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POZNÁMKA REDAKTORA VÝROČNÍ ZPRÁVY:
Vážení přátelé, jak jistě víte, děčínské sdružení Slunečnice, o.s., si dávalo na zpracování výročních
zpráv v posledních letech záležet. Výroční zprávy jsme se snažili vždy pilovat po obsahové i graﬁcké stránce, aby mohly v reprezentativní podobě představit výsledky, kterých se nám podařilo
dosáhnout. Bohužel, rok 2008, kdy je vydávána i tato výroční zpráva, je poznamenán hlubokou
krizí nevládního neziskového sektoru v České republice. Tato byla způsobena špatnou dotační
politikou, nesrovnalostmi ve výkladu nového zákona o sociálních službách a také pozastavením
peněz, které měly do neziskového sektoru přijít ze zdrojů EU. Z těchto důvodů jsme byli nuceni
ušetřit doslova na všem, abychom mohli udržet v provozu alespoň základní služby, které naše
organizace poskytuje lidem s mentálním postižením. Přijměte tedy omluvu, že i tato výroční
zpráva je strohá a neúpravná.
Martin Zíka - PR manažer Slunečnice, o.s.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ
Musím přiznat, že pro mě není úplně jednoduché začít. Píši toto úvodní slovo v době velké
existenční krize neziskových poskytovatelů sociálních služeb v celé ČR, ohrožující budoucnost
nejen dalšího rozvoje, ale samotné existence
mnohých poskytovaných služeb. A zvláště pro
Slunečnici, slavící v roce 2008 desáté narozeniny, je situace, kdy není jisté, zda vůbec budeme
po těch 10 letech velkého odříkání a skvěle odvedené práce vůbec moci udržet stěžejní činnost Slunečnice - Centrum sociální rehabilitace
Cesta do světa (CDS).
V roce 2007 procházela naše organizace velkými změnami sovisejícími s novým zákonem
č.108/2006 Sb. O sociálních službách a tak jsme
se všichni těšili, že až ten těžký rok bude za námi,
budeme moci konečně rozjet všechny dlouho připravované projekty a nebudeme se muset bát ﬁnančních problémů v dalších letech, protože jedna z věcí, které jsme od nového zákona očekávali,
byla ﬁnanční stabilita služeb, které mají návaznost
na komunitní plány měst a jsou ověřené, kvalitní
a potřebné. To, že se tak nestalo, se významně
podepsalo na současné ﬁnanční situaci, ale to by
nebyla Slunečnice, aby se i přes tyhle těžkosti nepostavila znovu pevně na nohy a nebojovala dál o
holou existenci nejen svou, ale i dalších spolupracujících organizací, protože jako poskytovatelé
sociální služby cítímepovinnost vůči našim uživatelům v zajištění dalšího rozvoje našich služeb a
nemůžeme je nechat jen tak padnout.
Nu a nyní zpět k roku 2007, o němž vám na dalších stránkách přinášíme podrobné informace
o jednotlivých činnostech, projektech a úspěších
i neúspěších. Rok 2007 probíhal pro celou organizaci v duchu zásadních provozních i organizačních změn:
- připravovali jsme se na registraci sociální
služby Sociální rehabilitace podle nového zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a pracovali na zavádění standardů kvality sociální péče,
- od začátku roku do současnosti probíhá
za plného chodu komplexní rekonstrukce 1. patra objektu, kde sídlíme
- do toho jsme se vedle naší běžné činnosti
intenzivně vzdělávali,

- v průběhu celého roku jsme bojovali
s velkými ﬁnančními problémy způsobenými
snížením získaných dotací více než o polovinu
ve srovnání s předchozím rokem,
- a do toho na delší dobu zcela „vypadly“
z fungování dvě stěžejní osoby, zajišťující realizaci projektů a vedení ekonomiky sdružení. Prvním
odpadlíkem jsem se stala já, když jsem v březnu
nastoupila na mateřskou dovolenou. V zářípak
z důvodů závažných zdravotních problémů odešla do dlouhodobé pracovní neschopnosti má
zástupkyně, místopředsedkyně a hospodářka
sdružení Hana Tichá.
Dvě poslední jmenované „události“ měly velký vliv na provozní i ekonomický chod organizace, ale díky velkému úsilí všech zaměstnanců
a troufám si neskromně říci, i mému vyčerpávajícímu nasazení v době rodičovské dovolené, se
nám podařilo vše zvládnout nad všechna očekávání. Dokladem toho může být výčet našich
největších úspěchů:
- v červnu jsme na Krajském úřadě v Ústí nad
Labem úspěšně zaregistrovali službu sociální rehabilitace,
- v červenci jsme založili novou pobočku Sociální ﬁrmu Slunečnice, o.s. a přijali první čtyři
pracovníky se ZP,
- v září jsme po náročném výběrovém řízení
přijali novou vedoucí CDS, Mgr. Ivanu Fryčkovou
a zahájili novou etapu rozvoje služeb CDS,
- Dobrovolnické centrum Slunečnice obhájilo úspěšně další tříletou akreditaci Ministerstva
vnitra pro dobrovolnickou službu,
- výtvarný ateliér vystavoval v Praze a Teplicích a jeho obrazy shlédlo několik desítek tisíc
návštěvníků.
Za to všechno i spoustu další práce patří obrovský dík všem zaměstnancům, dobrovolníkům,
ﬁrmám, které nám pomáhaly ﬁnančně i hmotně,
a také našim uživatelům a jejich rodinám za velikou důvěru a podporu. Můj veliký osobní dík
a obdiv patří především:
- asistentkám přímé péče - Heleně Hantákové,
Pavlíně Valové, Martině Štolcové a Aničce Vojířové, které i bez řádného vedení CDS dokázaly našim uživatelům dát to nejlepší, co v nich bylo,
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- Pavlovi Ledinskému, který sotva stíhal
přebíhat mezi ateliérem, rekonstrukcí objektu
a sháněním sponzorských darů a přitom získal
pro Slunečnici největší objem sponzorských prostředků za celou historii Slunečnice,
- Štěpánce Ticové, která po mém porodu byla
bez pomoci rovnýma nohama vhozená do vedení vzdělávacího projektu Konkurenceschopnosti
a nejen že jej zvládala na jedničku, ale ještě se při
tom pustila do zařizování akreditace našich vlastních kurzů a se svou pověstnou precizností převzala od Pavla dohled nad rekonstrukcí,
- Kačce Schmidtové, která musela víc než
na půl roku převzít odpovědnost za projekt Sociální ﬁrmy - vedla sama bez pomoci a předchozí
průpravy celý tým nových zaměstnanců,
- šéfovi Chráněné graﬁcké dílny a PR manažerovi Martinovi Zíkovi, který zajišťoval plné PR
pro všechny sekce Slunečnice, do toho na plný
úvazek vedl graﬁckou dílnu a zaučoval nové zaměstnance, po nocích dodělával zakázky, které
se zaměstnanci nestihl v pracovní době a ještě
zvládal pomáhat Radě s vedením organizace
(marně přemýšlím, zda ten člověk vůbec spal),
- nové vedoucí CDS Ivě Fryčkové, která plna
elánu s neobyčejnou bravurou a elegancí rozjela
během tří měsíců stagnující CDS tak, že je dnes
můžeme zase pokládat za chloubu Slunečnice
mezi ostatními poskytovateli v Děčíně,
- pracovníkům nově vzniklé Sociální ﬁrmy, kteří
přijali nejistotu plynoucí z naší nezkušenosti s fungováním skutečné ﬁrmy a i přes počáteční problémy se zakázkami a pozvolný rozjezd ﬁrmy ochotně
plnili všechny zadané úkoly a snažili se Slunečnici
reprezentovat s maximálním nasazením,
- pracovníkům graﬁcké dílny, kteří ač jsou u nás
krátce a ještě stále sbírají zkušenosti s novou prací,
odvádějí výsledky, za jaké by se nemuselo stydět
žádné zavedené profesinální graﬁcké studio,
- Klárce Moravcové, která jako pomocná
administrativní pracovnice musela po hospitalizaci Hany Tiché bez varování převzít obrovskou
odpovědnost za vyúčtování projektů a vedení
účtů,
- Ondřejovi Zimovi, kterému spadla do ranku
vedle vedení dobrovolníků veškerá organizace akcí a navíc coby novopečený otec bojoval
s rodičovskými a pracovními povinnostmi a i při
tomhle zápřahu dokázal dát dohromady několik
týmů dobrovolníků, kteří jsou pod jeho vedením
2

namotivovaní a zapracovaní způsobem, který už
nám několik let chyběl,
- všem našim úžasným dobrovolníkům,
kteří i přes nelehké pracovní podmínky aktivně
a s radostí šli do všech akcí a jako jeden muž se
na úkor svého volného času věnovali nezištné
pomoci Slunečnici,
- mé zástupkyni, Hance Tiché, která pro Slunečnici pracovala do poslední chvíle i přes nesmírné zdravotní problémy,
- všem sponzorům, dárcům a dalším podporovatelům, které vyjmenováváme v ekonomické
části výroční zprávy a kteří nám svou obrovskou
štědrostí pomohli doﬁnancovat chybějící prostředky samosprávních a státních zdrojů a umožnili pokračovat v načaté činnosti.
Jsem ohromně pyšná, že se můžeme na veřejnosti chlubit tak skvělým týmem lidí - schopných, pracovitých, ochotných zatnout zuby
v těžkých chvílích a pomáhat své organizaci, aby
rostla a nestrádala. Prošli jsme velkou zkouškou
a já věřím, že po tom všem, co jsme v roce 2007
dokázali, zvládneme úspěšně obstát i v náročné
výzvě, kterou před nás postavil rok 2008.
Držte nám palce, abychom měli i v dalších
letech dost síly i toho nezbytného štěstí.
Šárka Dostálová
předsedkyně Slunečnice, o.s.

Profesionální tým Slunečnice o.s., v r. 2007
Šárka Dostálová

projektová manažerka, vedoucí sekce fundrasingu, vedoucí Soc. ﬁrmy

Hana Tichá

hospodářka, projektová asistentka

Pavel Ledinský

vedoucí výtvarného ateliéru Slunečnice, ﬁremní fundraiser

Martin Zíka

PR manažer, vedoucí Chráněné graﬁcké dílny

Ondřej Zima

koordinátor dobrovolníků

Ivana Fryčková

vedoucí Centra sociální rehabilitace Cesta do světa

Štěpánka Ticová

vedoucí projektu Konkurenceschopnost poskytovatelů sociálních služeb

Kateřina Schidtová

asistentka projektu Sociální ﬁrma Slunečnice

Martina Štolcová

asistentka přímé péče o klienty

Helena Hantáková

asistentka přímé péče o klienty

Pavlína Valová

asistentka přímé péče o klienty

Anna Vojířová

asistentka přímé péče o klienty

Pavel Jílek

webmaster Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice

Pavel Maixner

webmaster Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice

Lucie Kadrová

asistentka Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice

Josef Valtr

obchodní zástupce Sociální ﬁrmy

Klárka Moravcová

administrativní pomocnice (dočasný zástupce H. Tiché)

Ing. Jana Zýková

hospodářka, projektová asistentka (od prosince 2007)

Václav Novák

GDS

Petr Grimm

GDS

Hana Vodžáková

PR

Luboš Talaváňa

SF - soc. pracovník

Jana Talaváňová

SF - soc. pracovnice

Eva Nistorová

SF - soc. pracovnice

Zuzana Hovorková

SF - soc. pracovnice

Patrik Arpáš

SF - zaměstnanec

Miroslav Čonka

SF - zaměstnanec

Lucie Hudská

SF - zaměstnanec

Ivana Jeníčková

SF - zaměstnanec
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Organizační schema Slunečnice, o.s. v roce 2007

PUBLIC RELATION (PR) MANAGER
Od roku 2004 se vztahy mezi Slunečnicí, o.s.,
a veřejností rozvíjely velmi slibně, a v roce 2007
již došlo k stabilizaci osvědčené PR metodiky.
Činnost centra sociální rehabilitace a dalších
aktivit Slunečnice, o.s., byla pravidelně medializována přibližně ve čtrnáctidenním taktu. PR
manažer Martin Zíka absolvoval dlouhodobý
kurz PR v NNO v rámci projektu Konkurenceschopnost poskytovatelů sociálních služeb
na Děčínsku. Bohužel, protože se ﬁnanční situace celé organizace poněkud zhoršila, nebylo
možné vydat novou kolekci kvalitních propagačních materiálů. Podařilo se alespoň vydat
dobře zpracovanou výroční zprávu za rok 2006
a s podporou Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice zprovoznit novou webovou prezentaci
www.slundecin.org. PR manažer, který zastával
zároveň funkci vedoucího Chráněné graﬁcké
dílny, získal od září 2007 posilu PR asistentky, jejímž úkolem bylo zajišťovat vydávání interního
měsíčníku Slunečník (tento se podařilo vydávat
až do dubna 2008, kdy bylo vydávání z organizačních i ﬁnančních důvodů pozastaveno).
Velkou podporou PR aktivit byla v roce 2007
činnost dobrovolnického centra Slunečnice
vedeného koordinátorem Ondřejem Zimou.
4

S pomocí dobrovolníků se podařilo uskutečnit několik velkých a úspěšných akcí, z nichž
za zmínku stojí zejména Prosluněný ples, beneﬁční festival Kramle, taneční družební zábava klientů a mikulášská besídka na děčínském
zámku. O popularitu sdružení Slunečnice se
také významně postaral bezbariérový výtvarný
ateliér Slunečnice pod vedením Pavla Ledinského, který uskutečnil několik výstav obrazů
vytvořených klienty s mentálním postižením
a letní výtvarný seminář Arte Valkeřice. Také
centrum sociální rehabilitace Cesta do světa přispělo pod novým vedením Mgr. Ivany Fryčkové
k větší popularitě organizace - zejména mezi
ústavními zařízeními a jejich uživateli v regionu. Velmi dobře byla připravena soutěž v první pomoci a výtvarná soutěž Cesta do světa.
V neposlední řadě nutno ocenit Štěpánku
Ticovou, vedoucí projektu Konkurenceschopnost poskytovatelů sociálních služeb na Děčínsku. Díky tomuto projektu bylo bezplatně
vyškoleno cca 300 pracovníků sociálních organizací v Ústeckém kraji. Slunečnice, o.s., získalo jako nositel celého projektu významný
kredit vzdělávající organizace mezi profesionály v sociálních službách.
Martin Zíka

CESTA DO SVĚTA Centrum sociální rehabilitace
S rokem 2007 vstoupil v platnost nový zákon o sociálních
službách a spolu s ním došlo
k mnohým změnám v praxi
našeho centra podporujícího
osobnostní rozvoj lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Bývalé Centrum denních
služeb Slunečnice, o.s. se díky své náplni proměnilo v Centrum sociální rehabilitace, které
1. července získalo registraci poskytovatele
služeb sociální rehabilitace podle zákona 108/
2006 Sb. § 70. V souvislosti s tím došlo ke změně v názvu. Současný název „Cesta do světa“
stručně a jasně vyjadřuje cíl našich společných
snah…
Zaregistrováním služby jsme přistoupili na nový systém poskytování našich služeb.
Vytvořili jsme standardy poskytování sociální
rehabilitace v našem centru, které napomáhají
rozvoji kvality. Služby byly rozděleny na základní a doplňkové, přičemž základní služby jsou
smluvně poskytovány zdarma, doplňkové si
uživatelé hradí dle aktualizovaného ceníku.
ZÁKLADNÍ SLUŽBY:
1) Program sociální dílny Rodinka umožňuje
uživatelům nabývat či rozvíjet již získané
dovednosti týkající se sebeobsluhy, péče
o domácnost, hospodaření apod. V roce
2007 jsme strukturalizovali program sociální dílny do pěti tématických celků – stravování, hygiena, oděvy, samostatný pohyb.
Páté téma pak bylo zaměřeno na rozvoj
tvůrčích dovedností – uživatelé se seznamovali s nejrůznějšími technikami výtvarných činností.
2) Program učebny pomáhá rozvíjet získané
dovednosti trivia a nabízí jejich praktické
využití (např. nácvik podpisu, příprava nákupního seznamu, orientace v jízdním řádu,
četba informací,…); předává uživatelům
základní praktické informace a vědomosti
(související s okolní přírodou, rázem města,
možnostmi pracovního zařazení apod.). Pracovali jsme zde s počítači, věnovali se práci

s příběhy, rozvíjeli komunikační dovednosti, vytvořili pěveckou skupinu a otevřeli
dílnu šití. - Program sociální dílny a učebny
probíhá v dopoledních hodinách.
3)

Nově jsme založili tzv. odpolední kluby,
při kterých probíhá společná volnočasová
a aktivizační činnost.

4) Uživatelům sociálních služeb poskytujeme
poradenství a pomoc při uplatňování práv,
podáváme informace o návazných službách, které můžeme v rámci Ústeckého kraje i zprostředkovat.
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:
1) Programové zajištění a asistence při sociálních aktivitách, mezi které patří výlety,
rekreační pobyty, návštěvy kulturních akcí,
apod. V roce 2007 jsme pravidelně jednou
do měsíce pořádali celodenní výlet, zúčastnili jsme se různých soutěží, exkurzí, viděli
řadu divadelních a ﬁlmových představení,
pořádali jsme zábavné večery otevřené
také uživatelům služeb jiných organizací
(např. Popelčin ples, Pochodnický mejdan),
účastnili se celorepublikového festivalu
v Semilech a letního pobytu v Krkonoších.
2) Výtvarný ateliér nabízel pod vedením výtvarníka Pavla Ledinského uplatnění a rozvoj talentovaným lidem s postižením. První
polovina roku 2007 byla ve znamení příprav
a tvorby akvarelových pláten – obrazů, které byly ve druhé polovině roku s úspěchem
vystavovány v Praze, Teplicích a Děčíně.
3) Masáže a kraniosakrální terapie se stala našimi uživateli vyhledávanou službou. Plánujeme zrekonstruovat masážní místnost,
kde by tyto relaxační, rehabilitační a léčivé
techniky ve vhodném prostředí probíhaly.
4) Rehabilitační a kondiční tělocvik začal probíhat nejen ve skupinové, ale také v indi5

viduální formě. Našim uživatelům přispívá
k formování fyzické kondice, snižování nadváhy a zdravému životnímu stylu.
5) Zájmové kroužky nadále sloužily jako integrované celky – jsou otevřené jak lidem
s postižením, tak širší veřejnosti. Provozujeme šest zájmových kroužků – taneční,
zdravotně pohybový, kulinářský, dramatický a nově od října také fotbalový kroužek
a židovské tance. Kulinářský a dramatický
kroužek se staly mezi všemi favority volnočasových aktivit. Dramatický kroužek
pod vedením Šárky Dostálové se na konci
roku prezentoval s nově nazkoušenou hrou
včetně vlastnoručně vyrobených rekvizit,
která ve Slunečnici, o.s. humorně prosvítila
vánoční Galavečer. Kulinářský kroužek nejen že připravoval jeho členy na samostatnou péči o vlastní žaludek, ale tradičně se
při různých příležitostech podílel na přípravách pohoštění. Fotbalový kroužek zkoušel
své kličky a góly přes zimní měsíce v tělocvičně ZŠ Miroslava Tyrše a položil základ
fotbalovému týmu Slunečnice, který v příštím roce vyrazí obhájit naše barvy na zelené
trávníky. Izraelská muzika přinesla při židovských tancích odreagování a protažení těla
především maminkám. Taneční kroužek
se uživatelům otevřel po delší odmlce a je
dalším adeptem na kulturní obohacení plesové sezóny. Zdravotně pohybový kroužek
s kondičním cvičením a pohybovými hrami
je důležitou stálicí, který v příštím roce jistě
zúročí své aktivity v rámci zářijových sportovních her.
6) Individuální a skupinové lekce plavání probíhaly od října každý týden pod vedením
asistentek v plaveckém bazéně v Děčíně.
7) Individuální výuku jsme nabídli uživatelům,
kteří cítí potřebu souvislé práce mimo skupinu, pouze ve dvojici s asistentem, kdy je
brán velký ohled na individuální tempo, postup a potřeby. Práce na počítači či rozvoj
speciálních komunikačních dovedností je
zde nejžádanější.
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8) V příštím roce bychom chtěli začít provozovat ergoterapeutické služby, které dají
našim uživatelům možnost rozvíjet své pracovní dovednosti, navyknout si na pracovní režim, případně se zařadit do programů
pracovní rehabilitace či podporovaného
zaměstnávání.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SLUŽEB:
Vedoucí centra
Mgr. Ivana Fryčková
4 asistentky sociální rehabilitace:
Anna Vojířová - licence pro sport. a relaxační
masáž, licence pro kraniosakrální terapii
Martina Štolcová, DiS. - asistent soc. dílny
Helena Hantáková - asistent učebny
Pavlína Valová - asistent tělovýchov. progr.
Lektor výtvarného ateliéru
Pavel Ledinský
CENTRUM A DOBROVOLNÍCI:
Akreditované dobrovolnické centrum Slunečnice, o.s. vycházelo vstříc potřebám centra
sociální rehabilitace po celý rok. Dobrovolníci
pomáhali s organizací akcí, personálně podporovali uživatele na výletech, letním pobytu,
v zájmových kroužcích a v programu učebny.
Jsou nám velkou pomocí a patří jim: DĚKUJEME. V příštím roce plánujeme zrealizovat ve
spolupráci s dobrovolníky program „Dobré odpoledne“, kde budou mít tihle fajn lidé, kterým
nejsou druzí lhostejní, šanci stát se na dvě hodiny v týdnu kamarádem člověku s postižením
a pomoci mu lépe využít volný čas.
DÁRCI:
Vzhledem k tomu, že nám nový zákon o sociálních službách nedovoluje vybírat od uživatelů poplatky za základní služby, značně se zúžily
naše příjmy na uhrazení nákladů služeb. Chceme na tomto místě poděkovat všem uživatelům
a jejich zákonným zástupcům, kteří v druhé polovině roku vyvažovali potřeby centra sociální
rehabilitace formou ﬁnančních darů.
Díky patří také sponzorům, které uvádíme
v závěru výroční zprávy.

Počet smluvních uživatelů, kteří v roce
2007 navštěvovali pravidelně centrum sociální rehabilitace: 53.
VÝJIMEČNÉ AKCE ROKU 2007:
Centrum sociální rehabilitace pořádalo
kromě své pravidelné činnosti také řadu dalších akcí. V září proběhl den otevřených dveří
pro veřejnost. Ve stejném měsíci jsme se účastnili děčínských Labských slavností, kde jsme
měli pro návštěvníky připravenou výtvarnou
dílnu, různé soutěže a kde jsme dali lidem
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je
pohybovat se na kolečkovém křesle nebo bez
pomoci zraku.
V říjnu jsme pro Ústecký kraj uspořádali již
druhý ročník celodenní vědomostní a dovednostní soutěže týkající se zdravotní tématiky

- Soutěž v první pomoci. Na ni navazovala Slunečnicová taneční zábava na Střelnici, kde sál
zaplavilo 135 lidí.
Listopad byl ve znamení výtvarné soutěže
„Cesta do světa“, vyhlášené u příležitosti změny
názvu centra. Hodnotící komise vybírala ze 70
děl a vybrala šest nejlepších výtvarníků s postižením, kteří se s pomocí asistentek našeho centra podívali na vánoční trhy do Drážďan.
V prosinci jsme již tradičně připravili Mikulášskou besídku pro děti ze speciálních tříd základní školy ve Fügnerově ulici, s vlastními výrobky
se účastnili vánočních Zámeckých trhů a plodný rok jsme zakončili děkovným Galavečerem.
V příštím roce chceme v těchto aktivitách pokračovat i nadále a navíc je okořenit slavnostním hávem k deseti letům fungování naší mateřské organizace.
Mgr. Ivana Fryčková
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PROJEKT „SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEČNICE“
1. ledna 2008 jsme zahájili projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci opatření 1.1
Aktivní politika zaměstnanosti.
Projekt potrvá do 30. 8. 2006 a na jeho realizaci
je stanoven celkový rozpočet 6.031.105 Kč.
Záměrem projektu bylo vytvořit nový fungující model sociální zaměstnanecké organizace
a pomoci osobám znevýhodněným na trhu
práce (matky s malými dětmi, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby nad 50 let, atp.), upevnit si nově získanou pracovní pozici a podpořit
je, než se zapracují v novém prostředí.
Nejprve jsme v náročném výběrovém řízení
vybrali 4 sociální pracovníky, kteří v rámci své
pracovní náplně pracují s osobami s mentálním a zdravotním postižením (ZP), nově vstupujícími na trh práce po pracovní rehabilitaci
a do rozvíjející se Chráněné graﬁcké dílny jsme
přijali 2 graﬁcké pracovníky a 1 PR manažera.
Pro obě sekce pak byl přijat obchodní zástupce.
Ve všech případech se jednalo o osoby dlouhodobě vyloučené z trhu práce.
Všichni tito pracovníci prošli vstupními motivačními i odbornými profesními vzděláváními,
praxí a po celou dobu projektu mají možnost
využívat psychosociální podpory projektu.
Sociální ﬁrma v našem projektu se zaměřuje na dvě stěžejní oblasti: zahradní a úklidové
služby a rukodělnou výrobu. Na zahradní práce se zaměstannci zaučovali v průběhu léta
a podzimu, kdy se zapracovávali na pozemku
budoucího KC Jablůňka ve Valkeřicích, učili se
zacházet se zahradní technikou a zaměstnanci
se ZP se zaučovali do nového pracovního režimu a návyků.
Z původního plánu výroby cínových ﬁgurek
pro kulturní a památková zařízení v regionu
jsme museli z důvodů vysoké technické náročnosti na vybavení a rekonstrukci dílny upustit.
Podařilo se nám jako doplňkovou činnost najít
balící a montážní práce u dvou děčínských ﬁrem, které nám pomohly zajistit práci přes zimní období.
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Graﬁcká dílna se postupně začala specializovat na výrobu webových stránek, propagační
a informační materiály pro ﬁrmy, zajišťovala
propagaci Slunečnice a spolupracovala s děčínskými neziskovými organiacemi na PR aktivitách jejich „evropských „ projektů.
Abychom oddělili projektovou činnost a zaměstnání osob se zdravotním postižením,
vytvořili jsme v červenci 2007 samostatnou
hospodářskou jednotku „Sociální ﬁrma Slunečnice, o.s.“, která má vlastní právní subjektivitu
a zaměstnává osoby se ZP. Předpokládáme,
že po ukončení projektu převedeme stávající
aktivity projektu na tuto organizaci, tak, aby
zaměstnanci i načaté aktivity plynule přešly
pod jednotné zastřešení.
Na rok 2008 počítáme s rozsáhlejší marketingovou kampaní, která by nám pomohla najít
nové zákazníky pro zahradní a úklidové práce
a po zajištění naplnění činnosti bychom přijali
další pracovníky, aby mohla být sociální ﬁrma
do budoucna ﬁnančně soběstačná. Plánujeme
také technické dovybavení a další vzdělávání
pracovníků. Nejdůležitější pro nás ale bude dopracování marketingového plánu a vznik Správní rady SF, složené z odborníků s bohatými
zkušenostmi z podnikatelského sektoru, kteří
by pomáhali Sociální ﬁrmě v nastoupené cestě
k soběstačnosti a dlouhodobé udržitelnosti.
Šárka Dostálová

V roce 2007 činily náklady projektu
3.117.717,94 Kč
z toho:
148.813 Kč Naše spoluﬁnancování
2.968.905 Kč Evropský sociální fond
a státní rozpočet ČR
100.000 Kč Magistrát města Děčína,
Odbor sociálních věcí
60.000 Kč Drinks Union s.r.o./ Komunitní nadace Euroregionu
Ústí nad Labem

CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE
Chráněná graﬁcká dílna
Slunečnice (GDS) vznikla registrací živnostenských listů
(graﬁcké a kresličské práce,
reklamní činnost a marketing) 17. srpna 2006 jako plánovaný záměr
navazující na projekt nazvaný Rekvaliﬁkační
program Slunečnice „Dej si šanci“. Do listopadu
2006 probíhalo za pomoci sponzorů a donárorů technické vybavování pracoviště - aby mohli
nastoupit první zaměstnanci, kteří absolvovali
rekvaliﬁkační program. Zajistili jsme speciální
zakázkový nábytek, který ergonomicky vyhovuje zaměstnancům s postižením, nakoupily
se výkonné počítače a speciální LCD monitory
s parametry vyhovujícími i osobám s vadou zraku. Velkou investicí bylo speciální DTP softwarové vybavení pro elektronickou sazbu a webmastering.
20. 11. 2006 nastoupil do dílny první zaměstnanec Pavel Jílek (ZTP) do pozice operátor
výpočetní techniky - webmaster. V lednu 2007
nastoupili do plného pracovního poměru Lucie
Kadorová (ZTP) a Pavel Maixner (ZTPP). Následoval intenzivní výcvik základních pracovních
dovedností zaměstnanců. První zakázky se
uskutečnili pro Slunečnici, o.s., na podporu rozbíhajícího se projektu Konkurenceschopnost
poskytovatelů sociálních služeb. Zpočátku ekonomicky nepříliš produktivní dílnu se podařilo
udržet zejména díky státnímu příspěvku na zaměstnávání osob s postižením.
Zaměstnanci graﬁcké dílny byli zapojeni
do supervizního procesu. Zpracoval se vnitřní
pracovní řád (ve spolupráci s Občanskou poradnou Děčín), požární směrnice, elektrotechnické
revize. Z provozního hlediska je GDS ukázkové
pracoviště, které má dobrý zvuk jak u magistrátu města Děčín tak u Úřadu práce v Děčíně.
ÚP Děčín, který poskytl dotaci na zřízení nových
pracovních míst, provedl kontrolu čerpání této
dotace - kontrola proběhla bez výhrad. V průběhu března se kromě realizace běžných zakázek připravovala marketingová kampaň s cílem
zavést GDS do povědomí potenciálních zákaz-

níků. Byly vyrobeny prospekty na téma GDS
a náhradní plnění. Vznikají první webové stránky dílny. Bylo nutné nakoupit větší množství
odborné literatury pro samovzdělávání pracovníků.
V souvislosti s dalším projektem Slunečnice,
o.s., který nese název Sociální ﬁrma Slunečnice,
byl proveden výběr zájemců o kurz základní
graﬁcké komunikace (tento proběhl v červnu),
z něhož vzešli další pracovníci dílny.
Od září byl pracovní stav GDS posílen o dva
nové zaměstnance Sociální ﬁrmy Slunečnice.
Kromě plnění standardních pracovních úkolů
byla provedena marketingová kampaň zaměřená na nabídku náhradního plnění.
Největší zájem o služby GDS se projevil
v listopadu - novoročenky a další propagační
materiály. Také jsme si ve spolupráci s externími dodavateli vyzkoušeli výrobu netradičních
zakázek, např. potisk reklamních propisovaček, igelitových tašek, lahvových etiket či reklamních cukrů. Všechny zakázky se podařilo
vyřešit úspěšně. Nakontaktovali jsme nové výrobní partnery, díky nimž můžeme poskytovat
výhodnější a levnější služby, než dosud, např.
kvalitní tisk do druhého dne.
V prosinci najela Graﬁcká dílna Slunečnice již
na běžný provozní režim a spolehlivě řeší i složitější zakázky, například novoročenky pro krajského hejtmana, kde byla kvůli keramickým
zvonečkům nutná součinnost s centrem sociální
rehabilitace. Několik úspěšných návrhů na novoročenku také vzešlo z výtvarného ateliéru Slunečnice. Na konci roku bylo možné konstatovat,
že střednědobý sekční plán GDS byl v roce 2007
splněn. Finanční stav dílny byl stabilizovaný
a hospodaření bylo v souladu s původní hospodářskou rozvahou.
Martin Zíka
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DOBROVOLNÍCI
Dobrovolníků působilo
v roce 2007 ve sdružení
Slunečnice celkem 37. 19
pravidelně a 18 nárazově.
Do přímé práce s klienty
v centru sociální rehabilitace Slunečnice se zapojilo 8 dobrovolníků, při organizaci akcí jich
pomáhalo 15. Jak patrno matematikům, někteří
nadšenci se věnovali oběma typům činnosti.
Děkujeme všem dobrovolníkům, působícím
v roce 2007, za nadšenou a vytrvalou podporu:
Veronika Schejbalová, Eva Pospíšilová, Tereza
Štrajtová, Iva Felcmanová, Kristína Nováková,
Jitka Filařová,Martin Štěpánek, Ivana Mesárošová, Dita Petrovičová, Karina Kapounová, Monika
Štrajtová, Andrea Kučerová, Lenka Duchoňová,
Bára Borkovcová, Mája Mančalová, Viktorie Del
Machioví, Pavla Voborská, Tomáš Císař, Jirka Hovorka.
Zde je souhrn veškerých akcí a aktivit, na kterých měli dobrovolníci podíl:
VEŘEJNÉ AKCE
Sbírka pro Jablůňku
Termín: 4. února - 31. března
Cíl: Zisk peněz pro dokončení prací na komíně objektu budoucího komunitního centra
Jablůňka ve Valkeřicích, který bude po dokončení rekonstrukcí sloužit jako Domov náhradní
rodinné péče pro děti vystavené rasové, náboženské či jiné diskriminaci stejně tak jako
pro děti s mentálním či tělesným postižením.
Druhým cílem bylo prezentovat veřejnosti důležitost tohoto projektu, jeho smysl a hlavně poukázat na potřebu změn v oblasti péče o osoby
s postižením.
Představa: Oslovit ﬁrmy, spolky, sdružení
a profesorské sbory, zda by byli ochotni si vyslechnout desetiminutovou přednášku s video
prezentací. Po přednášce je požádat o ﬁnanční
příspěvek a případně je odkázat, pokud nechtějí přispět okamžitě, na po Děčíně umístěné kasičky.
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Příprava: Sbírka byla připravována ve dvou
fázích. Před vánoci 2006 jsme se s dobrovolníky
připravovali prezentaci a přednášku a po novém roce jsme oslovovali ﬁrmy, spolky a sdružení.
Průběh: První přednášky samozřejmě provázela nervozita a i dílčí organizační potíže,
po dvou týdnech se však již všichni otrkali
a sbírka nabrala podobu pohodové „rutiny“.
Z každého ﬁnančního příspěvku jsme měli radost a napjatě jsme počítali přibývající peníze.
Závěr: Celkový výtěžek 31 000 Kč nás velmi
potěšil, navíc bylo podrobně o „naší věci“ informováno cca 400 lidí a prezentace proběhla cca
ve 20 organizacích.
Na sbírce se podílelo 10 dobrovolníků.
Prosluněný Ples - 1. ročník
Termín: 31. 3. 2007
Cíl: Popularizovat jméno Slunečnice a otevřít tak jejím fundraiserům a obchodním zástupcům, stejně tak jako dobrovolníkům při další
sbírce, dveře do dalších Děčínských organizací
a srdcí jednotlivých lidí. Druhým cílem je výtěžek z tomboly a vstupného
Představa: Plesů v Děčíně je mnoho, většinou však sázejí na účast svých příznivců (ples
myslivců, hasičů, škol), či na kvalitní tombolu.
Slunečnice, která příznivcům prodá max. 70
vstupenek, vsadila na kvalitní kapelu, zajímavé
programové doplňky a stylovou výzdobu.
Součástí je také nadstandartní propagace.
Příprava: deset dobrovolníků se rozdělilo
do skupin, z nichž část připravovala výzdobu,
část pomáhala při tvorbě propagace, část připravovala program a doplňky. To vše v době,
kdy běžela naplno sbírka. Patrné tedy jest, že
mezi od ledna do března jsme se opravdu nenudili.
Průběh a závěr: Počet účastníků se díky
docela slušné propagaci dostal na 150, což je
na první ročník úspěch. Důležité je, že výborný
program, jehož důsledkem byla spokojenost
účastníků, nám vytvořil dobré zázemí pro další
ročník. Peníze se v 1. ročníku získat nepodařilo.

Zámecká Kramle
Termín: 22. - 24. 6. 2007
Cíl: Spojení světů. Lidé s postižením jsou
zváni na akci stejně jako veřejnost. Na pódiích
se objeví muzikanti „zdraví“ stejně tak jako divadelníci z ústavů sociální péče či rodin. Lidé
při dobré zábavě samovolně bourají bariéry a
divák sledující divadelní představení Bohnické
divadelní společnosti má příležitost si poupravit názor na dovednosti lidí s handicapem.
Představa: Je letitá, neb šlo již o 12. ročník
festivalu. Pátek byl zasvěcen divadelní přehlídce, sobota pak soutěžnímu dopoledni, fotbalovému turnaji, přehlídce kapel, workshopům
a na závěr půlnočnímu ﬁlmovému klubu.
Příprava: Byla náročná a probíhala od ledna
do konce června. Akce si již při přípravách vyžádala pomoci 16 dobrovolníků, kteří telefonovali,
vymýšleli, sháněli materiál, účinkující, sponzory
a podíleli se na přípravě i průběhu propagace.
Na místě, tedy v době akce, se prohánělo 25
dobrovolníků.
Průběh a závěr: Protože akce byla spojena
i se školením dobrovolníků, kdy po večerech
probíhala teoretická příprava (komunikace,
profesionální vystupování, improvizace) a přes
den jsme zajišťovali akci, byl celý víkend velmi
vyčerpávající.
Divadelní přehlídka, fotbalové klání i přehlídka kapel proběhly bez větších problémů
a úspěšně. Akce se účastnilo cca 80 klientů
a 300 návštěvníků z veřejnosti.
Finanční výtěžek festivalu, který je vedlejším produktem při plnění cíle, byl 14 000 Kč.
Letní pobyt:
Termín: První týden v červenci
Klienti a asistentky z centra denních služeb Slunečnice, společně s dobrovolníky vyrazili na týden z civilizace poznávat se navzájem a odpočinout si od světa.
Akce se účastnili 2 dobrovolníci
Den otevřených dveří:
Termín: 6. 9. 2007
Průběh: Akci vzhledem brzkému datu
(všichni ještě na prázdninách) dobrovolníci nepřipravovali, avšak pomáhali přímo při ní. Dob-

rovolnická sekce měla na starost přípravu soutěžního odpoledne pro všechny, kdož přijdou.
Počasí bylo zkraje velmi hrubé a neustále nám
strhávalo stánky. Nakonec jsme se tedy oddali
osudu, a doufali, že pršet nebude. Soutěžní disciplíny, táborák, občerstvení a turnaj v petangue vyzkoušelo cca 30 lidí.
Na akci pracovalo 6 dobrovolníků.
Festival Valkeřické Jablíčko
Termín: 14. - 16. 9. 2007
Cíl: Zahradní slavnost slouží jako odměna
pro dobrovolníky a neformální poznávací pojítko mezi zaměstnanci a dobrovolníky
Příprava: Na přípravě se dobrovolníci nepodílejí, neb jaká by to pak byla odměna.
Průběh: Krom malého koncertu, občerstvení, soutěží a jednoho dokumentu čekal dobrovolníky i výborný večerní program, který měl
za cíl posílit povědomí mladých lidí o důležitosti komunikačních dovedností. Modelové sporné situace dvou lidí, které dobrovolníci ztvárnili, jsme natočili a následně rozebírali. Nahrávky,
které jsou krom praktické užitečnosti i velmi
zábavné, nás dodnes baví na jiných akcích.
Závěr: Příjemná akce, dobrý start do nového
„dobrovolnického“ roku, kde navíc dobrovolníci poznali budoucnost Slunečnice, tedy domov
náhradní rodinné péče Jablůňka. Zde se totiž
akce konala. Akce se účastnilo 6 dobrovolníků
Soutěž v 1. pomoci a taneční zábava
Termín: 18. října
Toto byla „dvojakce“ Centra denních služeb.
Celou akci připravily asistentky samy, na organizační podporu v určený den si však přizvaly
dobrovolníky. Obě akce proběhly zdárně a bez
zádrhelů, návštěvnost čítala v součtu kolem
140 lidu, z toho cca 90 klientů.
Dobrovolníků na akcích pomáhalo 7
Mikulášská besídka
Termín: 5. 12. 2007
Příprava akce: Spočívala ve 3 schůzkách
a individuálních úkolech, kdy každý dostal
na starosti připravit jednu soutěž, vybraní jedinci připravili diskotéku, nakoupili odměny,
sehnali kostýmy Mikuláše, čerta, anděla. Příprava akce zabrala cca měsíc.
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Průběh a závěr: Na besídku, která probíhala na zámku děčínském, přišlo nevídaných 140
klientů Slunečnice a návštěvníků z veřejnosti.
Hlahol dětí dal tak moderátorům velkou práci. Kuchařky horečně doplňovali občerstvení,
které mizelo po kilech. Soutěží se vždy účastnil
nadšený houf dětí, které se v tu chvíli proměnily
do podoby zbraně hromadného ničení. I přesto
zvládnutá akce přinesla do příštího roku poučení. Méně je někdy více.
Akci připravovalo 6 dobrovolníků
PŘÍPRAVY NA ROK 2008
Od října probíhají také intenzivní přípravy
na další ročníky Zámecké Kramle a Prosluněný Retroples, který se koná již 11. ledna 2008.
Na přípravách na tyto dvě akce se každý týden
mezi říjnem a prosincem podílelo 20 dobrovolníků.
ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ při festivalu Zámecká Kramle 21. - 24. 6. 2007.
Akce se účastnilo 25 lidí, školení probíhalo vždy večer po skončení organizační práce
a náplní byla teoretická příprava na další den.
Probrány byly důležité body typu spolupráce,
vystupování, profesionálního jednání atp.
ŠKOLENÍ – ARTETERAPEUTICKÝ SEMINÁŘ
na Jablůňce 8. - 10. 8. 2007.
Semináře se účastnilo 25 lidí, z toho bohužel
jen 5 dobrovolníků. No jo, prázdniny. Seminář
byl zaměřen na jiný pohled na osobnost účastníka a to pomocí výtvarných technik. Ty pomohou objektivně zhodnotit doslova obraz sebe
samého (došlo i na autoportréty). Nedokonalost
malíře tu není na závadu, ba naopak, právě neschopnost namalovat se tak, jak vypadám, ukáže zkušenému terapeutovi (který byl přítomen)
rysy osobnosti, ať už skryté či zjevné. Účastník
semináře si tak lépe ujasní, „kdo je“. Tato technika
je poměrně nová, dobrovolníci ji však vítají jako
hravou činnost a nenásilně si tak navzájem otevírají dveře a ukazují ostatním, jací jsou. Což je
pro kvalitní organizační tým důležité.
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ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ při akci Valkeřické
Jablíčko 14. 9. 2007.
Výborný večerní program, který měl za cíl
posílit povědomí mladých lidí o důležitosti
komunikačních dovedností. Modelové sporné
situace dvou lidí, které dobrovolníci ztvárnili,
jsme natočili a následně rozebírali. Závěrem
proběhla krátká, ale báječná přednáška o mimoverbálních projevech komunikace.
Účastno 6 dobrovolníků.
ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ v Horním Podluží
2. - 4. 11. 2007.
Víkendové školení v novém prostředí bylo
skvělé. 19 dobrovolníků a čtyři zaměstnanci
udělali kus práce. Součástí byl kurs 1. pomoci,
školení na vyjednávání a profesionální rozhovor, ukázka práce s klientem, stručný výklad
dobrovolnického zákona, rozbor cílů Slunečnice a význam dobrovolnictví pro Slunečnici,
krátký výlet a večerní zpívání, hraní na nástroje
a rychlé usínání.
DALŠÍ AKTIVITY
Mezi další, avšak neméně podstatné aktivity patří:
Účast dobrovolníků v kroužku dramatickém, vaření, cvičení a fotbalu.
Účast a doprovod uživatelů služeb na pravidelných výletech.
Jednorázová pomoc při přípravě výrobků
na vánoční trhy.
Pomoc při prezentačních akcích Slunečnice,
tedy na vánočních trzích a slavnostech města
Děčína.
Pomoc při dopolední činnosti v CDS.
Pomoc při vyhodnocování výtvarné soutěže v CDS.
Distribuce propagačních materiálů Sociální
ﬁrmy Slunečnice a centra denních služeb.
Účast na pravidelných supervizích.

VÝSLEDKY PRÁCE
Dříve poněkud proměnlivá sestava dobrovolníků se dobře ustálila. Stávající členové
týmu navíc nabyli dosti zkušeností i znalostí, ať
už při práci s klienty, při organizaci akcí či účastí
na množství školení.
Podařilo se nám zapojit mnohem více dobrovolníků do přímé práce s klienty, což vnímáme jako důležitý bod ve změně přístupu k práci
dobrovolníků, kteří dříve pomáhali převážně
při přípravě veřejných akcí.
Zámecká Kramle 2007 přinesla osmdesáti
lidem s postižením možnost veřejného divadelního vystoupení, účasti na fotbalovém turnaji
a relaxaci na hudební části festivalu. To vše za
účasti veřejnosti. Dotek světů se tedy za pomoci dobrovolníků mohl uskutečnit i po dvanácté.
Podařilo se uskutečnit desítku menších či
větších akcí, které pomohly šířit poslání Slunečnice, myšlenku dobrovolnictví a zprostředkovaly lidem s postižením další kontakt se světem.
Navíc přinesly i celkový výtěžek téměř 50000
Kč, který byl využit na zlepšení kvality služeb
Slunečnice o.s.
Skrze práci v Centru sociální rehabilitace,
klientsko-dobrovolné kroužky a výlety dochází
neustále k naplňování poslání Slunečnice. Mladí lidé poznávají osoby s postižením a naopak,
učí se respektu k odlišnostem a odstraňují zábrany. A o to nám jde.
PLÁNY NA ROK 2008
Již v roce 2007 probíhaly přípravy na druhý
ročník prosluněného plesu, nazvaný Retro Ples.
Stejně tak pilně připravujeme 13. Ročník Kramle 08. V příštím roce krom klasického docházení
dobrovolníků na kroužky a dopolední činnost
v CDS připravujeme program, tzv. Dobré odpoledne. Dobrovolník ve dvojici s uživatelem
služeb CDS jednou týdně vyrazí dle předem připraveného programu na dvou až tříhodinové
dobrodružství. Náplní může být cokoliv, např.
plavání, kino, muzeum, společná tvorba, ať už
řemeslná, hudební či jiná. Poptávka po této
službě je vysoká, proto také chceme rozšířit základnu dobrovolníků na rovných třicet lidí.
Ondřej Zima
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SEKCE VÝTVARNÝ ATELIÉR
VÝSTAVY
V průběhu prvního pololetí se
jako každým rokem malíři z našeho ateliéru intenzivně věnovali tvorbě, aby v další části
roku měli dostatek děl pro plánované výstavy.
První byla zahájena 19. 9. 2007 v Divadle Bez
Zábradlí v Praze ve spolupráci s f. Wienerberger a trvala dva měsíce. Vernisáž výstavy byla
veřejnosti představena jako součást vyhlášení
výsledků architektonické soutěže nejlepších
projektů staveb Porotherm 2007 a jako první
ji shlédli významní čeští architekti, podnikatelé v oboru stavebnictví a zástupci ministerstva
průmyslu. V dalších dnech si ji mohli prohlédnout návštěvníci divadla, kterých po dobu trvání
výstavy přišlo přes 31.000. Výstava se vedení divadla líbila natolik, že nás na rok 2008 sami oslovili s nabídkou na uspořádání další letní výstavy.
23. října 2007 proběhla vernisáž výstavy
na Teplickém zámku. Akce se účastnil zástupce
krajského hejtmana, Ing. Petr Fiala, primátor
Města děčín, Ing. Vladislav Raška a mnoho dalších zajímavých osob zdejšího společenského,
politického i kulturního života. O výstavě natáčela reprtáž Česká televize a odvysílána byla
tentýž den ve večrním zpravodajství. Výstava
byla ukončena 27.listopadu 2007.
V listopadu a prosinci jsme se připravovali
na závěrečný galavečer, který proběhl 14. prosince 2007 ve Slunečnici. Vedle příjemného kulturního programu jsme zde přátelům a podporovatelům Slunečnice představili letošní nová
díla a velkou část z nich slavnostně jako poděkování za ﬁnanční podporu v roce 2007 předali
našim donátorům.
VÝTVARNÉ NÁVRHY
Ateliér začal ve druhé polovině roku úzce spolupracovat s Chráněnou graﬁckou dílnou Slunečnice, pro kterou připravoval graﬁcké návrhy na loga ﬁrem, novoročenky a další materiály. Z našich
návrhů pak dotvářeli graﬁci chráněné dílny konečnou podobu pro zákazníky dílny a vzniká tak
zajímavá spolupráce, přínosná pro obě strany.
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ARTETERAPEUTICKÝ SEMINÁŘ
8. - 10. srpna 2007 jsme ve Valkeřicích u Děčína uspořádali pro pracovníky, klienty a dobrovolníky třídenní arteterapeutický seminář. První
den vedl lektor výtvarného ateliéru Pavel Ledinský a zasvěcoval přítomné do základů technik
malby, včetně vlastní přípravy barev, míchání
odstínů, nanášení na plátno, atd. Druhý den arteterapeutka Mgr. Jana Merhautová pojala jako
sebezkušenostní proces, v němž účastníci vyjadřovali prostřednictvím barev a obrazů sebe
sama. Zajímavě pojatý seminář tak podporoval
účastníky v kreativitě a fantazii. Poslední den
patřil závěrečné vernisáži a hodnocení.
CITOVOD
Dlouhými přípravami procházel také náš
sborník básní a obrazů - Citovod, který jsme
v roce 2007 měli vydat. Vzhledem k nedostatku
prostředků však budeme muset tuto jedinečnou publikaci dokončit až v následujícím roce
a pochopitelně nebude chybět její představení
s velkou slávou, ošperkovanou autorským čtením a malou výstavou s ukázkami vybraných
děl našeho ateliéru.
Šárka Dostálová

VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2006 vyšel nový zákon o sociálních službách, který radikálně změnil podmínky a pracovní
prostředí pro sociální organizace, ať neziskové či příspěvkové. V minulosti měly jediný cíl-pečovat
co nejlépe o klienta. Nyní se takřka přes noc musely přeměnit v profesionální organizace, které
bojují v konkurenčním prostředí o zájem klientů, musí si je získat a udržet. Musí o sobě umět dát
vědět svému okolí, veřejnosti, politickým zástupcům médiím.
Pro malé organizace to byly podmínky takřka likvidační. Neměly peníze na vzdělávání zaměstnanců, kritériem výběru pracovníků byl pro ně vždy především lidský přístup, trpělivost a laskavost
ke klientovi a až na druhém místě oﬁciální vzdělání. Neuměly na sebe upozorňovat veřejnost, nepokládaly to za důležité.
V tuto chvíli přišel náš projekt, který byl cíleně zaměřený na poskytnutí pomoci ve vzdělávání.
Nabídli jsme bezplatně několik různých typů kurzů na proškolení zaměstnanců a řídících pracovníků. Kurzy byly pečlivě zvoleny tak, aby co nejvíce pomohly organizacím v profesním růstu. Některé
kurzy byly krátkodobé, jiné trvaly rok, rok a půl. Bylo mou velkou radostí vidět, jak při dlouhodobých kurzech se nesmělí lidé mění v profesionály, kteří si jsou jistí sami sebou, svou odborností.
Š. Ticová
vedoucí projektu Konkurenceschopnost poskytovatelů sociálních služeb na Děčínsku

Rozvoj pracovních dovedností
Jako jeden z prvních kurzů byl kurz Profesních dovedností, který lektorovala Mgr. Jana
Merhautová. Kurzu se zúčastnilo a závěrečný
certiﬁkát obdrželo 14 osob. Kurz se skládal
z teoretické a praktické části. Kurz Profesních
dovedností byl doplněn o poradenství při krizových situacích s klienty, lektorka docházela
do jednotlivých organizací dle potřeby, nebo
asistentky docházely k ní vždy, když potřebovaly řešit krizovou situaci.
Dalším kurzem byl přes rok trvající kurz Řídících dovedností, určený pro vedoucí pracovníky
organizací. Skládal se z několika modulů. O moduly Umění zacházet s časem, Vedení a motivace
lidí a Vlastní psychohygiena byl tak velký zájem,
že jsme je pořádali dvakrát. Kurzu se celkem zúčastnilo a certiﬁkáty obdrželo 54 účastníků.
V únoru 2007 začal roční kurz Podpora při
zavádění standardů. Výhodou tohoto kurzu
bylo praktické poradenství přímo v přihlášených organizacích. Lektorky kurzu Mgr. Vopatová a Mgr. Pivrncová přednášely na seminářích
a také docházely do organizací a přímo na místě radily při praktickém zavádění jednotlivých

standardů kvality. Kurzu se zúčastnilo a certiﬁkáty obdrželo celkem 25 účastníků.
Dalším realizovaným kurzem byl kurz PC
dovedností. Přihlášení účastníci byly skoro začátečníci, a proto jsme ocenili trpělivý a lidský
přístup lektora kurzu p. Michala Moce. Hlavně
díky jemu se podařilo všem 10 přihlášeným
účastníkům složit závěrečnou zkoušku. V průběhu kurzu došlo k výměně tří účastníků za jiné,
původní změnili profesi z časových důvodů již
nemohli kurz navštěvovat. Kurzu se zúčastnilo
13 účastníků, závěrečnou zkoušku absolvovalo
a složilo 10 účastníků.
V únoru také začaly kurzy Techniky práce
s klientem prvním seminářem - Arteterapie.
Bylo 14 osob - 7 asistentek péče a 7 uživatelů.
Další semináře:
Dramaterapie – 10 zúčastněných ( 5+5)
Muzikoterapie- 10 zúčastněných
Krizové situace – 14 osob
Tabu v komunikaci – 15 osob
Tvořivé dílny – 26 osob
Individuální plán rozvoje klienta – 13 osob
Úvod do AAK – 22 osob
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Kurz PR v NNO a následného celoročního
PR poradenství se zúčastnilo 10 osob. Výstupem z tohoto kurzu bylo 7 PR plánů organizací.
Akreditované kurz: Ústí – 30 osob, Děčín – 12
osob, Chomutov – 17 osob
Celkem tedy 306 osob se školilo na kurzech
a obdrželo certiﬁkáty.
Do kurzu byly zapojeny organizace s celého
kraje: z Mostu, Chomutova, Čížkovic, Tuchořic,
Ústí nad Labem, Děčína, Litoměřic, Staré Olešky, Brtníků, Kytlic, České Kamenice, Rumburku,
Varnsdorfu, Jiříkova, Filipova, Lipové, Horní
Poustevny, Šluknova.
Jmenovitě vzdělávací projekt využívalo
těchto 34 organizací: Agentura osobní asistenční služby, CSSD, o.s. Jurta, Agentura osmý den,
Ymca Ústí nad Labem, Oblastní charita Ústí nad
Labem, USP Brtníky, USP Česká Kamenice, ÚSP

Kytlice, ÚSP Oleška, ÚSP Jiříkov, ÚSP Tuchořice,
ÚSP Čížkovice, ÚSP Horní Poustevna,ÚSP Dolní Poustevna ( Integrované centrum),Domov
důchodců Česká Kamenice, Domov důchodců
Filipov, Domov důchodců Lipová, O.s. Křesťanské splečenství Jonáš, Židovská obec Děčín,
O.s.Život na hraně, Diakonie ČCE Litoměřice,
Agentura Pondělí Šluknov, org. Na křižovatce
Varnsdorf, AVAZ Děčín, Asistence o.s. Praha, MC
Bělásek, Farní charita Rumburk, Kolumbus,o.s.
Ústí nad Labem, Charitní sdružení Děčín, Kofoedova škola, o.s.Most, DD Severní Terasa Ústí nad
Labem, Slunečnice, o.s., Sociální ﬁrma Slunečnice, Graﬁcká dílna Slunečnice.
Vzdělávací projekt Konkurenceschopnost
poskytovatelů sociálních služeb byl v roce 2007
podpořen ESF a státním rozpočtem ČR v celkové výši 2 593 336,- Kč.

V přímé návaznosti na vzdělávací projekt vzniklo
Vzdělávací centrum Slunečnice
Po ukončení vzdělávacího projektu v roce
2008 bude vzdělávání ve Slunečnici pokračovat dalšími kurzy, které se již připravují. Vzniklo Vzdělávací centrum Slunečnice, které zahájí
svou činnost akreditovaným 150 hodinovým
kurzem Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o osoby
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s postižením. Kurz bude určen pro zaměstnance
organizací, které pečují o uživatele s mentálním,
zdravotním či kombinovaným postižením. Dále
plánujeme akreditované kurzy, které budou
pomáhat zaměstnancům a zaměstnavatelům
v jejich profesním růstu a půjdou zařadit do celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků.

NÁKLADY A VÝNOSY ROKU 2007
NÁKLADY 2007
Mzdové náklady ........................................................................................................................................3.027.707 Kč
Materiál ........................................................................................................................................................... 712.860 Kč
Energie a služby k nájmu .......................................................................................................................... 314.992 Kč
Nájemné ......................................................................................................................................................... 416.795 Kč
Opravy a údržba .......................................................................................................................................... 194.218 Kč
Cestovné ............................................................................................................................................................55.850 Kč
Vedení projektů, fundraising................................................................................................................... 110.301 Kč
Telefony, poštovné, internet .................................................................................................................... 134.331 Kč
Vzdělávání ...................................................................................................................................................1.384.308 Kč
Vzdělávání dobrovolníků.............................................................................................................................66.158 Kč
Supervize ........................................................................................................................................................ 124.000 Kč
Propagace, PR ............................................................................................................................................... 200.782 Kč
Účetní služby................................................................................................................................................. 182.470 Kč
Bankovní poplatky .........................................................................................................................................19.050 Kč
Ostatní služby (pronájmy, honoráře, leasing, administrativa projektů...) ........................................ 940.499 Kč
Ostatní náklady (daně a poplatky, penále, provozní náklady, pojištění...) .......................................1.351.873 Kč
Odpisy ................................................................................................................................................................. 6.852 Kč
Náklady celkem ........................................................................................................ 9.243.045 Kč
VÝNOSY 2007
Dotace Krajského úřadu Ústeckého Kraje .......................................................................................... 145.000 Kč
Dotace Statutárního města Děčín ......................................................................................................... 250.000 Kč
Dotace Ministerstva kultury .......................................................................................................................35.000 Kč
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ...................................................................................... 890.000 Kč
Dotace Ministerstva vnitra ....................................................................................................................... 228.391 Kč
Dotace Komunitní nadace Euroregionu Ústí n.L.................................................................................60.000 Kč
Refundce mzdových nákladů Úřad práce v Děčíně ........................................................................ 129.881 Kč
Dotace ESF 1.1 (EU a státní rozpočet ČR) .........................................................................................2.808.905 Kč
Dotace ESF 4.1 (EU a státní rozpočet ČR) ..................................................................................... 2.588.7544 Kč
Sponzoring .................................................................................................................................................1.027.360 Kč
Výnosy za reklamu ...................................................................................................................................... 305.853 Kč
Úhrady doplňkových služeb uživateli .....................................................................................................78 620 Kč
Pronájmy prostor ......................................................................................................................................... 132.816 Kč
Ostatní tržby a výnosy (vstupné z akcí, prodej drobných výrobků, rekonstrukce...)........................ 552.595 Kč
Členské příspěvky ............................................................................................................................................ 3.000 Kč
Úroky.........................................................................................................................................................................750 Kč
Výnosy celkem .......................................................................................................... 9.236.943 Kč
Hospodářská ztráta za rok 2008 činí ...............................................................................6.103 Kč
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NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
CDS:
sponzorské dary...................................1.007.901 Kč
hmotné dary ................................................. 8.000 Kč
Úřad práce Děčín .................................... 129.881 Kč
MPSV ........................................................... 890.000 Kč
Město Děčín ............................................. 102.000 Kč
Krajský úřad Ústí nad Labem.................95.000 Kč
Vlastní příjmy ........................................1.043.201 Kč
Celkem ....................................... 3.275.983 Kč
* Pozn.: do nákladů CDS se velkou měrou promítají náklady dobrovolnické sekce, která je podpůrnou aktivitou
CDS, stejně jako náklady Výtvarného ateliéru mimo samotný projekt výstav Máme co nabídnout.

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY:
MV ČR ......................................................... 270.000 Kč
Město Děčín ................................................48.000 Kč
sponzorské dary.........................................11.500 Kč
Celkem .......................................... 329.500 Kč
* Pozn.: část nákladů dobrovolnické sekce je zahrnuta
v rámci projektu CDS

MÁME CO NABÍDNOUT:
MK ČR.............................................................35.000 Kč
Krajský úřad Ústí nad Labem.................50.000 Kč
Celkem ............................................ 85.000 Kč
* Pozn.: část nákladů výtvarného ateliéru je zahrnuta
v rámci projektu CDS.

KONKURENCESCHOPNOST:
Celkem ....................................... 2.588.754 Kč
SOCIÁLNÍ FIRMA - SLUNEČNICE:
Celkem ....................................... 2.809.905 Kč
SBÍRKA JABLŮŇKA:
drobné dary ................................................... 3.595 Kč
sbírka .............................................................30.433 Kč
Celkem ............................................ 34.028 Kč

SAMOSTATNÉ HOSPODÁŘSKÉ JEDNOTKY

SOCIÁLNÍ FIRMA - SLUNEČNICE, o.s.
Náklady 2007

Výnosy 2007

Mzdové náklady ...................................... 142.686 Kč
ŽL....................................................................... 2.000 Kč
Účetní služby................................................. 3.020 Kč
ostatní náklady .................................................889 Kč
Náklady celkem ........................... 148.595 Kč

Dotace ÚP- zaměstnávání osob se ZP 73.479 Kč
Tržby ze zakázek ........................................ 24.840 Kč
úroky .......................................................................37 Kč
Výnosy celkem ................................98.356 Kč

Rozdíl: ...........................................................................................................................- 50.239 Kč
Provozní půjčky Slunečnice ........................................................................................................................31.500 Kč
Rozdíl po odečtení půjčky...........................................................................................................................81.739 Kč
+ nároková dotace ÚP za 4Q/07 obdržená v r. 2008................................................................... + 116.632 Kč
= Výsledek ...................................................................................................................+ 34.893 Kč
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ GDS ZA ROK 2007
NÁKLADY

VÝNOSY

Mzdové náklady ...................................... 444.855 Kč
Cestovné ............................................................... 90 Kč
Materiál .........................................................28.079 Kč
Telefony,poštovné ....................................... 7.657 Kč
Vzdělávání,školení.....................................13.421 Kč
Náklady na technol.rozvoj .....................64.585 Kč
Účetní služby...............................................18.070 Kč
Propagace ....................................................18.921 Kč
Elektrorevize .................................................. 1.223 Kč
Pojištění .......................................................... 5.024 Kč
Ostatní náklady ..........................................14.278 Kč
Náklady celkem ........................... 672.363 Kč

Dotace ÚP nájem ....................................... 30.000 Kč
Nájemné ....................................................... 56.160 Kč
Dotace ÚP-zaměstnávání osob se ZP 306.938 Kč
Čistý zisk ze zakázek GDS .....................385.021 Kč
Ostatní příjmy ................................................5.025 Kč

Výnosy celkem ..............................727.164 Kč

Celkový hospodářský zisk Chráněné graﬁcké dílny Slunečnice činí za rok 2007 - 54.801 Kč.
Pozn.: Do provozních nákladů dílny není zahrnuta mzda vedoucího GDS.

FUNDRAISING a vlastní příjmy v roce 2007
Projektový fundraising:
Nadace ..........................................................60.000 Kč
Ministerstva ...........................................1.153.391 Kč
Krajský úřad Ústeckého kraje ............. 145.000 Kč
Město Děčín ............................................. 250.000 Kč
Fondy EU ................................................5.397.659 Kč
Úřad práce Děčín .................................... 129.881 Kč
Celkem ....................................... 7.135.931 Kč

Firemní fundraising:
Sponzorské dary ..................................1.027.360 Kč
Reklama ..................................................... 305.853 Kč
Celkem ....................................... 1.333.213 Kč
Vlastní příjmy ........................................... 767.029 Kč
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Činnost Slunečnice v roce 2007 podpořili

Lomox plus s.r.o.
Shotty
Bayer CZ
Max Bögl a Josef Krýsl,
Stavební a lomařská společnost, k.s.
Severočeská energetika, a.s.
Dektrade a.s.
Dokom Final s.r.o.
Ing. Vladislav Raška
První krušnohorská realitní kancelář s.r.o.
MoToArTe, s.r.o.
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Ondřej Smíšek
Kyjovský Josef - Cestovní kancelář Dezka Děčín
Ing. Vlastimil Pažourek
Saint-Gobain Weber Tyranova, a.s.
Stanislav Hainc EL+D
Rubikon stavby s.r.o.
Unilever ČR, s.r.o.
Šindelář Petr
Almea, s.r.o. - lékárna Centrum
Barvy laky Majka
ARTES - Alice Pijonkina
Stroj-Union s.r.o.

SLUNEČNICE, O.S.
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1
Tel.: 412 512 400 - Mobil: 739 510 653
E-mail: slunecnice@slundecin.org
info@slundecin.org

Kontakty na vedoucí zaměstnance:
Šárka DOSTÁLOVÁ
Jana ZÝKOVÁ
Ondřej ZIMA
Ivana FRYČKOVÁ
Štěpánka TICOVÁ
Martin ZÍKA
Kateřina SCHMIDTOVÁ
Josef VALTR
Lucie KADOROVÁ

tel. 604 626 222
tel. 739 510 653
tel. 739 355 705
tel. 723 140 880
tel. 723 898 311
tel. 737 502 295
tel. 739 492 193
tel. 733 572 434
tel. 739 492 206

e-mail: dostalova@slundecin.org
e-mail: zykova@slundecin.org
e-mail: zima@slundecin.org
e-mail: fryckova@slundecin.org
e-mail: ticova@slundecin.org
e-mail: gds@gdsdecin.cz
e-mail: schmidtova@socialniﬁrma.cz
e-mail: valtr@socialniﬁrma.cz
e-mail: obchod@socialniﬁrma.cz

