
 



 
ÚVODNÍ SLOVO  

PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU 

Děkuji všem podporovatelům, kteří nám i v roce 2021 zůstali příznivě nakloněni, děkuji 
všem kolegyním a kolegům za skvěle odvedenou práci a velké nasazení. Díky vám všem 
jsme zvládli další rok poznamenaný „covidovou“ pandemií a uskutečnili řadu aktivit 
a úspěšných projektů. 

V roce 2021 odešla do důchodu dlouholetá vedoucí Dobrovolnického centra Taťána 
Tlustošová, což pro nás byla citelná ztráta skvělé, energií sršící a laskavé kolegyně, opory 
našich příhraničních projektů, ženy velkých zkušeností a rozvahy. Dovolte mi, abych jí 
prostřednictvím této zprávy za nás za všechny ze srdce poděkovala. 
V CDS byl rok 2021obohacen o několik desítek arteterapeutických a artefiletických dílen, 
které probíhaly od jara do prosince díky podpoře Ministerstva kultury, a do kterých se spolu 
s lidmi s mentálním postižením zapojovali jak dobrovolníci, tak žáci základních škol 
a veřejnost. Z dotací Nadačního fondu Severočeská voda, Krajského úřadu Ústeckého kraje 
a veřejné sbírky proběhla první etapa rekonstrukce sociálně terapeutické dílny Svíčkárna, 
při které se vyměnila poničená podlaha, nainstalovala nová mycí linka, zakoupil pracovní stůl 
a úložná stěna. Připravili jsme a odeslali žádost o dotaci na sociální automobil na Investiční 
regionální operační program EU, na který nám přispěli také Nadace ČEZ, firma Tech Data, 
s.r.o. a veřejnost prostřednictvím sbírky Znesnáze21, která proběhla v roce 2020. Doufáme, 
že projekt bude úspěšný a budeme si moci v roce 2022 vysněné auto pro terénní sociální 
službu pořídit. 

Dobrovolnické centrum Slunečnice uskutečnilo 20 besed na děčínských středních 
a základních školách, což zvedlo velikou vlnu zájmu studentů o dobrovolnictví, takže od září 
2021 koordinátorka přijímala a připravovala desítky mladých lidí pro práci v sociálních 
službách. Jakmile budou v tomto roce uvolněna hygienická opatření, budou moci mladí lidé 
konečně vyrazit do děčínských organizací, kde chtějí pomáhat se seniory, dětmi 
v nízkoprahovém centru nebo lidmi s postižením. Pomáhali jsme při srpnových povodních 
vyplaveným lidem a pokračovali v naší běžné činnosti. Všem dobrovolníkům patří obrovský 
dík a vděčnost za jejich osobní angažovanost. 
Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. a pobočný spolek Kavárna palačinkárna Na cestě 
zvládli rok 2021 ekonomicky v „kladných číslech“, což nás obrovsky těší. Jsme zvědaví, jak 
budou vypadat následující dva roky po pandemii, jak se promění tržní prostředí a chování 
našich zákazníků, abychom ve zdraví přežili i další roky. 

V prosinci 2021 jsme spustili novou podobu našich webových stránek www.slundecin.org. 
Jsou „lehčí“, přehlednější, mají aktualizované texty, tak si je určitě prohlédněte a pročtěte. 

Doufám, že vás, kdo jste naší součástí nebo nás podporujete, potěší podrobné zprávy 
jednotlivých sekcí a my vám přejeme krásné dny a pevné zdraví! 

Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně.  



 

DĚKUJEME TĚMTO DÁRCŮM 
 

SPONZORSKÉ DARY ZA ROK 2021 - SLUNEČNICE, z.s. 

 
Finanční dary 
The Blackbaud Giving Fund Grant 130 720,00 Kč 
Oční optika - Bc. Pavel Krňák 33 000,00 Kč 
Tech Data AS Czech s.r.o. 31 576,00 Kč 
Radek Kudrnáč 30 000,00 Kč 
Lenka Vonka Černá 18 380,00 Kč 
Mgr. Aleš Kalvoda 11 111,00 Kč 
Lenka Horáčková 5 000,00 Kč 
Sempra Praha a.s., strojírenský závod Děčín 5 000,00 Kč 
MUDr. Irena Moudrá Wünschová 3 600,00 Kč 
Martin Zvolský 2 000,00 Kč 
Celkem  270 387,00 Kč 
  
Hmotné dary 
Květinářství AD Albim   hmotný dar v hodnotě 1 000 Kč 
Valdemar Grešík s.r.o. hmotný dar v hodnotě 4 307 Kč 
Jaw.cz s.r.o.    poskytování internetových služeb 

  

SPONZORSKÉ DARY ZA ROK 2021 - CESTA DO SVĚTA 
pobočný spolek Slunečnice, z.s. 
 
Finanční dary 
Ondřej Mašlanka 5 000,00 Kč 
Celkem 5 000,00 Kč 
  
Sbírka CDS konaná na základě osvědčení KÚ Ústeckého kraje ze dne 3. 7. 2012, 
č.j. 1861/SČ a KŽU/2012, evidenční číslo JID 91433/212/KUUK 
Výtěžek sbírky prostřednictvím sbírkové kasičky a 
transparentního sbírkového účtu č. 2201638499/2010 
za období 16. 3. 2021 - 15. 3. 2022 

11 092,00 Kč  

  
Nadační příspěvky  
Nadační fond Severočeská voda 60 000,00 Kč 
Nadace ČEZ 51 375,00 Kč 
Nadační fond pomoci 33 526,00 Kč 
Nadace rozvoje občanské společnosti 10 000,00 Kč 
Celkem 154 901,00 Kč 



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
Slunečnice, z.s. 

Stejně jako v roce 2020 jsme pokračovali v pandemické pomoci v době, kdy byl vyhlášen 
nouzový stav a pokračovala opatření nařízená vládou. Po jejich ukončení jsme mohli obnovit 
všechnu ostatní práci jak se studenty na školách, tak v zapojování dobrovolníků do organizací, 
v jejich vzdělávání a vyhledávání. Podařilo se nám v červnu uskutečnit veřejné slavnostní 
ocenění všech dobrovolníků, angažujících se v době pandemie, úzce jsme spolupracovali 
s městem Děčín a o všech našich činnostech jsme po celý rok informovali na sociálních sítích 
a v médiích.   

Mezinárodní výměna dobrovolníků 
Slunečnice z.s. je už několik let zapojená do mezinárodního projektu Spolkové dobrovolnické služby 
v rámci německo-české dobrovolnické služby. Od září 2021 do konce srpna 2022 hostuje ve Slunečnici 
již v řadě šestý německý dobrovolník Anton Hartmann (19 let). Anton pracuje s lidmi s postižením 
v denních programech, učí se česky a dochází na gymnázium Děčín do hodin německé konverzace, 
kde jako rodilý mluvčí pomáhá s rozvíjením znalostí jazyka studentů. Účastní se i mnohých akcí 
Slunečnice, z.s. a jejích přijímajících organizací (arteterapeutické programy, prodejní stánek na 
veřejných akcích…). 

Besedy na školách 
Od září do prosince 2021 proběhlo 20 besed na těchto školách - Střední škola řemesel a služeb Děčín, 
VOŠ a SPŠ strojní a dopravní, stavební Děčín, Střední zdravotnická škola Děčín, Křesťanská ZŠ 
Nativity Děčín. Celkem 345 žákům jsme interaktivní formou informace o problematice života osob 
s postižením, o činnosti organizací poskytujících sociální služby v Děčíně, o dobrovolnictví jako takovém 
a možnostech zapojení a přínosu dobrovolnictví v konkrétních případech.  

Vzdělávání dobrovolníků 
Dobrovolníci procházeli během roku výcvikem ve formě individuálního proškolení (Základní dvoudenní 
školení proběhlo 27.- 28.11.2021) a supervizí (uskutečnilo se 10 supervizních setkání). 

Oceňování a poděkování dobrovolníkům zapojeným do pomoci při pandemii Covid-19 
Protože i v červnu 2021 ještě stále nebylo možné pořádat větší kulturní a společenské akce 
v uzavřených prostorech, zorganizovali jsme ve spolupráci s Městem Děčín slavnostní veřejné ocenění 
Dobrovolníků na Smetanově nábřeží v Děčíně, pod širým nebem. Akce se konala 24. 6. 2021 za účasti 
náměstkyně primátora Ing. Lehké a zástupců sociálních organizací v Děčíně. Dobrovolníkům byly 
předány drobné dárky a osvědčení o jejich vykonané práci, akci doprovázeli svým hudebním 
vystoupením žáci ZUŠ v Děčíně. 

Jako poděkování dobrovolníkům jsme zhotovili webové stránky https://dobrovolnici-decin.webnode.cz/, 
na kterých informujeme o veškeré pandemické dobrovolnické činnosti a představujeme všechny 
dobrovolníky. Na web je možné se také dostat přes naše hlavní webové stránky Slunečnice, v sekci 
https://www.slundecin.org/projekty/.  

https://dobrovolnici-decin.webnode.cz/
https://www.slundecin.org/projekty/


Aktivity dobrovolníků: 
Vzhledem k pandemické situaci byla možnost dobrovolnické činnosti významně odlišná od předchozích 
let, přišli jsme o mnohé dobrovolníky, kteří s námi v minulosti pravidelně spolupracovali, omezila se 
i nabídka aktivit, do nichž se dobrovolníci mohli zapojit, ale i přesto někteří z nich dobrovolnickou činnost 
vykonávali. (Letos jsme se proto zaměřili převážně na získání nových dobrovolníků. To jak 
prostřednictvím sociálních sítí a letáčků, tak hlavně besedami o dobrovolnictví na středních školách.) 

• pomoc s nákupy a donáškami nákupů a léků seniorům v pandemii a nouzovém stavu, pomoc 
s dalšími nezbytnými úkony (doprovod na úřad, zajištění veterinární pomoci pro zvířata atd.), 
výpomoc při povodních s odklízením následků povodní. 

• dva eko-arteterapeutické workshopy pod vedením Mgr. Jany Merhautové v přírodě, určené pro 
Klienty s mentálním a kombinovaným postižením, pracovníky sociálních služeb a dobrovolníky.  

• akce „Lidé září v září“ proběhla v CDS Slunečnice, z.s. 13.9.2021 od 9 do 12 hodin. Žáci druhého 
stupně ze ZŠ Máchova Děčín absolvovali artefiletický program s klienty CDS Slunečnice, z.s.  

• dramatický kroužek Slunečnice, z.s., určený pro dobrovolníky a klienty s mentálním 
a kombinovaným postižením. Koná se pravidelně každý čtvrtek na hodinu a půl, účastníci si v něm 
osvojují základy divadelní práce a mají možnost hlubšího kontaktu mezi sebou.  

• série 6 artefiletických setkání pod vedením Doubravky Dostálové, určená pro klienty s mentálním 
a kombinovaným postižením, zaměstnance Slunečnice, z.s., děti a dobrovolníky. Akce se konaly 
v prostorách Cesty do světa a v přírodě, či městských parcích. Program se skládal z artefiletických 
činností, okořeněných o prvky výchovné dramatiky.  

• akce - #sirimVaclava – v návaznosti na minulý rok studenti KVD DAMU opět přijeli zazpívat do 
dvou domovů pro seniory v Děčíně. Akce proběhla 22.12. a tentokrát se mohla konat uvnitř 
v prostorách zařízení (v souladu s pandemickými opatřeními). 

• naši dobrovolníci také pomáhali v sociálních službách a aktivitách, se kterými máme smlouvu 
o přijímání dobrovolníků. Vzhledem k pandemii však tato činnost byla omezená, protože většina 
služeb omezila provoz a vhledem k velkému riziku nákazy dobrovolníky nepřijímala.  

Statistické údaje:  
V roce 2021 jsme získali 24 osob ve věku do 26 let a 19 osob v kategorii dospělých dobrovolníků. 

Celkem dobrovolníci odpracovali 2.321 hodin. 

Doubravka Dostálová, koordinátorka  
• dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz   
• +420 739 355 705 
• www.slundecin.org/DCS   
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Projekt Dobrovolnického centra: 
Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239 

Slunečnice Děčín spolu s 6 partnery – poskytovateli sociálních služeb v regionu, realizuje projekt, jehož 
cílem je nastavit jednotný systém pro přijímání a zapojení dobrovolníků do sociálních služeb tak, aby 
byl plně koherentní s požadavky kvality a standardy sociálních služeb, a pomohl zlepšovat a zkvalitňovat 
sociální služby a jejich přínos pro uživatele. 

Projekt se od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022 bude snažit proškolit sociální pracovníky (případně jiné 
pracovníky, kteří v soc.službách dobrovolníky přijímají a starají se o ně) v postupech práce 
s dobrovolníky, právních normách,  rozsahu toho, co je možné zahrnout do dobrovolnické práce a co 
nikoliv, atd. a zajistit jim výměnu zkušeností v ČR i v zahraničí. 

Projekt je plně podpořen Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Partneři projektu (zapojené organizace):  
• Cesta do světa, p.s. Slunečnice – SR; STD  
• Indigo Děčín, z.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; terénní program  
• Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. 

SAS_1; SAS_2; nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
• Charitní sdružení Děčín, z.s. - SAS; odborné sociální poradenství  
• Křesťanské společenství Jonáš, z.s. - nízkoprahové denní centrum  
• Valérie - Homecare, s.r.o. - domov pro seniory  

Aktivity projektu 
V roce 2021 jsme od května probíhalo intenzivní vzdělávání pracovníků jednotlivých partnerských 
organizací, v září při krátkém rozvolnění pandemických pravidel proběhla zatím jediná stáž v německé 
Diakonii Pirna, probíhala evaluace připravenosti partnerů na zapojování dobrovolníků, zpracovávaly se 
podklady pro metodiky a standardizaci zapojení dobrovolníků v sociálních službách. Stejně jako 
v loňském roce, i ve 2021 nám do projektu zasahovala covidová pandemie, a řada aktivit probíhala 
pouze online nebo vůbec. Doufáme, že na jaře 2022 se nám podaří naše resty dohnat a projekt úspěšně 
dokončit.  

Manažer projektu Doubravka Dostálová       Administrátor projektu Šárka Zimová Dostálová  
  dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz         zimova.dostalova@seznam.cz 
  +420 739 355 705            +420 604 626 222 
  

mailto:dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz
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Náklady a výnosy Slunečnice, z.s. 
za období 1-12 / 2021 

 
Náklady 
Mzdové náklady včetně zák. odvodů a zák. soc. nákladů  1 056 050,00 Kč  
Spotřeba materiálu  10 666,00 Kč  
Cestovné  1 252,00 Kč  
Spotřeba energií a ostatní služby k nájmu  228 314,00 Kč  
Nájemné  418 428,00 Kč  
Poštovné  1 462,00 Kč  
Účetní služby  62 079,00 Kč  
Školení a kurzy  71 390,00 Kč  
Ostatní služby  131 832,00 Kč  
Supervize a diagnostika dobrovolníků  9 900,00 Kč  
Propagace  40 719,00 Kč  
Dary  55 002,00 Kč  
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění)  328 350,00 Kč  
Daně a poplatky  480,00 Kč  
Pokuty a penále  1 200,00 Kč  
Úroky  3,00 Kč  
Náklady celkem:  2 417 127,00 Kč  

 

Výnosy 
Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje  100 000,00 Kč  
Dotace Statutárního města Děčín  128 200,00 Kč  
Dotace Ministerstva vnitra ČR  42 000,00 Kč  
Dotace Ministerstva školství ČR  150 000,00 Kč  
Dotace od Úřadu práce  344 489,00 Kč  
Dotace MPSV na projekt ESF  483 601,00 Kč  
Ostatní dotace  36 000,00 Kč  
Sponzoring – finanční a hmotné dary, reklama  237 834,00 Kč  
Tržby za podnájmy prostor a přeúčtování energií  564 394,00 Kč  
Tržby za služby - ostatní  9 225,00 Kč  
Jiné ostatní výnosy  374 663,00 Kč  
Členské příspěvky  1 200,00 Kč  
Výnosy celkem: 2 471 606,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 je zisk: 54 479,00 Kč. 
 



CESTA DO SVĚTA 
pobočný spolek Slunečnice, z.s. 

Cesta do světa poskytuje dvě registrované sociální služby „sociální rehabilitaci“ a „sociálně 
terapeutické dílny“ podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách osobám s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením od 16 - 64 let.  
V roce 2021 využilo služby sociální rehabilitace 50 osob a 20 osob sociálně terapeutické dílny. 
Sociálně terapeutické dílny: 
V rámci nácviku v „sociálně terapeutických dílnách “ dochází k podpoře pracovních návyků 
a dovedností. K tomu slouží pro naše uživatele tyto tři tréninkové programy: 
• Dílna na výrobu ručně motaných svíček ze včelích plástů a litých svíček - probíhá v dílně 

v prostorech Slunečnice v Hudečkově ulici.  
• Kavárna – palačinkárna „Na cestě“ na Zámku Děčín – trénink úklidu, práce v kuchyni, obsluhy hostů 
• Tréninkový program úklidových a domácích prací. Uživatelé trénují v prostorech Slunečnice 

a spolupracují s kavárnou „Na cestě“, zajišťují odnos, třídění a praní prádla, žehlení. 
V období leden–prosinec 2021 využilo služeb dílen 20 lidí s mentálním a zdravotním postižením, 
z toho 13 mužů a 7 žen. 
Sociální rehabilitace: 
Programy „sociální rehabilitace“ napomáhají osobám v naší cílové skupině posílit jejich sociální integraci 
a zapojení se do běžného života, pomáhají jim řešit jejich problémy, aktivizovat je a zprostředkovávat 
jim důležité sociální kontakty a vazby. V nabídce máme individuální i skupinové aktivity, i svépomocné 
skupiny pro samotné uživatele. Během roku proběhlo celkem 5 turisticko-poznávacích výletů, 2 výlety 
do Prahy, uskutečnily se 3 tuzemské pobytové akce s uživateli a v prosinci vánoční besídka.  
V období leden–prosinec 2021 využilo služby sociální rehabilitace 50 osob s mentálním 
a zdravotním postižením, z toho 26 žen a 24 mužů. 
Dopad pandemie na sociální služby: 
Stejně jako v loňském roce bylo poskytování služeb STD a SR ovlivněno pandemií Covid-19. Vzhledem 
ke krizovým opatřením přijatým vládou ČR jsme nemohli uskutečnit plánovaný letní zahraniční pobyt 
s klienty a neproběhla tradiční „Soutěž v první pomoci“.  

Rekonstrukce dílen 
V roce 2021 proběhla první část rekonstrukce tvořivé ruční dílny nazvané Svíčkárna. Uskutečnila se 
oprava elektřiny, vody a odpadu, oprava poničené prošoupané plovoucí podlahy, instalace nového 
mycího koutu s nerezovým dřezem, instalace nových světel a zakoupení nového pracovního stolu 
a úložné policové stěny. Svíčkárna ještě v letošním roce bude čekat na další úpravy – potřebujeme na 
míru pořídit další nábytek – stoly pro sociální pracovníky ve Svíčkárně a policové a úložné systémy 
podél stěn, které by byly jednotné, aby dílna byla pro klienty příjemná a útulná a také ergonomicky 
vyhovující. Rovněž nás ještě čeká oprava podlahy od vstupních dveří našeho centra k dílnám (v roce 
2020 byl opraven navazující kousek od Rodinky, opravu celé podlahy potřebujeme dokončit, aby byla 
pro klienty bezpečná). Za prostředky ze sbírky, dotace i dobrovolnickou pomoc vám obrovsky 
děkujeme.  
  



Projekt CDS 
Integrační program arte a eko-arteterapie pro mentálně postižené v Děčíně  

Cílem projektu bylo umožnit mentálně postiženým lidem emoční a tvořivé prožitky, které prostřednictvím 
kombinace několika druhů terapeutických směrů posilují rozvoj jejich osobnosti, sebe náhled, uvolnění 
a schopnost svobodného vyjadřování. Zároveň chceme veřejně propagovat prospěšnost této tvořivé 
činnosti mezi širokou veřejností s cílem upozornit na problematiku života osob s postižením, umožnit 
a zlepšit proces jejich integrace a umožnit veřejnosti zapojit se do tvořivého procesu s nimi a dovolit si 
spolu s nimi prožívat uvolnění a svobodné sebevyjádření.  

Arteterapeutické dílny  
proběhlo 6 tvořivých dílen, kterých se účastnilo 21 osob (12 klientů, 4 děti a 5 dospělých z řad veřejnosti)  

Artefiletická setkání - "Pojďme objevovat“  
uskutečnilo se 22 setkání, celkem se jich účastnilo 27 osob (23 klientů a 4 rodiče) 

Eko-arteterapeutické workshopy  
proběhly 2, s účastí celkem 32 osob (13 klientů, 9 dobrovolníků, 9 pracovníků, 1 dítě) 

Z prací a fotografií z celého ročního projektu je připravována výstava na Katedře sociální práce, fakulty 
Sociálně-ekonomické UJEP v Ústí nad Labem.  

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Ministerstva kultury ČR. 

Na webu Slunečnice, z.s. (www.slundecin.org) je sekce Projekty, v níž je jako třetí vložen právě tento 
projekt. Zbudovali jsme pro něj vlastní samostatnou stránku https://slunecnice-projekty.webnode.cz/, na 
které jsou v záložce „Aktivity“ představeny všechny akce, které v průběhu projektu probíhaly s bohatou 
fotodokumentací 

Bc. Markéta Předotová, vedoucí CDS 
• cds@slundecin.org 
• 724 140 440 
• www.slundecin.org/CDS 
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Náklady a výnosy Cesty do světa, pobočného spolku Slunečnice, z.s.  
za období 1-12 / 2021 

 
Náklady 
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů   3 666 433,00 Kč  
Zákonné sociální náklady  9 600,00 Kč  
Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, potraviny,  
materiál pro práci s klienty, ostatní režijní materiál, DDHM)  296 498,00 Kč  

Cestovné  4 156,00 Kč  
Spotřeba energií v prostorech, kde probíhají služby  178 502,00 Kč  
Podnájem prostor, kde probíhají služby  485 940,00 Kč  
Služby spojené s podnájmem  
(svoz odpadu, ostraha budovy, administrativní poplatky)  27 000,00 Kč  

Telefony, internet, poštovné  22 018,00 Kč  
Účetní a ekonomické služby  
(externí vedení účetnictví, audit dotací)  92 887,00 Kč  

Školení a kurzy  14 740,00 Kč  
Supervize  58 560,00 Kč  
Opravy a údržba  29 169,00 Kč  
Ostatní náklady  90 248,00 Kč  
Ostatní služby  174 457,00 Kč  
Náklady celkem: 5 150 208,00 Kč 

 

Výnosy 
Dotace Ústeckého kraje  4 362 530,00 Kč  
Dotace Statutárního města Děčín  220 200,00 Kč  
Dotace Ministerstva kultury  70 000,00 Kč  
Dotace MPSV  235 863,00 Kč  
Tržby z prodeje služeb  3 000,00 Kč  
Příjmy za doplňkové služby  4 276,00 Kč  
Příjmy od členů Klubu Slunečnice  21 450,00 Kč  
Sponzoring – finanční a hmotné dary  182 825,00 Kč  
Úroky a jiné ostatní výnosy  1 669,00 Kč  
Příjmy od klientů na úhradu pobytových akcí  48 800,00 Kč  
Výnosy celkem: 5 150 613,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 je zisk: 405,00 Kč. 
 
  



 KAVÁRNA – PALAČINKÁRNA NA CESTĚ 
pobočný spolek Slunečnice z.s. 

Pandemie nás nepříjemně zasáhla nemožností provozovat kavárnu běžným způsobem. Naši pracovníci 
s postižením, jejichž práce v kavárně je důležitá především z hlediska jejich integrace a společenského 
kontaktu, museli zůstat doma, což obrovsky postihlo jejich motivaci i zdravotní a psychickou rovnováhu. 
Snažili jsme se jim alespoň přes léto dodávat síly a postupně je zase zapojovat do běžného pracovního 
procesu. Doufáme, že pokud příjde ještě někdy další vlna, že už opatření vlády, po zkušenostech 
z celého světa, nebudou k podnikatelům tak drastické.  

V létě jsme dokoupili nový vzdušný nábytek a slunečníky na zahrádku před podloubí kavárny a máme 
zase mnohem komfortnější zázemí pro naše hosty, což přináší oboustrannou spokojenost. 

Na rok 2022 chystáme drobné novinky, tak se v naší kavárně určitě zastavte, těšíme se na vás! 

Mirka Špátová a Nikola Pokorná, provozní vedoucí 
• nikolapokornadecin@gmail.com 
• 739 671 416 
• www.cafenaceste.org  
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Náklady a výnosy Kavárny – palačinkárny Na cestě, 
pobočného spolku Slunečnice, z.s. za období 1-12 / 2021 

 
Náklady 
Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP  1 677 044,00 Kč  
Spotřeba materiálu – potraviny, režie  474 767,00 Kč  
Prodané zboží   76 144,00 Kč  
Opravy a údržba  11 070,00 Kč  
Účetnictvní  25 560,00 Kč  
Poštovné  581,00 Kč  
Ostatní služby  15 734,00 Kč  
Pojištění  13 226,00 Kč  
Ostatní náklady  80 669,00 Kč  
Náklady celkem: 2 374 795,00 Kč 

 

Výnosy 
Tržby z prodeje  1 356 437,00 Kč  
Dotace Úřadu práce na zaměstnávání OZP  537 218,00 Kč  
Dotace Úřadu práce v programu "Antivirus"  535 722,00 Kč  
Jiné ostatní výnosy  20,00 Kč  
Výnosy celkem: 2 429 397,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 je zisk: 54 602,00 Kč. 
  



 SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEČNICE DC, s.r.o. 

Zaměření firmy se nadále orientuje ve dvou oblastech – úklidových prací a lesních, zahradních prací.  

První skupina zajišťuje úklidové práce, v roce 2021 jsme uklízeli společné prostory v 92 panelových 
a činžovních domech v Děčíně a Jílovém u Děčína.  

Pro druhou skupinu, zajišťující lesní a zahradní práce, je stále 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 a úprava lesních cest, sběr semen, instalace sítí, 
svoz sítí, výběr semen. Nově jsme uklízeli klest po těžbě dříví na úseku Doubice.  

V roce 2021 nás všechny ovládala pandemie Covid -19, ale i tak jsme situaci zvládali velmi dobře, měli 
jsme zakázky na úklidy a vyklízení bytových a společných prostor domů a po delší zimě jsme se opět 
mohli pustit do lesnických a zahradních prací.  

Další činnosti jsou podle poptávky zákazníků – u zahradních prací, hlavně sekání a úprava zahrad, 
máme několik stálých zákazníků, kteří se nám rok od roku navyšují a stávají se pro nás stálými, 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 i pro větší firmy 
Kovošrot Group CZ s.r.o., Audo Viktoria s.r.o. a Biotop Nový svět.  

Prováděli jsme úklidové práce pro větší stavební firmy: společnost Delfi spol. s.r.o. a JK spol. s.r.o. tam 
jsme prováděli úklidové práce po celkové rekonstrukci budovy ATOK v Krásném Březně a mytí oken 
a úklid po rekonstrukci Střední zdravotnické školy Rumburk.  

Stále spolupracujeme s agenturou Osmý den o.p.s., která pomáhá klientům se zdravotním postižením 
najít pracovní místa, několik klientů je našimi zaměstnanci. V roce 2021 jsme agenturou byli pozváni na 
vyhlášení soutěže Stejná šance, kde naše zaměstnankyně paní Růžena Horváthová, která pracuje 
v naší firmě od jejího počátku, vyhrála 1. místo v kategorii Kolega 2020.  

S Fokusem Labe spolupracujeme v rámci pracovního tréninku pro jejich klienty.  

SFS děkuje za dlouhodobou spolupráci bytovým družstvům – Bytron, SBD Děčín Zelená, OSBD 
Jeronýmova, DUNA, a.s. Děčín, Národnímu parku České Švýcarsko, Magistrátu města Děčín, JK spol. 
s.r.o. panu Ranglovi a Teršlovi, autoopravně Hanák, Agentuře Osmý den, Úřadu práce - paní Haně 
Přivřelové a nově také paní Michaele Dudové Jandové, která nám zajišťuje pravidelné zakázky. 

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 firmy Slunečnice DC, s.r.o. 
za období 1-12 / 2021 

 
Náklady 
Spotřeba materiálu (úklidové prostředky, kancelářské 
potřeby, čistící prostředky, DHM, energie)  162 090,84 Kč  

Prodané zboží – nákup + prodej  280 935,28 Kč  
Ostatní služby (nájemné, telefony, opravy a udržování)  326 219,09 Kč  
Mzdové náklady  3 992 836,98 Kč  
Silniční daň  13 811,00 Kč  
Jiné provozní náklady  69 058,68 Kč  
Odpisy dlouhodobého NM a HM  18 552,00 Kč  
Náklady celkem: 4 863 503,87 Kč 

 

Výnosy 
Tržby z prodeje služeb  2 845 970,20 Kč  
jiné provozní výnosy  1 717 954,00 Kč  
Tržby za zboží - nákup + prodej  299 734,55 Kč  
Výnosy celkem: 4 863 658,75 Kč 

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 je zisk: 154,88 Kč. 
 

 

 

 



Oční optika 
Bc. Pavel Krňák 

Květinářství 
AD Albim 

 

 



 


	01-Obálka-03
	02-Výročka 2021-04
	03-Obálka 2022-loga
	04-Obálka-Zadní

