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„To, co děláme, je méně než kapka v moři.  

Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“   

Matka Tereza 
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Úvodní slovo 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Spolku Slunečnice, 

milí čtenáři naší výroční zprávy! 

Náš spolek existuje a funguje již druhým rokem a ani v tomto roce jsme nelenily 
a troufáme si říct, že je za námi vidět opět velký kus práce. Pod naším společným 
vedením můžeme tento rok považovat za úspěšný. Jak se říká, „ve dvou se to lépe 
táhne“ a společně se stabilním, motivovaným a ustáleným týmem lidí to jde ještě 
snáz. Samozřejmě, že by náš spolek nemohl existovat bez podporovatelů, donátorů, 
příznivců a lidí kolem nás, kteří našemu spolku pomáhají realizovat cíle, kterých není 
možné dosáhnout snadno a rychle. 

Vážíme si každé podpory mající zásluhu na tom, že Spolek Slunečnice roste tempem 
k plně profesionalizované organizaci poskytující kvalitní sociální službu ve Vimperku. 
Úplný přehled našich partnerů a podporovatelů, najdete v této výroční zprávě. Všem 
patří velký dík. 

Určitě jsme se za tyto dva roky plné práce dostaly do podvědomí veřejnosti a jistě jste 
seznámeni, že náš spolek nabízí činnosti, volnočasové aktivity, sociální služby 
a zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci 
a etnické menšiny. 

Psychosociální podmínky pro naše klienty, ale i pro nás, kteří s nimi pracujeme a 
trávíme společný čas, jsou společně pro nás plně zavazující. Vedou ke spokojenému 
a plnohodnotnému soužití nás všech. Komunikací, motivací a s respektem 
podporujeme klienty v dalším rozvoji jejich osobnosti. Snažíme se vytvářet příjemné 
podmínky a zázemí pro individuální a skupinové činnosti, které pomáhají k rozvoji 
každého jedince. Činnosti a aktivity plánujeme tak, aby vycházely z potřeb všech 
našich uživatelů. 

Velmi si považujeme spoluúčasti rodičů našich uživatelů, při které dochází k nejužšímu 
předávání informací, pro nás velice přínosných a důležitých při práci s klientem. 

V průběhu roku se mohli rodiče, ale i veřejnost dozvědět o všech akcích, činnostech, 
výtvarných pracích a soutěžích, tematicky zaměřených výletech, vzdělávacích 
programech, koncertech a o ostatních činnostech Spolku Slunečnice na webových 
stránkách, na facebooku a v jiných informačních zdrojích a mediích. 

Milí čtenáři výroční zprávy, ještě jednou velký dík všem a věříme, že se Spolku 
Slunečnice bude dařit v dalším období na cestě k dobře fungující organizaci, která je 
na veřejnosti vidět a v očích nejen veřejnosti sledována. 

Jsme tu pro Vás a jsme tu s Vámi. 

Jana Šabršulová a Radka Furišová 
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PŘEDSTAVENÍ SPOLKU:  

 

 

 Název: Spolek Slunečnice 

 Registrace: spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu   

v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6530 

 Datum vzniku: 24. října 2014 

 Sídlo: 1. máje 74, 385 01 Vimperk 

 Právní forma: spolek 

 Bankoví spojení: MONETA Money Bank 

 Číslo účtu: 216258027/0600 

 Datová schránka: fijbjzi 

 e-mail:spolek.slunecnice@seznam.cz 

 web:www.spolekslunecnice.cz 

 facebook: Spolek Slunečnice Vimperk 

 Statutární orgán: výkonný výbor - Radka Furišová  

- Jana Šabršulová 
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ÚČEL SPOLKU: 

 

 

Nabízet přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity pro osoby se zdravotním 

postižením, v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny a poskytovat jim 

komplexní podporu, rozvoj a preventivně působit proti negativním jevům. 

 

Účel spolku je naplňován prostřednictvím hlavních činností spolku:  

 poskytováním sociálních služeb 

 zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 

 organizováním kulturních a společenských akcí 

 nabídkou širokého spektra volnočasových aktivit 

 podporou, propagací a aktivní realizací dobrovolnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spolek provozuje vedlejší činnost. Vedlejší činnost spolku je provozována za 

účelem podpory hlavní činnosti a hospodárného využití spolkového majetku.  

Vedlejší činnost provozovaná v roce 2016: 

 výroba a prodej zahradní a užitkové keramiky 
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HLAVNÍ CÍL SPOLKU: 

 

 

 spolupracovat s rodinami uživatelů, podporovat a udržovat navázané 

vztahy  

 pružně organizovat zájmové činnosti, kulturní a společenské akce a výlety  

 rozvinout a fixovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 

jednotlivých uživatelů  

 rozvíjet osobnost uživatelů při pracovně výchovné činnosti, vzdělávací 

zájmové činnosti, kulturních a dalších aktivitách  
 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je 

dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků 

a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našim uživatelům je poskytována sociální péče, zapojování se do pracovních 

činností formou pracovní terapie, nabízena možnost zapojení se do sportovních, 

kulturních a zájmových aktivit. 
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Sociální službu sociálně terapeutické dílny spolek provozuje od 1. února 2015 

na základě rozhodnutí o registraci sociálních služeb Krajského úřadu 

Jihočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální služba je uživatelům nabízena od pondělí do pátku od 7:00 hodin 

do 16:00 hodin. Služba je poskytována dle požadavků uživatelů služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dbáme na: 

 respektování potřeb a přání uživatele  

 respektování volby uživatele  

 respektování práv uživatele 

 svobodu projevu a pohybu uživatele 

 individuální přístup 

 toleranci, důvěru a bezpečí  

 rovnoprávnost 

 spolupráci 

 odbornost poskytovaných služeb  

 

 

Zájemce o službu se společně se sociální 

pracovnicí seznámí s možnostmi 

a podmínkami poskytování sociální služby, 

s prostředím a pracovními terapiemi 

poskytované sociální služby.   

 

Uživatelům je sociální služba poskytována 

bezplatně, uživatelé si hradí pouze odebranou 

stravu a využité fakultativní služby dle 

platných sazebníků.  
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NABÍZENÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE:  

 

 

základní činnosti:  
 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 

a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění  

 podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 

a dovedností 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 sociálně terapeutické činnosti  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů  

 

 
pracovní terapie je rozdělena dle zájmů uživatelů do okruhů činností:   

 

 výroba keramického zboží (výroba a prodej zahradní, figurální a užitkové 

keramiky, upomínkových a dárkových předmětů)  

 výroba kreativních výrobků – gravírování a leptání skla, fimo, 

korálkování, pletení z papírového pediku, drátkování, batikování, 

enkaustika, floristika a dekorace, malování na sklo a porcelán a malba 

 výroba malých upomínkových předmětů v textilní dílně (háčkování, 

pletení) 

 výroba výrobků zaměřených na zdraví a krásu (výroba a prodej přírodních 

mýdel a koupelnových solí) 
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MÍSTEM POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN: 

  
 
 

 město Vimperk, ulice 1. máje č. p. 74, 1. patro 

Před budovou je parkoviště, které je po dobu nástupu a výstupu 

z automobilu zdarma (půl  hodiny).  Vchod je bezbariérový, k dispozici je 

výtah, kterým lze přepravovat osoby se zdravotním postižením 

za doprovodu proškoleného personálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME SLUŽBU: 

 
 

 osoby se zdravotním postižením 

 osoby s mentálním postižením 

 osoby s kombinovaným postižením (nejčastěji mentální postižení 

kombinované s tělesným nebo smyslovým postižením, např. DMO, 

případně s duševním onemocněním) 

 

Věkové skupiny uživatelů:  

 dorost (15-18 let) 

 mladí dospělí  (19-26 let) 

 dospělí (27-64) 
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HLAVNÍM POSLÁNÍM SPOLKU:  

 

 zabránit sociálnímu vyloučení osob se zdravotním a duševním 

postižením  - obyvatel obce s rozšířenou působností Vimperk - a umožnit 

jim začlenit se do společnosti a prostřednictvím nabytých dovedností 

v rámci sociálně terapeutických činností získat pocit užitečnosti 

a plnohodnotného života. 

 

 
 

PRIORITOU SPOLKU: 
  

 
 
 poskytované sociální služby jsou sociálně terapeutické činnosti zaměřené 

především na podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních 

návyků a dovedností cílové skupiny uživatelů sociální služby 

s kapacitou poskytované sociální služby - 10 uživatelů v daný okamžik. 

 Dalšími činnostmi Spolku Slunečnice je zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, výchovně vzdělávací aktivity a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, organizování kulturních a společenských akcí, organizace 

volnočasových aktivit (taneční a hudební terapie, sportovní aktivity).  

 

V roce 2016 navštěvovalo sociálně terapeutické dílny celkem 26 uživatelů. 
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PROVOZ CHRÁNĚNÉ DÍLNY: 

 

 

 Hlavní náplní zaměstnanců pracujících na chráněných místech je ruční 

výroba zahradní, figurkální, užitkové a upomínkové keramiky. Vycházíme 

vstříc výrobou dle přání zákazníka. Jedná se o výhradně ručně vyráběnou 

kvalitní keramiku, kterou si můžete zpestřit  nejen vaši zahradu, terasu či 

pergolu. 

 

Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitní hlíny a vypáleny na teplotu 1200 stupňů. 

Tím je zaručena odolnost a kvalita této keramiky. 

Nabízíme sezónní sortiment i pro dané roční období. Na jaře u nás můžete 

zakoupit velikonoční a jarní dekorace. S koncem léta začínáme pracovat na 

podzimním a dušičkovém zboží. A na podzim již nabízíme k prodeji zboží 

vánoční. 

 
 

Nabízíme a vyrábíme také na zakázku například: 

 medaile na sportovní akce 

 firemní dárky 

 zahradní keramiku podle přání zákazníka 

 truhlíky a květníky specifických rozměrů 

 domovní čísla, jmenovky  
 

 

Součástí keramické dílny je i prodejní koutek, který je otevřen veřejnosti denně 

od 7 do 16 hodin.  Zákazníci se k nám opakovaně se spokojeností vrací.  
 

Zaměstnanci společně s některými uživateli se podíleli během roku také na 

prodeji těchto výrobků. Se svými výrobky jsme se mohli prezentovat na prodejní 

výstavě v Domově pro seniory Stachy – Kůsov a v ZŠ v Borové Ladě. Během roku 

nám s prodejem našich výrobků pomáhali: Květinářství Tulipán Vodňany, 

puškařství Luboš Pravda Vlachovo Březí, MUDr. Bendová Vlachovo Březí, PRO 

ŠUMAVSKO, z.s. Malenice, Knihkupectví Hana Švellerová Netolice a síť prodejen 

COOP - Vimperk, Vlachovo Březí, Vitějovice, Lhenice, Lenora, Husinec, Ktiš a dvě 

prodejny ve Vimperku. 
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A CO SE U NÁS VŠECHNO DĚLO? 

 

 

V rámci činností vedoucí k zapojení do běžných každodenních aktivit se naši 

uživatelé za podpory (pomoci) a dohledu pracovnic přímé péče podíleli na 

následujících aktivitách: 

 ergoterapie v keramické dílně 

 osamostatňování při úklidu a péči o osobní věci 

 nácvik činností související s udržením návyků v péči o vlastní osobu 

 ergoterapie v kuchyňském koutku a při úklidu společných prostor 

 aktivizační činnosti dle denní nabídky – muzikoterapie, pohybová 

aktivizace, ruční práce, výtvarná aktivizace atd. 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
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ZPRÁVA O AKTIVITÁCH PRO UŽIVATELE SPOLKU SLUNEČNICE 

 

 

 Začátkem roku  za námi přijel na návštěvu pan Mařík se svým vodícím psem, 

který si pro nás připravil velice zajímavou besedu s názvem „Slepotou ještě život 

nekončí....“.  

 Za jakých podmínek si můžeme zapůjčit knížky či různé časopisy jsme si 

vyzkoušeli v místní Městské knihovně.  

 Na jaře jsme přijali nabídku přednášky paní Pravdové – členky Okresního 

mysliveckého spolku Písek - o myslivosti a kynologii. Záživným a velice 

poutavým způsobem jsme pozorně přijímali zajímavé informace zapálených 

myslivců.  

 Letní prázdniny jsme zahájili účastí na benefičním koncertu Šumava na nohou, 

kde nám zahrály a zazpívaly kapely When It Rains, Lucky Brew a kde hlavním 

vystoupením večera byla zpěvačka Ewa Farna.  

 Prázdniny byly v plném proudu a my jsme podnikli několik letních výletů. 

Podívali jsme se na Šumavu z Klostermanovy rozhledny u Javorníku, z vyhlídkové 

věže u Soumarského Mostu jsme viděli slatě národního parku a z rozhledny na 

Zadově jsme se opět kochali krásou Šumavy.                                                                 

A výlety nebyly jen o poznávání a pozorování přírodních krás Šumavy. Ze 

Strakonic jsme si odvezli zážitky z muzea, z indiánské výstavy „Svět rudého 

muže“, ale i z hradní věže. Soutěžili jsme v nejlepších pomazánkách, na „Dni 

zdraví“ jsme si nechali změřit krevní tlak, tělesný či podkožní tuk..., opékali vuřty 

a klobásy, navštívili vimperské arboretum, vimperský zámek.  

 Na podzim jsme prožili nezapomenutelný den na Srní a Kvildě na Vlčím 

a Jelením výběhu. 

 V prvním říjnovém týdnu proběhla prodejní výstava keramických výrobků 

spojená s prezentací Spolku Slunečnice v Domově pro seniory Kůsov. 

 Navázali jsme spolupráci s organizací „Slepíši“, díky které se u nás uskutečnil 

seminář projektu „(ne)VIDÍME pracovní uplatnění“. 

 A vánoce? Zúčastnili jsme se Vánočního zdobení stromečku na náměstí. 

Báječnou vánoční atmosféru jsme nasávali na Předvánočním koncertu 

vimperského dechového orchestru. Těsně před vánocemi jsme poseděli společně 

s našimi rodinnými příslušníky a kamarády u nás, v našem spolku. 
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PROJEKTY A OSTATNÍ AKTIVITY 

 

 Spolek Slunečnice byl vybrán mezi projekty Nadace ČEZ – aplikace EPP  -

Pomáhej pohybem! Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem je 

nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, 

které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. 

 V rámci projektu „Keramika ve Slunečnici II.“,  který byl finančně podpořen 

z grantového programu Jihočeského kraje, jsme pokračovali ve spolupráci se 

Základní praktickou školou Vimperk. Z nejlepších výrobků dětí vznikla výstava 

s názvem „Keramika ve Slunečnici II.“, která byla k vidění v září v Základní škole 

praktické ve Vimperku a v prosinci v prostorách Spolku Slunečnice. 

 Díky finanční podpory Jihočeského kraje jsme mohli pokračovat s projektem 

s názvem „Jsme tady a něco umíme II.“  Putovní výstava během několika měsíců 

byla možná vidět například – v areálu BH Nemocnice Vimperk, v Základní škole 

praktické ve Vimperku, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vimperk, v 

restauraci Sklep Vimperk nebo v Turistickém informačním středisku na náměstí 

ve Vimperku. 

 Díky podpoře Jihočeského kraje se uskutečnil projekt „Muzikoterapie ve 

Slunečnici“, který sklidil veliký úspěch. Setkali jsme se celkem pětkrát a užili jsme 

si společná dopoledne u poslouchání muziky, zpívání a malování. 

 V rámci celorepublikové akce Týden sociálních služeb ČR ve Spolku Slunečnice se 

ve čtvrtek 6. října 2016 uskutečnil již podruhé Den otevřených dveří. Cílem této 

akce je upozornit veřejnost na sociální služby, představit, jak jsou tyto služby 

potřebné a nutné. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory, zařízení a 

seznámit se s poskytováním služby sociálně terapeutických dílen. Tak třeba MAS 

Šumavsko se sídlem v Malenicích, zástupci z Úřadu práce, z odboru sociálních 

věcí atd.  

 V rámci našeho ročního projektu „Pomáháme ostatním“ jsme se zapojili 

do celorepublikového XX. ročníku celostátní sbírky „Český den proti rakovině“.  

Společně s klienty se nám podařilo vybrat částku 6.975 Kč, která putovala 

na sbírkový účet Ligy proti rakovině.  

 a začátku září opět „Pomáháme ostatním“. Naši zaměstnanci se s uživateli 

a dobrovolníky „rozlétli“ do ulic Vimperku a zapojili do čtrnáctého ročníku sbírky 

„V září Světluška září“, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Prodejem 

sbírkových předmětů naše „Světlušky“ vybraly přes 4.000 Kč. Tyto finanční 
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prostředky poslouží jako příspěvek nevidomým a těžce zrakově postiženým 

dětem a dospělým z celé České republiky.  
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SOUTĚŽE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI 

 

 

 Uživatelka Spolku Slunečnice vyhrála 1. cenu v celorepublikové fotografické 

soutěže „Moje jižní Čechy“. Dva týdny, ve kterých probíhalo hlasování, byly 

opravdu náročné. Naši kamarádi nás ale podporovali v napínavém souboji 

a denně pro nás hlasovali. A výsledek? Spolek Slunečnice získal první cenu – 

elektrokolo. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás v této soutěži podpořili 

a díky kterým jsme vyhráli elektrokolo v hodnotě 30 000,- Kč.  

 Na stránkách Turistického informačního střediska Vimperk jsme se dozvěděli 

o soutěži s tématem „Máme rádi sněhuláky“. A protože jsme se zúčastnili i loni, 

pustili jsme se do práce – malování sněhuláků, sněhuláci skládané a lepené 

z papíru, háčkované, ale i keramické. A odměna? Ta byla  pro nás pro všechny. 
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Spolek Slunečnice děkuje všem, kteří nám v roce 2016 poskytli podporu. Poděkování patří 

všem sponzorům, partnerům za spolupráci na aktivitách, které jsme v letošním roce 

realizovali.  

Našim zaměstnancům a členům spolku děkujeme za dobře odvedenou práci.  

Velký dík patří: 

 Jihočeskému kraji   

 Odboru sociálních věcí Vimperk    

 Úřadu práce Prachatice   

 FOX Prachatice  

 Infocentru Vimperk  

 Městské knihovně Vimperk   

 Ing. Pomijemu – JPD data  

 MUDr. Ivě Bendové  

 Cukrárna U Jelena Vimperk  

 

 prodejcům našich výrobků: Puškařství Pravda Vlachovo Březí 

Květinářství Tulipán Vodňany 

Knihkupectví Hana Švellerová Netolice 

Síť prodejen COOP Vimperk: Vlachovo Březí, Vitějovice,               

Lhenice, Lenora, Husinec a dvě prodejny ve Vimperku 

PRO ŠUMAVSKO, z.s. Malenice 

ZŠ Borová Lada 

Domov pro seniory Stachy – Kůsov 

 

 médiím:    Vimperské noviny 

kabelová televize Epigon 

Za krásnější Vimperk 

5 + 2 

Prachatickonews.cz 

Prachatický deník 

Český rozhlas ČB 

 

 příznivcům Spolku Slunečnice:  

 pan Jaroslav Pomezný   

 paní Pravdová  

 pan Fábera  

 paní Žílová  

 pan Mikuláš 

 všem za finanční a materiální dary:   PhDr. Jana Tláskalová – 3.000 Kč 

ostatní drobní dárci 

Charita Vimperk 

 MÚ Vimperk  

 Úřadu práce Vimperk  

 MASS Šumavsko 

 ELKOTEX, s. r. o. 

 Praktické škole Vimperk 

 ČČK Prachatice 

 MUDr. Heleně Havlové 

 PhDr. Janě Tláskalové 

 Restaurace Sklep 

 paní Marie Hadravová  

 sdružení Slepíš  

 pan Madara  

 pan Kavan  

 pan Žíla  

 pan Mařík 


