
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé a příznivci Spolku Slunečnice, milí čtenáři! 

Připravili jsme pro Vás opět výroční zprávu, v které představujeme naši 

činnost za rok 2018. 

Když se ohlédneme zpět za uplynulým rokem, máme velkou radost ze 

všeho, co se nám povedlo. 

I v roce 2018 jsme se posunuli zase o kousek dál. Hledali jsme různé cesty, 

jak zlepšovat naše služby. 

Jako každoročně hodnotíme námi poskytované služby. Přichází stále noví 

uživatelé, jiní odcházejí. Potkáváme se s novými rodinami, navazujeme 

nová přátelství a kamarádství.  

Přichází ale i nové příležitosti. Tvoříme nádherné výrobky, prezentujeme se 

na různých setkáních. Naše výrobky dělají radost nejen nám, ale i druhým. 

Naše práce je založena na úctě a respektu vůči každému člověku. Každý 

člověk, se kterým přicházíme do kontaktu, je pro nás jedinečný a my se 

snažíme, aby byl ve svém životě šťastný. Určitě má v sobě sílu rozvinout 

své různorodé schopnosti a nadání.  Naštěstí i přes veškerá úskalí stále 

zůstávají v sociálních službách lidé, kteří svou práci dělají s láskou, 

laskavostí a otevřeným srdcem a ochotně věnují úsilí a péči klientům. Díky 

profesionálnímu a laskavému přístupu k uživatelům mohou být naše 

služby tak pestré a různorodé. Naši zaměstnanci pracují zodpovědně a na 

odborné úrovni. Chovají se ke klientům a spolupracovníkům s úctou, 

empatií a s přátelským přístupem. Klademe důraz na kvalitu práce 

odborného personálu, který je pravidelně proškolován. V roce 2018 jsme 

se zaměřili na vzdělávání a odborný přístup k  lidem s poruchou 

autistického spektra. Navázali jsme spolupráci s celorepublikovou 

organizací APLA, z. ú. Tábor.  

Víme, že je stále co upravovat a zvelebovat, abychom se v našem spolku 

všichni cítili příjemně a dobře se nám pracovalo. 

Úvodní slovo 
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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 

 

Spolek provozuje vedlejší činnost. Vedlejší činnost spolku je 

provozována za účelem podpory hlavní činnosti a hospodárného 

využití spolkového majetku.  Vedlejší činnosti provozované v roce 

2018:   

výroba keramických výrobků – užitková zahradní  

a figurální keramika 

Účel spolku 



 

  

Poskytovaná sociální služba - sociálně terapeutické dílny 
 
Sociální službu sociálně terapeutické dílny spolek provozuje  

od 1. února 2015 na základě rozhodnutí o registraci sociálních 

služeb Krajského úřadu Jihočeského kraje.   

Hlavním posláním poskytované sociální služby je zabránit 
sociálnímu vyloučení osob se zdravotním, mentálním (i s poruchou 
autistického spektra) a kombinovaným 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.  

Těmto lidem služba nabízí:  

příležitost a podporu při získávání a rozvíjení základních 

pracovních a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče 

o vlastní osobu  

možnost být co nejvíce samostatným a plnohodnotně se 

podílet na životě ve společnosti 

Služba je nabízena lidem, kteří se chtějí realizovat  

v pracovních aktivitách, a zároveň mít zajištěnou podporu  

při získávání praktických dovedností. Služba též podporuje 

smysluplné trávení volného času uživatele - uživatel se samostatně 

rozhoduje o způsobu života; běžně využívá veřejné služby v místě, 

kde žije; orientuje se v místě, kde žije; ví, kde co je; má navázány 

kontakty - navazuje a udržuje běžné mezilidské vztahy s rodinou, 

partnerem, přáteli, sousedy apod. 

Sociálně terapeutické dílny 



  

Prioritou 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 - 15 uživatelů v daný okamžik.    
Místem poskytování sociálně terapeutických dílen je město 
Vimperk, ulice 1. máje č. p. 74, 1. patro. Před budovou je 
parkoviště, které je po dobu nástupu a výstupu z automobilu 
zdarma. Vchod je bezbariérový, k dispozici je výtah, kterým lze 
přepravovat osoby se zdravotním postižením za doprovodu 
proškoleného personálu. 
Cílovou skupinou uživatelů sociální služby jsou osoby se 
zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci  
patřící mezi:  

osoby se zdravotním postižením 

osoby s mentálním postižením ( i s poruchami autistického 

spektra) 

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 let) 

Uživatelům je sociální služba poskytována bezplatně, uživatelé 
si hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle 
platných sazebníků.  

Sociálně terapeutické dílny 



  

Realizace služby 
 

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. 
 
V rámci sociálně terapeutických dílen zajišťuje Spolek Slunečnice 
v souladu se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:  

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 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  
pro osobní hygienu 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 

Sociální služba je uživatelům nabízena od pondělí do pátku  
od 7:00 hodin do 16:00 hodin. Služba je poskytována dle 
požadavků uživatelů služby. 
 
Zájemce o službu se společně se sociální pracovnicí seznámí 
s možnostmi a podmínkami poskytování sociální služby, 
s prostředím a pracovními terapiemi poskytované sociální služby.   
 

 

Realizace služby 



  
          

 
Pracovní terapie je rozdělena do okruhů činností:   
 

výroba keramických výrobků   
výroba kreativních výrobků  
výroba upomínkových předmětů  
kuchyňské a úklidové činnosti  

 základy společenského stolování 

– pečení vánočního cukroví, jednoduchých zákusků 

– základy vaření 

– mytí nádobí, stolů, úklid podlahy (zametání, vytírání, 

luxování), úklid společných prostor (toalety) 

integrace – kulturně společenské akce, exkurze; nakupování 

v obchodech; jednání na úřadech a poště 

základy práce na počítači a na interaktivní tabuli 

 procvičování psaní, čtení 

 vyhledávání informací 

 zakládání e-mailové adresy a posílání pošty včetně 

přikládání souborů 

 základy sdílení informací na sociálních sítích 

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...  
 
 

Sociálně terapeutické dílny 



  



 

  

 

HOBBY 2018 

Velikonoční den otevřených dveří 

Český den proti rakovině 

Šumava  očima umělců v Borových Ladách 

Slavnosti medu ve Včelné pod Boubínem 

Zažít Vimperk jinak 

Zahradní setkání Domova pro seniory Kůsov 
Klobásobraní – Vimperk 
Pohodová sobota – Vimperk 
Světový den první pomoci Vimperk 
Prodejní výstavy : 

 Obecní knihovna Zdíkov 

 Městská knihovna Vimperk 

 Kinosál Máj Zdíkov 

 Domov pro seniory Kůsov 

 hotel Zlatá Hvězda Vimperk 

 obecní úřad Čkyně 

 obecní knihovna Stachy 

 Kavárna ve Skále 

 Cukrárna pod zámkem 

Naše aktivity v roce 2018 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2087048777973463&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBqwjgCERmLoApvOa2rbNd4dgvVcTvLBW4ZmVk0KrlYBsv52gm0c0iFxxzXI4xaQ0pv8epif5aWjOlzSVSkC0LvtbswHeR37PnF5Ji0ZBmC3swM2_SMX9mIrg2F3a1DRYvm6_U1SRVb0hUvPk758h73rhBtyE2wT_PaP5E0Km1SVYVdv3qN6kyea6VdUWRgNYEqyUgsvXphEYur15BjugWC8PnuaV20hvhgw-gj-plU0KRTWaJ5VGCnqADfhjAyTOAOvu7e5l5kVeyM9bgDILVq8eqw-M9pEYMQMrdydPoIIbA3I_HMPHrDAz157PoJNd1DICJjHSFlmtIN2i3A9EQC0w&__tn__=-UC-R


 

  

 

Výstavy výtvarných děl „Můj šálek kávy“ 

 MěKS Vimperk - Galerie U Šaška  

 Kavárna Happy Coffee Vimperk 

 Obecní knihovna Zdíkov 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vimperk 

 Městská knihovna Vimperk 

 Kavárna Ve Skále Vimperk 

 Turistické informační středisko Vimperk 

 Spolek Slunečnice Vimperk 
Vánoční workshop 

Pohodová neděle – Vimperk 

Vánoční den otevřených dveří    

Pod křídly andělů - vánoční výstava Kavárna ve Skále 

Výstavy Vánoční betlémy : 

 ZŠ Nerudova, Vimperk 

 HAPPY COFFEE Vimperk 

 Kostel na náměstí Vimperk 

Výtvarná soutěž „Moje Vánoční pohlednice“ – KIS Vimperk 

Naše aktivity v roce 2018 



 



  

Prodejní místa našich výrobků:  

síť prodejen COOP:  

 Vimperk – 1. máje 200 

 Vlachovo Březí -  nám. Svobody 4 

 Zálezly 75 

 Vitějovice 163 

 Svatá Maří 13 

 Buk 17 

 Lhenice - Náměstí 2 

 Stachy 204 

 Vacov - Vlkonice 

 Ktiš 32 

 Strakonice - Mírová 1010 

 Strakonice - Erbenova 1009 

 Volyně - nám. Hrdinů 69 

 Volyně - Čelakovského 531 

 Čestice 88 

Knihkupectví Hana Švellerová Netolice 

Kavárna Ve Skále Vimperk 

Cukrárna pod zámkem Vimperk 

PRO ŠUMAVSKO z.s. Malenice 

 

Prodejní místa našich výrobků 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Spolek Slunečnice děkuje všem sponzorům, partnerům  

a příznivcům za stálou podporu a spolupráci  

na aktivitách, které jsme díky nim v letošním roce mohli 

realizovat.  

Podporovali nás: 
Jihočeský kraj 

Městský úřad Vimperk   

Odbor sociálních věcí Vimperk 

Úřad práce Prachatice  

Úřad práce Vimperk 

Střední škola a Základní škola 

Vimperk, 1. máje 127 

Městská knihovna Vimperk                   

Obecní knihovna Zdíkov 

Obecní knihovna Stachy 

Městské kulturní středisko 

Vimperk  

Cukrárna U Jelena Vimperk   

 

MASS Šumavsko 

SOS Šumavsko 

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové  

Turistické informační středisko Vimperk 

Turistické informační centrum Malenice 

ČČK Prachatice 

Kavárna a galerie Happy Coffee Vimperk 

Kavárna Ve Skále Vimperk 

Kavárna nebe  Prachatice - charitativní prodejní akce  

Christmas Stella schines 

farní kostel Navštívení Panny Marie 

pan Jaroslav Pomezný 

MUDr. Helena Havlová 

MUDr. Alena Kukačková 

 

 

média:  

 Vimperské noviny 

 Za krásnější Vimperk 

 Prachatickonews.cz 

 Český rozhlas ČB 

 vimperk.eu 

 vimperk.cz 

V neposlední řadě děkujeme zaměstnancům a členům spolku.

Poděkování 

http://www.meks-vimperk.com/
http://www.meks-vimperk.com/
http://www.vimperk.cz/cz/turisticke-informacni-stredisko-vimperk/25/

