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místopředseda - Radka Jindrová
jednatel - Helena Hantáková
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Z historie sdružení:
Sdružení Slunečnice vzniklo v roce 1998 v ÚSP Stará Oleška jako akutní potřeba
organizovaného využití volného času mentálně handicapované mládeže z tohoto ústavu.
Později se cílené zaměřilo na činnost s dětmi z ústavních zařízení a dětmi vůbec a do své
činnosti přibralo ekologickou výchovu mládeže a obyvatelstva. Hlavní náplní naší práce je
zapojení mentálně a tělesně handicapované mládeže a dětí z ústavních zařízení do běžného
života a aktivní vyplnění jejich času. Další naše aktivity spočívají v osvětě v oblasti
energetických úspor v domácnostech a nakládání s odpady, což je jedna z možností realizace
principů udržitelného rozvoje mezi širokou veřejností.

Aktivity sdružení v roce 2001
a výhledy pokračování těchto aktivit v roce 2002
1.) Díky podpoře Nadace Partnerství a Nadace Sluníčko se nám podařilo úspěšně realizovat
projekt zaměřený na energetické úspory. Součástí této aktivity byly besedy o úsporách energie
a nakládání s odpady v Děčíně a okolí. Nejvýraznější aktivitou však je pilotní projekt
„Zateplení a snížení energetických ztrát objektu ÚSP Stará Oleška“, pro který jsme
nechali odbornou firmou zpracovat podrobný energetický audit této budovy. Audit na základě
kompletního rozboru současného neúnosného stavu objektu navrhl několik možností úprav
vedoucích k zamezení zbytečných energetických ztrát, vyčíslil jejich finanční nákladnost a
časovou návratnost.

2.) Olešská Kramle
V loňském roce jsme převzali po sdružení ARNIKA hlavní organizaci festivalu
Olešská Kramle. Kulturní benefiční festival Olešská Kramle probíhá v areálu Ústavu sociální
péče ve Staré Olešce již šest let.
Smyslem festivalu je prostřednictvím hudby, divadla, sportu a zájmové činnosti
přiblížit okolnímu světu život mentálně handicapovaných človíčků z ústavních zařízení. Právě
jim je také určen výtěžek celého festivalu. V loňském roce jsme vybrali 32.000,-Kč, které
jsme koncem podzimu předali vedení ústavu na nákup vánočních dárků.
Festivalu se účastní amatérské i profesionální kapely, divadla, hraje se přátelské
fotbalové utkání mezi klienty ústavů a návštěvníky, v ručních dílnách můžete zkusit pracovat
s keramickou dílnou, udrhat si náramky přátelství, prohlédnout výstavy s ekologickou
tematikou a příjemně si odpočinout, navázat nová přátelství a poznat jiný svět vnímání a
uvažování.
Letošní sedmý ročník se uskuteční ve dnech 14. – 15. června 2002.

3.) Jsem jiný? To je dobře, že ty taky!
S těmito větami se seznamovali studenti děčínských středních škol a odborných učilišť
v průběhu letošního podzimu. Cílem projektu bylo vychovat na středních školách v Děčíně
kvalitní dobrovolnické týmy studentů, zaměřené na práci s mentálně znevýhodněnými lidmi
z ústavních zařízení v regionu a otevřít tak život ústavních zařízení okolnímu světu. Na
začátku projektu stála soutěž pro školy, v níž studenti škol soutěžili v květnu a červnu 2001 o
nejlepší aktivitu ve prospěch mentálně handicapovaných klientů děčínských ústavů. Protože
soutěž měla velký úspěch, připravili jsme pokračování formou dlouhodobějších a
systematičtějších aktivit.
V průběhu srpna proběhla výstava fotografií z květnových aktivit. Otevřena byla
v městské knihovně v Děčíně 10. září slavnostní vernisáží a trvala do 30. října.
Další výstavu, kterou připravovali studenti zapojení do projektu, mohli obyvatelé
Děčína shlédnout v Čajovém Klubu Ve Vlnách, kde byla umístěna od 16. října do 16.
listopadu. Výstava se zaměřovala na aktivity děčínských neziskových organizací a v rámci
únorových 30 dní pro neziskový sektor je aktualizována a představena veřejnosti v prostorech
Úřadu práce.
V září a říjnu proběhlo na děčínských školách 6 diskusních besed na pěti školách
s celkem 250 studenty a učni. Získali jsme k dlouhodobé spolupráci 10 studentů –
dobrovolníků. Scházíme se pravidelně každé úterý odpoledne a připravujeme pokračování
projektu. Současně s realizací besed byly na školách distribuovány dotazníky pro studenty
zjišťující jejich zájem o dobrovolnickou činnost. Zájemce, kteří dotazníky vyplnili jsme pak
pozvali na listopadové školení dobrovolníků.
23. – 25. listopadu proběhlo na Správě Národního parku České Švýcarsko v Krásné
Lípě školení dobrovolníků, kterého se účastnilo 13 studentů a 4 lektoři. Vedle přednášek a
diskusních programů k dobrovolnické práci si účastníci vyzkoušeli zajímavé motivační a
interaktivní hry, shlédli videokazetu sdružení Hestia „Nejsi sám“ o dobrovolné činnosti u nás
i světě a jako zpestření programu je čekalo promítání diapozitivů o Národním parku
s odborným výkladem.
8. prosince – Mikulášská besídka pro klienty ústavů a děti ze speciálních škol. Tuto
akci připravoval studentský tým už od října. Rozdělovaly se role čertů a andělů, připravovaly
soutěže, pomůcky k soutěžím a slavnostní výzdoba, vybírala hudba, připravovaly a rozesílaly
pozvánky. Mikulášská se opravdu povedla a pro mnohé účastníky – včetně dobrovolníků- to
byl jeden z nejkrásnějších zážitků v letošním roce.

15. prosince – benefiční koncert významného českého kytaristy Štěpána Raka
v městském divadle, věnovaný zdravotně postiženým lidem. Naši dobrovolníci pomáhali jak
s přípravou, tak při samotném průběhu – s vybíráním vstupenek, s uváděním klientů ústavů a
hostů na místa. Výtěžek ze vstupného bude použit na vybavení dílen pro práci studentů
s klienty ústavů.
Klienti ústavů jsou dobrovolníkům za jejich práci opravdu vděční a dokonce
připravili pro naše studenty drobné dárečky k vánocům – klienti ÚSP Stará Oleška a
Česká Kamenice.
Aktivity pokračují také v roce 2002 – plánujeme výlety a otevření klubovny, kde se
studenti budou věnovat klientům ústavů.

4.) Komunitní centrum Valkeřice
Jde o společný projekt s organizací ARNIKA Děčín, který realizujeme od roku 2000.
Naše sdružení má pronajatu 200 let starou poloroubenou budovu s krásnou ovocnou
zahradou v obci Valkeřice / směrem z Františkova nad Ploučnicí na Verneřice/, umístěnou
v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Tuto budovu chceme rekonstruovat a upravit
na energeticky co nejméně náročný objekt s využitím alternativních zdrojů energie a
demonstrovat na ní možnosti úspor energie v praxi.
Hlavní ideou celého projektu je realizace Domova pěstounské péče Jablůňka /viz níže/
Budova by však poskytovala dostatečný prostor i pro další aktivity. Plánujeme zde
otevření zájmových dílen pro mládež i dospělé /keramika, výtvarné dílny, tkaní, truhlářská
dílna/, pěveckého a dramatického kroužku, volnočasového kroužku pro děti – zaměřeného na
poznávání přírody, vzdělávací semináře pro organizace, školy i jednotlivce, kulturně a
duchovně zaměřené aktivity /koncerty, holotropní dýchání, cvičení jógy/, přístup na internet,
atd. Součástí by byla i možnost ubytování, které by se neomezovalo jen na uvedení aktivity,
ale bylo by možné i rekreačně.
Nechceme, aby náš projekt byl vytržen z běžného života obyvatel Valkeřic a proto jsme jej
představili starostovi obce. Domluvili jsme se na spolupráci během celého projektu, aby
byl přínosný především pro Valkeřice. Do budoucna plánujeme realizace takových aktivit,
které by pomohly obyvatelům Valkeřic nová pracovní místa, pomohly obec oživit a přivedly
do obce nové lidi /trvale udržitelná turistika, tradiční řemesla/. Doufáme, že realizace tohoto
projektu bude inspirací a návodem pro vznik dalších podobných center.
V současné době připravujeme projektovou dokumentaci a snažíme se na náš projekt
získat dostatečné finance.

5.) Domov náhradní rodinné péče Jablůňka
Zde by se manželský pár staral o děti z dětských domovů a diagnostických ústavů,
které jsou sociálně, tělesně či mentálně handicapovány a jejichž budoucnost by byla zcela
zbytečně ukončena umístěním v Ústavech sociální péče. Praxe totiž velmi důrazně potvrzuje,
že tyto děti, jsou-li umístěny do rodiny, adaptují se díky péči a lásce náhradních rodičů
natolik, že jsou schopné nejen výrazně zlepšit svůj zdravotní stav, ale i úspěšně absolvovat
školní výuku, a mnoho jiného /což pochopitelně v ústavech sociální péče není/.
O něco takového usiluje i domov pěstounské péče v našem projektu. Manželský pár,
který se o děti bude starat jim poskytne model normální fungující rodiny a důležitý pocit, že
někam patří a někomu na nich doopravdy záleží. Dalším výrazným kladným faktem

připravovaného projektu je právě různorodost dětí v „rodině“, která je učí toleranci,
ohleduplnosti, vzájemné pomoci, spolupráci a soběstačnosti.
Koncem prosince jsme uspořádali veřejnou sbírku Vánoce pro Jablůňku, na které jsme
vybrali přes 34.000,- Kč. Ty budeme koncem léta investovat do opravy střechy, která akutně
potřebuje rekonstrukci. Chystáme také od jara pravidelné brigády na pozemku domova –
sekání trávy, rekonstrukce objektu – které budou vždy spojené se zajímavou kulturní akcí
/koncert, promítání, ale i jen večer u táboráku s povídáním/.

6.) Najdi a vyhraj
Soutěž pro veřejnost, zaměřená na propagaci neziskového sektoru. Po 6 týdnů mohli
obyvatelé Děčína na internetových stránkách děčínských neziskových organizací
www.sdruzeni.dcnet.cz odpovídat na 6 otázek a vyhrát tak zajímavé ceny – klávesnice a
myši k počítači, časopisy, hry, programy od firem VT systém, Inter Cad, DeCe Computers,
JCR – repasované počítače. Hlavní cena byla 100 hodin přístupu k internetové kavárně firmy
New Space zdarma. S propagací nám pomáhali média Děčínský deník, Princip, Naše město a
DC net.

7.) Soutěž o nejlepšího dobrovolníka v neziskových organizacích na
děčínsku
V loňském roce poprvé se uskutečnila na děčínsku soutěž o nejlepšího dobrovolníka
z neziskových organizací. Pořadatelem bylo naše sdružení společně a Iniciativou pro děčínský
zámek a sdružením ARNIKA Děčín. Za doprovodu středověké hudby, děčínského sboru
Verbascum, proběhlo vyhodnocení soutěže v děčínské synagoze, odkud si 3 vyhodnocení
dobrovolníci odnesli certifikát nejlepšího dobrovolníka za rok 2001 a dalších 7 dobrovolníků
získalo ocenění za obětavou dobrovolnickou činnost.
Soutěž se bude konat i v letošním roce, vyhodnocení plánujeme opět v prosinci, neboť
5. prosince je vyhlášen Mezinárodní dnem dobrovolníků.

Příjmy a výdaje Sdružení Slunečnice v roce 2001
Příjmy sdružení
Dotace Nadace Open Society Fund Praha
Dotace Nadace VIA
Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Dotace Komunitní nadace Ústí nad Labem
Členské příspěvky
Sponzorský dar - Ing. Syrůček
Vstupné návštěvníků festivalu Olešská Kramle
Bankovní úroky
Půjčky
Vlastní činnost + podíl spolupracujících organizací na činnosti
Převod z roku 2000
Celkem

částka
90.000
70.000
95.000
25.000
200
5.000
32.000
350,8
70.200
166.670
50.926,2
599.347

Výdaje sdružení
Mzdové náklady
Poštovné
Telefony
Internet, e-mail
Cestovné
Fotopráce
Kopírování
Tisk, grafické práce
Výlep plakátů
Zvučení akcí
Nájem kanceláří + služby (elektřina, plyn, voda...)
Pronájmy ostatní
Opravy + ostatní služby
Drobný hmotný materiál, kancelářské potřeby
Odborné publikace, propagační materiály
Dílny - vybavení, realizace
Půjčky
Dar USP Stará Oleška - výtěžek festivalu Olešská
Kramle
Bankovní poplatky
Celkem

Částka v Kč
92.549
6.979,3
37.724,3
7.864,7
4.795,4
3.198,6
13.401,7
25.894
13.460
25.000
152.470,5
10.305
12.678
33.870,9
15.101
2.049
51.000
32.000
1.874
542.215,4

