.r.o.     5.000,00
MO.REAL s.r.o.     5.000,00
MUDr. Zdeňka Kleinová     5.000,00
Irena Moudrá Wünschová    3.600,00
Sempra Praha a.s.     3.000,00
GIVT.cz s.r.o.      2.832,00
SKI Bartoň      1.000,00

Hmotné dary
JABOR pro s.r.o.     10.000,00 
Valdemar Grešík – NATURA  s.r.o.    927,00
Mgr. Tomáš Kohoutek, advokát    právní služby
Mgr. Martin Kolář, advokát    právní služby
VAMA s.r.o     elektroinst. 
VALI – p. Fliegel     vybavení
Severostav, spol. s r.o.    internet
Duka colours     barvy

Reklama
SaM silnice a mosty Děčín a.s.    5.000,00



23

SPONZOŘI CDS
Finanční dary 
MUDr. Jana Jůdová     5.000,00
Comatel Plus s.r.o.     3.000,00
MUDr. Jana Šenkýřová    3.000,00
Oční lékařka, MUDr. Helena Laštůvková   2.000,00
Tabák OLLI     1.000,00

Hmotné dary
Tabák OLLI      5.942,00
Mechanika Teplice, družstvo    4.999,47
Mgr. Mordačíková Jiřina, Lékárna Bynov   2.373,00
Mgr. Anna Mallariková     2.027,00
Hypšová Petra      1.521,89
Dr. Max Lékárna       1.488,00
Benu Lékárna      1.340,49
Simmerová Freibergová s.r.o.    1.036,00

Reklama
Valdemar Grešík – Natura s.r.o.    1.100,00



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
grafické zpracování:

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