„Největším štěstím v životě člověka je vědomí,
že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše
přesto, jací jsme.“
Romain Rolland

ÚVODNÍ SLOVO

Jeden rok činnosti organizace není nijak
zvlášť dlouhá doba. Když se ale člověk na to
podívá očima zdravotně postiženého člověka,
pochopí, že je to čas dlouhý, hlavně v učení se
nových činností, v plnění svých nových úkolů a
cílů.
V duchu této myšlenky Spolek Slunečnice
v roce 2015 zahájil svou činnost, v únoru jsme
otevřeli novou sociální službu ve Vimperku –
sociálně terapeutické dílny a v březnu zřídili
chráněná místa pro osoby se zdravotním
postižením.
I lidé s postižením mají stejné základní
potřeby jako lidé bez postižení - chodit do školy
se svými vrstevníky, mít smysluplnou práci,
bezpečný domov, rodinu, přátele, mít možnost
bavit se ve volném čase, prožívat běžné vztahy,
být užitečný a potřebný. K naplnění svých
potřeb potřebují tito lidé podporu a otevřenost
společnosti, a to jim v našem spolku nabízíme.
Je to určitý počet osobních výher, potřeb, ale i
očekávání.
A to se snaží Spolek Slunečnice naplnit.
Představení spolku
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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 činnosti provozované v roce 2015:





výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových
výrobků
poskytování technických služeb
velkoobchod a maloobchod

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 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 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.
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 (půl hodiny). 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 a etnické menšiny patřící mezi:
- 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 (16-18 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.

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:
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
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.
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)

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).

...chceme být s vámi, buďte s námi...

První měsíce jsme se postupně oťukávali a navazovali nová přátelství. Pracovní
činnost dílen je převážně zaměřena na ruční výrobu keramiky - na keramiku
figurální, užitkovou či zahradní a jinou zakázkovou výrobu. Práce s hlínou je
úžasným prostředkem jak projevit vlastní fantazii, představivost, estetiku.
Navíc procvičuje jemnou motoriku prstů, což má i nemalý terapeutický účinek.
U uživatelů se prostřednictvím modelování z hlíny rozvíjí trojrozměrné výtvarné
cítění, soustředěnost, ale i zručnost.
V roce 2015 navštěvovalo sociálně terapeutické dílny celkem 16 uživatelů.

Zřízení chráněných míst – zahájení provozu „ chráněné dílny“
Spolek Slunečnice zřídil od 1. března 2015 chráněná místa pro osoby se
zdravotním postižením. V rámci zřízení těchto chráněných pracovních míst jsme
čerpali příspěvek na vybavení zřízených chráněných pracovních míst.
Za částku 160 000,- Kč jsme pořídili:
-

keramickou pec
plátovačku
stoly a židle
regály na výrobky

Hlavní náplní zaměstnanců pracujících na chráněných místech je ruční výroba
zahradní, figurkální, užitkové a upomínkové keramiky. Vycházíme vstříc výrobou
dle přání zákazníka. Naše výrobky se velmi dobře prodávají a svým originálním
vzhledem se vryly do podvědomí zákazníkům v širokém okolí. Díky píli našich
zaměstnanců jsme v tomto roce uspokojili mnoho zakázek. S kladným
hodnocením našeho sortimentu se setkáváme na různých akcích a přehlídkách.
Zákazníci se k nám opakovaně vrací nejen proto, že jsou spokojeni s jejich
kvalitou. Součástí keramické dílny je i prodejní koutek, který je otevřen
veřejnosti denně od 7 do 16 hodin.

Zaměstnanci společně s některými uživateli se podíleli během roku také na
prodeji těchto výrobků. Se svými výrobky jsme se mohli prezentovat na
velikonoční prodejní výstavě Domu dětí a mládeže Vimperk, před vánoci jsme se
zúčastnili prodejních trhů ve Vimperku. Během roku nám s prodejem našich
výrobků pomáhali: Květinářství Tulipán Vodňany, puškařství Luboš Pravda
Vlachovo Březí, Květinová síň Hodinová Vimperk, MUDr. Bendová Vlachovo
Březí, zahradnictví Emil Janda Vimperk, Městská knihovna Volary, Vimperk,
Vacov.

…. JAK UBÍHAL ROK ….
 Spolek Slunečnice začal nabízet svoji službu 1. února 2015. Během prvních
dvou měsíců fungování spolku začalo užívat tuto službu již osm klientů
z Vimperku a jeho blízkého okolí.
 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
 slavnostním zahájení provozu natočila vimperská kabelová televize
Epigon reportáž.
https://www.youtube.com/watch?v=XGzRC62biww#t=778
 V rámci projektu „Keramika ve Slunečnici“, který byl finančně podpořen
z grantového programu Jihočeského kraje, jsme navázali spolupráci se
Základní praktickou školou Vimperk. Dvaceti třem žákům jsme se věnovali
pravidelně každé čtvrteční dopoledne v první polovině roku. Ve druhé
polovině roku to bylo již pravidelně dvakrát týdně. Děti se nejprve
seznámily s tím, jak keramická hlína vlastně vypadá a s jejími vlastnostmi.
Vyzkoušely si vyrobit různé drobné dekorativní tvary vykrojené z plátu
hlíny, který si samy vyválely. Postupně získávaly znalosti o různých
technikách výroby, o celém postupu vzniku keramického výrobku.
Z nejlepších výrobků dětí vznikla výstava s názvem „Keramika ve
Slunečnici“, která byla k vidění
v prosinci v Městské knihovně Volary
a v Praktické škole Vimperk.

 Díky finanční podpory Jihočeského kraje vznikl druhý projekt s názvem „Jsme
tady a něco umíme“ a postupně jsme společně pracovali na putovních
výstavách výtvarných děl osob s omezením. Uživatelé naší služby projevili
kreativitu a svůj umělecký potenciál a již od letních měsíců pracovali různými
výtvarnými technikami na originálních dílech.
Úspěšné výstavy, které bylo možné postupně
vidět v obcích Vimperk, Vacov, Malenice
a Vodňany,
se setkaly s kladným
hodnocením místních lidí.

Roční projekt „Pomáháme ostatním“
 V rámci našeho ročního projektu „Pomáháme ostatním“ jsme se zapojili
do celorepublikového XIX. ročníku celostátní sbírky „Český den proti
rakovině“. Společně s klienty se nám podařilo vybrat částku 9622 Kč, která
putovala na sbírkový účet Ligy proti rakovině.

 Jedno květnové dopoledne jsme se věnovali výuce první pomoci na téma
„Záchrana života“. Podařilo se nám záživným i zábavným způsobem
uvědomit si základní myšlenku
projektu ČČK – pomoc druhému.
Na keramické dílně byly vyrobeny
malé upomínkové předměty
pro oceněné dárce.

 Další akcí v rámci projektu „Pomáháme ostatním“ byla zajímavá výstava
spolku klientů a přátel rozštěpového centra Praha Za novým úsměvem.
Výstavu fotografií dětí narozených s rozštěpovou vadou v obličeji shlédly
desítky návštěvníků spolku přímo v prostorech Spolku Slunečnice.

 Na začátku září opět „Pomáháme ostatním“. Naši zaměstnanci se s uživateli
a dobrovolníky „rozlétli“ do ulic Vimperku a zapojili do třináctého ročníku
sbírky „V září Světluška září“, kterou pořádá Nadační fond Českého
rozhlasu. Prodejem sbírkových předmětů naše „Světlušky“ vybraly 14 669
Kč. Tyto finanční prostředky poslouží jako příspěvek nevidomým a těžce
zrakově postiženým dětem a dospělým z celé České republiky. K této
sbírkové akci a také ke sbírce „Český den proti rakovině“ se určitě připojíme
i v příštím roce.

…. druhá polovina roku...
 V měsíci srpnu jsme v našich prostorách zorganizovali přednášku
Mgr. Elišky Novotné o její dobrovolnické stáži ve školách na Taiwanu.
Zajímavé přednášky spojené s videoprojekcí se zúčastnila široká veřejnost,
která ocenila příjemnou a přátelskou atmosféru během besedy.

 V rámci Týdne sociálních služeb jsme otevřeli dveře široké veřejnosti. Zájem
o návštěvu a prohlídku našich dílen byl obdivuhodný. Mezi návštěvníky byli
naši kamarádi z DOZP Sociální pohoda Javorník, kteří mezi nás zavítali již
poněkolikáté. Ale zároveň jsme si rádi opět popovídali s uživateli sociálních
služeb Domov BH – Nemocnice Vimperk, se kterými jsme navázali přátelství
již v létě. Společně jsme poseděli u kávy a dobrého zákusku.

 Naši uživatelé se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené Infocentrem Vimperk
na téma „Vánoce jsou když“. Mezi vítězi této soutěže byly i naše dvě
uživatelky. Společně s ostatními výherci si převzaly hezké dárky, které pro ně
byly připraveny v TIS Vimperk.

 Přijali jsme pozvání Základní praktické školy na Mikulášskou besídku,
zúčastnili jsme se Pohodového setkání kamarádů pořádaného DOZP
Sociální pohoda Javorník.

…předvánoční čas …
 Lidé v tuto roční dobu jen spěchají, nakupují, uklízejí... Ale toto pro nás
neplatilo. Společnými silami jsme si vyzdobili naše prostory, za poslechu
vánočních melodií a koled jsme ozdobili vánoční stromeček papírovými
ozdůbkami popsanými tajnými přáníčky, vyrobili adventní věnec z chvojí,
zapálili svíčku... V tento kouzelný a voňavý čas jsme si společně
připomněli také naše české předvánoční tradice. Společně jsme poseděli u
vánočního cukroví.

…..kde jsme všude byli a co jsme všechno viděli ….
Sociálně terapeutické dílny ale neznamená, že se učíme pouze pracovním
návykům. V rámci poskytování sociálně terapeutických dílen jsme nabízeli další
činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování osob s postižením. Společně jsme
začali poznávat zajímavá místa ve Vimperku:
 Před velikonocemi jsme se vydali na návštěvu sklářské huti ve
Vimperku. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, co obnáší sklářské
řemeslo. Měli jsme možnost si vyfouknout velikonoční skleněné vajíčko,
ale i skleničku.

 Od začátku jara jsme využívali krásné počasí a společně poznávali
zajímavá místa Vimperku a jeho blízkého okolí:

- Navštívili jsme minimuzeum Zlaté stezky na náměstí. Zde jsme se
dozvěděli o středověkých obchodních cestách.
- Mezi naše oblíbené procházky patří návštěva místního arboreta. Je to
taková zvláštní botanická zahrada, ve které se pěstují hlavně dřeviny.

- Jedno prázdninové dopoledne jsme se vydali do městského parku, kde
jsme měli skvělou možnost vidět práci dřevosochařů. Zúčastnili jsme se další
letní akce – tentokrát ve vimperském zámku – Tvoření na hradě v hrnčířské
a kovářské dílně. Opět jsme odcházeli obohaceni novými informacemi ale
také vlastnoručně vyrobeným hřebíkem a keramickou miskou.

Nejvíce jsme se ale asi těšili na celodenní výlet. Vlakem jsme jeli do
Zátoně a odtud pěšky krásnou lesní cestou přímo k Boubínskému jezírku.

Zastavili jsme se v informační středisku Idina Pila, kde jsme se zajímavou
cestou dozvěděli něco málo z historie zpracování dřeva v okolí Boubína.

- Společně s dětmi ze zvláštní školy praktické jsme vyrazili jeden říjnový
den na Eko agro farmu Hájná Hora. Viděli jsme různá domácí zvířata, ale
nejkrásnějším zážitkem pro některé z nás byla jízda na koni.

Spolek Slunečnice děkuje všem, kteří nám v roce 2015 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
- MÚ Vimperk
- Odboru sociálních věcí Vimperk
- Úřadu práce Vimperk
- Úřadu práce Prachatice
- MASS Šumavsko
- Mesadě Vimperk
- FOX Prachatice
- ELKOTEX, s. r. o.
- Infocentru Vimperk
- Domu dětí a mládeže Vimperk
- Praktické škole Vimperk
- Městské knihovně Vimperk
- Městské knihovně Volary
- Obecní knihovně Vacov
- ČČK Prachatice
- Ing. Pomijemu – JPD data
- MUDr. Heleně Havlové
- MUDr. Ivě Bendové
- prodejcům našich výrobků: Puškařství Pravda Vlachovo Březí
Květinářství Tulipán Vodňany
Květinová síň Hodinová Vimperk
Zahradnictví Emil Janda Vimperk
- médiím: Vimperské noviny
kabelová televize Epigon
Za krásnější Vimperk
5+2
- příznivcům Spolku Slunečnice – p. Pomezný
- všem za finanční a materiální dary:
- p. Švehlová – 3000 Kč
- Wolf – kancelářské potřeby, spol.s. r. o. České Budějovice - kancelářské potřeby
- Büroprofi s.r.o.- kancelářské potřeby
- Zdravotnímu ústav, kontaktní místo Prachatice – kuchyňská linka

