Hodnocení činnosti organizace za rok 2005
Pracovní materiál pro výroční zprávu za rok 2005

Členská základna a zaměstnanci v roce 2005
V roce 2005 mělo sdružení Slunečnice celkem 14 řádných členů:
Byli to: Šárka Dostálová, Martina Štolcová, Pavel Ledinský, Kateřina Schmidtová, Martin Zíka, Jan
Skácel, Martin Myška, Miloslav Kliment, Helena Hantáková, Lenka Roháčová, Miloš Doležal, Lucie
Jungwirthová, Lukáš Lorenc a Věnceslava Ušáková.
V roce 2005 mělo sdružení Slunečnice 3 čestné členy:
Byli to: Dana Veltruská, Petr Kallista, Ing. Roman Pavlík.
Vedení organizace:
Rada sdružení
Předsedkyně - Šárka Dostálová
Místopředsedkyně - Martina Štolcová
1. jednatel - Pavel Ledinský
2. jednatel - Kateřina Schmidtová
Kontrolní komise:
Předseda - Martin Zíka
Člen - Petr Kallista
Zaměstnanci sdružení Slunečnice v roce 2005:
Hana Tichá - hospodářka, administrátorka
Pavel Ledinský - vedoucí výtvarného ateliéru, fundraiser
Martin Zíka - public relations, organizační asistent
Helena Hantáková - vedoucí výchovy Centra denních služeb (CDS)
Martina Štolcová - asistentka přímé péče, vedoucí dobrovolnických aktivit
Pavlína Valová - asistentka přímé péče
Anna Vojířová - asistentka přímé péče

Z činnosti Slunečnice v roce 2005
1.) Projekt: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - SLUNEČNICE (CDS Slunečnice)
Nejdůležitější projekt sdružení Slunečnice v roce 2005 se týkal vybudování a zprovoznění
nového specializovaného stacionáře pro osoby s mentálním a tělesným postižením. Smyslem projektu
nebylo jen faktické zprovoznění Centra denních služeb Slunečnice v Hudečkově ulici v Děčíně 1
(které bylo slavnostně otevřeno 17. března 2005), ale především jeho programové naplnění. Centrum
slouží klientům celoročně a nabízí nadstandardní péči a seberealizaci lidem s mentálním a tělesným
postižením v celé škále lidských činností.
CDS - Slunečnice je bezbariérové, vstup do budovy je vybaven samozdvižnou plošinou pro
vozíčkáře, sociální zázemí svými parametry splňuje náročná kritéria vyhovující potřebám osob s
tělesným postižením. Péče o klienty s programem rehabilitačních, resocializačních, vzdělávacích i
relaxačních aktivit je zajištěna týmem pracovníků s dlouholetými zkušenostmi. Asistenti přímé péče
průběžně procházejí systémem profesionálního růstu a supervizí. Také vybavení centra je v rámci
finančních možností stále zlepšováno a v plánu je zprovoznění nových sekcí.
Od roku 2005 disponuje CDS - Slunečnice těmito sekcemi:
Výtvarný ateliér
Rehabilitační tělocvična
Dílna sociálního výcviku Rodinka
Klubovna
Administrativní a provozní zázemí
Nově plánované sekce, které budou zprovozněny v roce 2006
Speciální učebna - Školička
Chráněná grafická dílna
Náš dlouhodobý záměr pro rok 2007 je realizace multimediální učebny, která bude moderním
zázemím pro vzdělávací a zdokonalovací programy určené zejména profesionálům v sociálních
službách a pro kvalitní školení dobrovolníků.
CDS - Slunečnice je provozováno celoročně v pracovní dny v době od 7 do 16 hodin. Kromě toho
pořádáme též o víkendech doprovodné akce za pomoci našich dobrovolníků. Bližší informace o
činnosti jednotlivých sekcí naleznete na webových stránkách www.slunecnice-decin.cz.

Přínos projektu CDS - Slunečnice pro cílové skupiny
Pro klienty z ústavní péče má projekt zásadní význam - vedle skutečnosti, že mohou svůj
volný čas trávit mimo ústav, získávají spoluprací s jinými klienty a dobrovolníky potřebný sociální
kontakt, o který mohou být v domovském ústavu trvale ochuzeni. V rámci výchovné činnosti získávají
klienti velké množství nových dovedností. Na mnohých z nich je znát výrazný posun jak v rozvoji
dovedností, jimž se v rámci CDS věnují, tak v osobním vystupování. Klienti získávají větší
sebevědomí dané pocitem spokojenosti z vlastních výkonů a podporované pochvalami. Zcela běžně,
tedy nejen v rámci dnů otevřených dveří, mohou klienti ukazovat své výrobky nebo předvádět, co se
naučili. Zároveň poznávají i jiná prostředí, než znají z domovského ústavu. Návštěvy CDS Slunečnice jsou spojeny s cestováním, což jejich životu, dává nový rozměr.
Klienti z domácí péče si budují sebevědomí získáváním pocitu samostatnosti. V CDS pracují a
tvoří bez dohledu rodičů, na kterých byli závislí celý život. Učí se vnímat sami sebe jako soběstačné
jedince vnímající rozpoznávající vlastní schopnosti a dovednosti. To jim pomáhá přibližovat se k
plnohodnotnému zařazení mezi ostatní lidi ve společnosti. Individuální plány klientů prokazují jejich
růst v sociálních návycích v sebeobsluze i v pohybu po městě bez doprovodu rodičů.

2.) Projekt: KLUB RADOST
Nové centrum denních služeb nám poskytlo vynikající zázemí pro realizaci projektu KLUB
RADOST. V rámci projektu nabízíme klientům z několika ústavů sociální péče a z rodin
specializované zájmové aktivity, tzv. Kluby. Snažíme se o to, aby činnost neustále se rozvíjejícího
centra byla kvalitní alternativou k ústavní péči. Důsledně je dbáno na přímou integraci klientů do
společnosti, kteří při práci a zábavě v Klubech přicházejí do styku s dobrovolníky a také pomáhají při
realizaci společenských a kulturních akcí pro širokou veřejnost.
Náplň Klubů měla po celý rok jednotnou tematickou ideu, kterou jsme přizpůsobili (pro snazší
orientaci klientů) podle typických znaků ročních období: probouzení, rozkvétání, dozrávání, ztišení.
Aktivity byly zaměřeny nejen na přírodu v ročních obdobích, ale také na typické lidské činnosti,
zájmy, vztahy, vlastní pocity a zkušenosti a v neposlední řadě na kulturní a společenské tradice pro
jednotlivé části roku.

V roce 2005 se nám podařilo zajistit činnost v následujících Klubech:
1.) Klub hudebně-dramatický - jak název napovídá, klienti a dobrovolníci se zabývají divadelnictvím,
pochopitelně na „ochotnické“ úrovni - sami připraví scénář, zhotovují kostýmy, kulisy a především
nacvičují. Pak se svým "kusem" vystupují na veřejnosti, např. v rámci historických trhů města Děčína
nebo na festivalech. Součástí Klubu byly také hudební tvořivé dílničky, tzn. společný nácvik písniček,
rytmických prvků, hraní na jednoduché nástroje. Nejúspěšnějším vystoupením byla pohádka Jak
zvířátka v zimě hledala domeček. Vedoucí Klubu je Šárka Dostálová.
2.) Klub taneční - slouží klientům, kteří mají radost z pohybového vyjádření. Cílem je vytvořit taneční
skupinu, která s využitím prvků volného i choreografického tance připraví veřejné vystoupení.
Vedoucí klubu je Martina Štolcová.

3.) Klub výtvarný - je technicky a materiálně nejnáročnější, avšak s velkým léčebným a
povzbuzujícím potenciálem. Klienti jsou při jemné a detailní práci s textilem, papírem a s použitím
nejrůznějších výtvarných technik nuceni mnohem více se zapojovat do týmové spolupráce a rozvíjet
tak svou komunikativnost a kreativitu. Výsledky tohoto Klubu jsou prezentovány na výstavách.
4.) Klub poznávací - je nejvíce „integrující“ aktivitou, rozvíjející společenské kontakty a nenásilně
používající prvky kulturního vzdělávání. Pravidelně jednou do měsíce pořádáme tematické výlety,
naopak nepravidelně, tzn. dle možností navštěvujeme divadlo, koncerty vážné hudby a výstavy.

3.) Projekt: MÁME CO NABÍDNOUT
V dubnu 2005 vznikly v našem výtvarném ateliéru první obrazy vytvořené klienty s
mentálním postižením. Tento počin, spolu s další aktivní tvorbou ateliéru, následnými výstavami a
jinými doprovodnými akcemi, je součástí jedinečného projektu „MÁME CO NABÍDNOUT“. Cílem
jmenovaného dlouhodobého projektu je umožnit klientům s postižením seberealizovat se v umělecké
tvorbě a prezentovat tuto tvorbu na veřejnosti. Podpůrným smyslem projektu je zapojení klientů z
ústavních zařízení a z rodin do kulturního a společenského života v děčínském regionu. Název
„MÁME CO NABÍDNOUT“ je vyjádřením skutečnosti, že i lidé s postižením se mohou v určitém
směru výrazně společensky uplatnit.
Klienti Slunečnice pracují v arteterapeutickém ateliéru pod vedením zkušeného výtvarníka
Pavla Ledinského. Zdokonalují své tvořivé schopnosti, rozvíjejí talent a učí se novým technikám.
Méně nadaní klienti s výraznějším stupněm postižení rozvíjejí motoriku používáním jednodušších
výtvarných technik s arteterapeutickým efektem. Skupina vybraných klientů byla od podzimu jednou
týdně vedena akreditovanou psychoterapeutkou Bc. Janou Merhautovou k cílené arteterapii a
psychoterapii.
V průběhu roku 2005 se v rámci projektu „MÁME CO NABÍDNOUT“ uskutečnilo pět výstav
(dvě v Děčíně a dále v Teplicích, Ústí nad Labem a České Kamenici), které se setkaly vždy s velmi
pozitivní odezvou. 16 obrazů bylo v prosinci 2005 slavnostně předáno podporovatelům sdružení
Slunečnice jako výraz poděkování.

Kromě samotné práce v ateliéru centra denních služeb se velmi osvědčily tzv. terénní ateliéry
pod širým nebem, například v podobě doprovodné akce při hudebního festivalu „Čistá radost ze
života“ (30. července 2005 na děčínském zámku). Příležitost tvořit stylem „tady a teď“ zde využili
nejen klienti a dobrovolníci pořádajícího sdružení Slunečnice, ale také návštěvníci festivalu. Součástí
těchto happeningů bývá okamžitá výstava, kde jsou prezentovány všechna právě vzniknuvší díla.
Vynikající výsledky ateliéru doložitelné sérií obrazů spontánně vedly k tomu, že z reprodukcí
vybraných děl byla vydána série pohlednic a kalendář pro rok 2006. Škoda jen, že se projekt „MÁME
CO NABÍDNOUT“ setkal s malým zájmem vládních institucí, tzn. ministerstev, a proto se
neuskutečnil v plném rozsahu. Je nutné dodat, že činnost našeho výtvarného ateliéru podporuje řada
sponzorů, bez jejichž pomoci by byl nejen provoz ateliéru, ale celého Centra denních služeb
Slunečnice nemyslitelný.

4.) Projekt: ZDRAVOTNĚ-REHABILITAČNÍ
SLUNEČNICE

SLUŽBY

CDS

-

Pro klienty s mentálním postižením, tělesným postižením a kombinovanými vadami jsme ve
druhé polovině roku 2005 realizovali projekt nazvaný „Zdravotně-rehabilitační služby CDS
Slunečnice“. Byl zaměřen na podporu činnosti nově otevřeného Centra denních služeb v Hudečkově
ulici v Děčíně 1. Základní náplní projektu byly celotýdenní zdravotně-rehabilitační aktivity klientů z
domácí a ústavní péče zajišťované odborným personálem a dobrovolníky vyškolenými v rámci
akreditovaného dobrovolnického programu Slunečnice pro práci s postiženými lidmi. Tyto aktivity
probíhaly od června do konce roku většinou v rehabilitační tělocvičně a na ně navazovala celá řada
velmi zajímavých akcí.

Díky projektu bylo centrum dovybaveno pomůckami pro rehabilitační cvičení. Uskutečnila se
série přednášek pro klienty a jejich rodiče k aktuálním tématům zdravotního postižení a prevence
nejčastějších onemocnění. Každý pátek probíhala arteterapeutická sezení.
Během projektu se uskutečnilo několik školení dobrovolníků. S vynikajícím ohlasem se setkal
seminář muzikoterapie vedený lektorem mezinárodního významu Ivo Sedláčkem. Aby byla zajištěna
optimální péče o klienty, pracovníci centra absolvovali pravidelné měsíční supervize doplněné
videotréningem. Byl vydán manuál klienta CDS - Slunečnice a další informační materiály pro osvětu
veřejnosti.

Je nepochybné, že sdružení Slunečnice uskutečněním tohoto projektu výrazně přispělo k
zvýšení kvality služeb o osoby s postižením v děčínském regionu. Díky finanční podpoře projektu
byla docílena finanční dostupnost nabízených služeb i zájemcům ze sociálně slabšího prostředí.
Ačkoli nebylo vždy snadné navázat aktivní spolupráci (zejména s ústavy), nakonec se podařilo najít
vyhovující metody přizpůsobené zájmům klientů. Nezbývá, než pevně věřit, že se v takto nastaveném
režimu podaří pokračovat i v dalších letech, které budou velmi náročné. Před námi je proces
standardizace sociálních služeb související s novým zákonem o sociálních službách.

5.) Projekt: CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE
V červnu roku 2005 začal tým Slunečnice pracovat na realizaci prvního projektu v historii
našeho sdružení, který spojuje poskytování sociální služby s hospodářskou činností. Jedná se o
vybudování, vybavení, personální zajištění a provozování grafické dílny v chráněném režimu. Pro tuto
dílnu bylo nutné provést rekonstrukci pronajaté místnosti v Hudečkově ulici, tzn. v sídle již
provozovaného Centra denních služeb, které se tím rozšířilo. Nové pracoviště bude plně bezbariérové
a bude mít k dispozici sociální zázemí vyhovující i vozíčkářům.
Díky sponzorské pomoci získala budoucí grafická dílna pěkné zázemí, které bude nejprve
sloužit jako učebna pro realizaci navazujícího projektu „Rekvalifikační program sdružení Slunečnice
pro osoby zdravotně postižené. V rámci tohoto projektu projde v první polovině roku 2006
rekvalifikací celkem 16 lidí, kteří se kvůli svému zhoršenému zdravotnímu stavu marně ucházejí o
práci. Tito lidé budou vyškoleni pro práci s počítačem (kurz ECDL) a získají další dovednosti
potřebné k uplatnění na otevřeném trhu práce. Dva až tři úspěšní absolventi pak získají zaměstnání
přímo v nové chráněné dílně Slunečnice. Zmíněný rekvalifikační program je spolufinancován
Evropskou unií (Phare) a státním rozpočtem České republiky.
Hlavní činností, kterou se bude chráněná grafická dílna Slunečnice zabývat, je poskytování
služeb v oboru elektronického publikování, tzn. návrh, tvorba a správa webových stránek. Doplňkovou
aktivitou se stanou propagační a dtp práce. Při obhajování tohoto hospodářského záměru vycházíme z
předpokladu, že bouřlivý vývoj digitálních technologií a internetu poskytuje jedinečné možnosti pro
talentované lidi se zdravotním postižením, kteří nemohou vykonávat pohybově náročnou práci.

Hospodaření v roce 2005
Příjmy podle projektů:
CDS Slunečnice:
Komunitní nadace
Krajský úřad ÚK
Městský úřad Děčín
Úřad práce Děčín
Sponzoring
Vlastní činnost
Celkem

25.000,894.000,25.000,321.458,341.471,320.698,1.927.627,-

Máme co nabídnout:
Ministerstvo kultury ČR
Městský úřad Děčín
Celkem

20.000,20.000,40.000,-

Dobrovolnické aktivity:
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR
Krajský úřad ÚK
Městský úřad Děčín
Sponzoři
Celkem

245.358,30.000,327.833,50.000,51.300,749.491,-

Chráněná grafická dílna:
Krajský úřad ÚK
Phare
Vlastní činnost
Celkem

200.000,56.592,49.316,305.908,-

KC Valkeřice:
Městský úřad Děčín
Nadace Divoké Husy
Sponzoři
Vlastní činnost
Celkem

20.000,10.900,110.562,10.900,152.362,-

Celkem:

3.175.388,-

Náklady:
Mzdy
1.217.531,00
Materiál
423.223,18
Doprava
47.323,00
Komunikace
100.232,50
Nájemné
190.261,00
Služby k nájmu
96.003,90
Propagace
109.438,70
Účetní služby
78.848,00
Supervize
78.000,00
Vedení projektu
180.000,00
Školení, kurzy
18.449,00
Śkolení dobrovolníků
96.995,00
Opravy, stavební práce 192.305,10
Bankovní poplatky
8.898,00
Kulturní akce
72.901,40
Poplatky
32.560,70
Dary
53.509,00
Odpisy majetku
67.564,00

Celkem náklady:

3.064.043,48

Výnosy:
Dotace KÚ ÚK
Dotace MěÚ Děčín
Dotace MK ČR
Dotace MV ČR
Dotace ÚP
Phare 2003
Komunitní nadace
Nadace Divoké Husy
Sponzorské dary
Hmotné dary
Smlouvy na reklamu
Výtěžek Kramle
Výtěžek Radost
Členské příspěvky
Ostatní
Platby klientů
Úroky

1.466.833,00
115.000,00
50.000,00
245.358,50
321.458,00
56.592,03
25.000,00
10.900,00
397.100,00
106.233,05
273.940,00
24.480,00
10.900,00
1.200,00
60.954,50
9.180,00
259,47

Celkem výnosy

3.175.388,55

