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Vážení přátelé a příznivci Spolku Slunečnice, milí čtenáři! 

Máte před sebou naši další výroční zprávu, kde shrnujeme 

výsledky činnosti Spolku Slunečnice za rok 2019. I v roce 

2019 jsme se posunuli zase o kousek dál. Nabízíme vám malý 

výlet do nejdůležitějších chvil loňského roku. Pojďte se tedy 

s námi potěšit tím, co se nám povedlo.  

Spolek Slunečnice poskytuje sociální služby osobám 

zdravotně znevýhodněným již pátým rokem. Našim 

spoluobčanům se snažíme zkvalitnit jejich život, pomáhat 

jim v integraci do společnosti. Rok 2019 nás opět přesvědčil 

o tom, že sociální služby jsou ve společnosti potřebné. 

Sociální práce, kterou zaměstnanci u nás odvádí, je 

smysluplná a musí je bavit. Znamená to, že svoji práci dělají 

rádi, a snaží se ji dělat dobře a kvalitně. Personál je 

připraven posouvat uživatele služby, ale i spolek, dál. 

 I nadále jsme hledali a nacházeli nové cesty, jak zlepšovat 

naše služby. 
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Název:            

Registrace:          

        

Datum vzniku:           

Sídlo:     

Právní forma:            

Bankoví spojení:  

Číslo účtu:    

Datová schránka:      

e-mail:            

http:                             

facebook:             

Statutární orgán:   

 

Spolek Slunečnice 

spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu   

v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6530 

24. října 2014 

1. máje 74, 385 01 Vimperk 

spolek 

Moneta Money Bank 

216258027/0600 

fijbjzi 

spolek.slunecnice@seznam.cz 

www.spolekslunecnice.cz 

Spolek Slunečnice Vimperk 

výkonný výbor:         

 

 Radka Furišová 

 Jana Šabršulová 

mailto:spolek.slunecnice@seznam.cz
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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 2019:  

 výroba a prodej zahradní a figurální keramiky, 

dekorativních a upomínkových výrobků 

z rukodělných dílen  
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Poskytovaná sociální služba - sociálně terapeutické dílny 
 
Registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny 

spolek provozuje od 1. února 2015.    

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 trávení volného času; 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. 
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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. Vchod je bezbariérový 
s výtahem.  
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.   
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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.   
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Pracovní terapie je rozdělena do okruhů činností:   
 

 výroba keramických výrobků   

 výroba dekorativních a kreativních výrobků  

 výroba upomínkových předmětů  

 různě sociálně-terapeutické činnosti (arteterapie, 
ergoterapie, muzikoterapie, dramaterapie,  fyzioterapie 
…)  

 kuchyňské a úklidové činnosti  

 základy společenského stolování 

– základy pečení a vaření  

– drobné úklidové práce  

 integrace – kulturně společenské akce, exkurze; 

nakupování; jednání na úřadech  

 základy práce na počítači a na interaktivní tabuli 

 vyhledávání informací 

 e-mailová komunikace 

 základy sdílení informací na sociálních sítích 

dalšími činnostmi Spolku Slunečnice je zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, výchovně vzdělávací 
aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí, organizování kulturních 
a společenských akcí, organizace volnočasových aktivit...  
 
 
 

Sociálně terapeutické dílny jsou od roku 2019 podpořeny 
projektem Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V., 
který je spolufinancován Evropskou unií.  
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Uživatelé se během roku zúčastnili: 

 Besedy o vodních živočiších „Život pod vodou“ připravenou 
Fakultou rybářství a ochrany vod JU, Mevpis Vodňany  

 Besedy s ochráncem přírody ze sdružení Český svaz ochránců 
přírody 

 Besedy Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice - 
„Jak pomoci? Jak pečovat?“ 

 Výstav: ve výstavní galerii HappyCoffee Vimperk  
 Ozvěny slatí - Jan Chaloupek 
 výstava obrazů jihočeské malířky  

                   Zdeňky Horelicové  
   v Městské knihovně Vimperk  

 „Odkaz J. A. Komenského – vzdělání  
pro všechny“ 
   V Cukrárně Pod zámkem  

 Waxwork - lidé z vosku 

 Divadelních představení:  
v Měks Vimperk -  divadelní komedie pražského Divadla  
Bez Hranic - Na Vánoce budu gay 

           v Cihelně Vimperk - Divadlo Pavla Trávníčka - Sborovna 

 Sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019 

 Dne branné přípravy ve Vimperku – pořádaný Oblastním 

spolkem Českého červeného kříže Prachatice 

 Benefiční tancovačky v hotelu Zlatá hvězda Vimperk pořádané  
Raduš a Jituš, z.s., pro Spolek Slunečnice 

 Výletu na Javorník, na Zadov, prohlídky Šumavského pivovaru 

 Canisterapie – Vodník Vimperk 

 Dne otevřených dveří ve Spolku Slunečnice 

 Exkurze v Městské knihovně Vimperk       

 Společných obědů či večeří v místních restauracích, posezení  
u kávy či zákusku v různých cukrárnách, kavárnách 

 Oslav ve Spolku Slunečnice: oslavy narozenin a svátků uživatelů, 

Masopustu, Čarodějnického dne, společné vánoční posezení 

 Velikonočního a vánočního workshopu ve Spolku Slunečnice 

 

https://www.knihovna.vimperk.cz/
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 zakázka od výrobního závodu Rohde & Schwarz Vimperk – 
výroba buttonů 

 výstava obrazů malovaných uživateli „Malujeme podle 
čísel“ v Kavárně Ve Skále 

 netradiční přání – děti ze ZŠ Svatá Maří si přišly vyrobit 
keramický dárek pro paní učitelku 

 díky výtěžku charitativní prodejní akce Christmas Stella 
schines z roku 2018 probíhají pravidelně odborná 
rehabilitační cvičení 

 velikonoční výstavy prací uživatelů:   
 Kavárna Ve Skále  Vimperk 
 Hotel Zlatá hvězda  Vimperk 
 Kavárna a galerie Happy Coffee Vimperk 
 Obecní knihovna Zdíkov 

 v rámci oslav vzniku nakladatelství Albatros jsme přivítali 
dětské čtenáře knihovny ve Vimperku u nás ve Spolku 
Slunečnice 

 podpořili jsme Ligu proti rakovině Praha podporou květnové 
sbírky "Český den proti rakovině 2019“ 
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v rámci projektu Keramika ve Slunečnici V. podpořeného 
Jihočeským krajem byly uspořádány listopadové a prosincové 
výstavy celoroční práce dětí a uživatelů Spolku Slunečnice:  
v prostorech Střední a Základní školy Nerudova 267, v prostorech 
Spolku Slunečnice, v Kavárně Ve Skále Vimperk, v kavárně Happy 
Coffee Vimperk 
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 Hobby České Budějovice 

 Mezi pivovary Vimperk 

 Slavnosti medu Včelná pod Boubínem 

 Vavřinecká pouť ve Vacově 

 Oslavy povýšení Vimperka na město  

 Pohodová neděle – Cihelna Vimperk 

 Adventní trhy ve Vimperku 

 Adventní trhy ve Vítějovicích 
 
 

 Prodejní místa výrobků Spolku Slunečnice: 
 Spolek Slunečnice - 1. máje 74, Vimperk, Knihkupectví 

Netolice - paní Švellerová, PRO ŠUMAVSKO Malenice, 
Sport 11 Šumava – Kvilda, Cukrárna Pod zámkem – 
Vimperk 

 Jednota COOP: Vimperk 1. máje 200, Lhenice, 
Vlachovo Březí, Vitějovice, Ktiš, Svatá Maří, Buk, 
Zálezly, Čestice, Vacov, Volyně - nám. Hrdinů, 
Strakonice – Mírová, Erbenova, Lenora 
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Spolek Slunečnice děkuje všem sponzorům, partnerům  

a příznivcům za stálou podporu a spolupráci na aktivitách, 

které jsme díky nim v letošním roce mohli realizovat.  

Finanční sponzorský dar na nákup nové keramické vypalovací pece obdržel Spolek 
Slunečnice od obyvatelky Vimperka, která nechce být jmenována   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                   

 

 média:  

 Vimperské noviny 

 Za krásnější Vimperk 

 Prachatickonews.cz 

 Český rozhlas ČB 
 vimperk.eu 
 vimperk.cz 
 FB Vimperk a okolí 

V neposlední řadě děkujeme uživatelům, jejich rodinám, 

zaměstnancům a členům spolku.

 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 Vacov 

 Hotel Zlatá hvězda Vimperk 

 Městské kulturní středisko 
Vimperk  

 APLA Jižní Čechy, z.ú. 

 Jednota, spotřební družstvo 

Vimperk a Volyně 

 

 MASS Šumavsko, z.s., Malenice 

 SOS Šumavsko z.ú., Malenice 

 PRO Šumavsko, z.s., Malenice 

 Turistické informační středisko Vimperk 

 Kulturní a informační služby Malenice 

 OS ČČK Prachatice 

 Kavárna a galerie Happy Coffee Vimperk 

 Kavárna Ve Skále Vimperk 

 Cukrárna Pod zámkem 

 Cukrárna U Jelena Vimperk 

 Raduš & Jituš, z.s., Prachatice 

 Farní kostel Navštívení Panny Marie 

 Manželé Pomezných,  Vimperk 

 paní Jana Kolmanová, Vimperk 

 paní Alena Popelínská, Vimperk 

 MUDr. Helena Havlová 

 MUDr. Alena Kukačková 

 S&S Trading CZ, s.r.o., Vimperk 

 Sport 11 Šumava, Vimperk 

 Železářství, kuchyňka Rostislav Kalíšek 

 

 

 

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

