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Úvodní slovo
Vážení přátelé a příznivci Spolku Slunečnice, milí čtenáři!
Již tradičně jsme pro Vás připravili výroční zprávu, ve které se můžete
dozvědět vše o činnostech Spolku Slunečnice za rok 2021. I v této náročné době
jsme se snažili vést naše myšlenky a činnosti pozitivním směrem, přestože
kulturní a společenské akce, které rádi společně s uživateli navštěvujeme, byly
kvůli covidu značně omezeny. I tak jsme se ale snažili pro naše uživatele připravit
pestrý program a nejdůležitější pro nás bylo, že se můžeme společně scházet.
Rok 2021 nám přinesl nové příležitosti, nápady a výzvy, které jsme mohli sdílet
společně. Prostřednictvím této zprávy se s Vámi chceme podělit o nejdůležitější
okamžiky v roce 2021, které pro nás mnoho znamenaly.
Spolek Slunečnice poskytuje sociální služby osobám se zdravotním
znevýhodněním již od roku 2015. Naši prací je smysluplně vyplnit čas našich
klientů a zároveň je integrovat do společnosti, zvýšit jejich dovednosti a
schopnosti, podporovat je v samostatnosti a tím zkvalitnit jejich život. Ke
každému člověku přistupujeme individuálně, každý člověk je jedinečný, má své
přání a potřeby. Zároveň si uvědomujeme, jak je důležitá tolerance a pochopenídíky tomu totiž můžeme nejen dělat sociální práci, ale i budovat přátelství.
Personál Spolku neustále čelí novým výzvám a potřebám klientů. Jsme si
vědomi, že naše práce je zároveň posláním a musí se plnit zodpovědně, s citem,
pochopením a respektem ke druhým. Pracovnice si pravidelně zvyšují své
odborné znalosti díky různým akreditovaným kurzům a stážím, které jsou
v sociální práci velmi důležité, protože nás mohou zase posunout o krok dál.

„Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní.
Znamená to, ses rozhodl užívat si života i přes všechny
jeho nedokonalosti.“
neznámý autor
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Základní údaje
Název:

Spolek Slunečnice

Registrace:

spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6533

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

http:

www.spolekslunecnice.cz

facebook:

Spolek Slunečnice Vimperk

Statutární orgán:

výkonný výbor:

2

Radka Furišová
Jana Šabršulová

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. V tomto roce jsme
otevřeli obchůdek s našimi výrobky a současně šicí dílnu. Vedlejší
činnosti provozované v roce 2021:
 výroba a prodej zahradní a figurální keramiky,
dekorativních a upomínkových výrobků z rukodělných dílen
 výroba a prodej dekorativních a upomínkových předmětů
šicí dílny
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Sociálně terapeutické dílny
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
(včetně poruch 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 sounáležitosti, užitečnosti
a pomoci každému z nich prožít plnohodnotný život.
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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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. Vchod je bezbariérový s výtahem.
Cílovou skupinou uživatelů sociální služby jsou osoby se zdravotním
postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci, nebo osoby, jimž hrozí
sociální vyloučení, mezi které patří:
 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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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 15:30 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.

6

Sociálně terapeutické dílny
Pracovní terapie je rozdělena do okruhů činností:





výroba keramických výrobků
výroba dekorativních a kreativních výrobků
výroba upomínkových předmětů
různé sociálně-aktivizační činnosti (procvičování jemné motoriky,
poznávání vůní, zdravotní cvičení, procvičování paměti, apod…)
 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 klientů, poskytnutí pomoci
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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Aktivity v roce 2021
Klienti se během roku zúčastnili:
























pořízení nového stroje řezacího plotru- práce a tvoření s ním
akce „Ukliďme Vimperk“
Bazárku ve Slunečnici
projektu Včely a my
přednášky včelařky paní Gotwaldové na téma včely
projektu „Malujeme kamínky proti rakovině“
projektu šicí dílny „Šití trpaslíků“
projektu „Pracujeme se dřevem“, kde se klienti učili vypalování
do dřeva
besedy o koních
výletu na vimperský zámek a výstava výtvarných prací ZUŠ
Vimperk v kavárně HappyCoffee
zakázky od Českého červeného kříže Prachatice na výrobu
keramických magnetek s motivem červeného kříže s kapkou krve
a na výrobu buttonů s různými motivy
výstavy Spolku Historického Šermu Artego v Galerii U Šaška v
Měks Vimperk
projekt „Výroba domácí šťávy z černého bezu“
beseda na téma „Známí čeští písničkáři“
Ukázka výcviku psů díky Jihočeské záchranné brigádě kynologů
Výlet na zámek Kratochvíle
Přestěhování našeho obchůdku do ulice 1. máje ve Vimperku
Výlet na Vodník a opékání buřtů
Výlet na Stožec
Projekt „Parafínové svíčky“ v rámci projektu „KERAMIKA VE
SLUNEČNICI VII“ podpořeného Jihočeským krajem
Projekt „Loutkové divadlo“, kde se klienti věnovali loutkovému
divadlu - vyráběli loutky, kulisu a následně si divadlo zahráli
Projekt „Pletení bez jehlic“, kde se klienti naučili uplést z vlny
krásné povlaky na polštáře
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 Dne branné přípravy pořádaný Oblastním spolkem Českého
Červeného kříže Prachatice, kde jsme se seznámili s prací
záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR,
Horské služby a Jihočeské záchranné brigády kynologů
 Sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, za kterou jsme získali
certifikát
 Spolupráce s ČSOP Šumava, která se již druhým rokem zabývá
vytvářením regionální Šumavské směsi bylin. Pomáhali jsme s
čištěním osiva několika druhů
 Výstava „Má fantazie – má osobnost“, která vznikala v rámci
projektu „KERAMIKA VE SLUNEČNICI VII“ podpořeného
Jihočeským krajem
 Fotografování „Zachycení podzimu ve Vimperku“ v rámci
fotografického kroužku
 Výstavu v Městské knihovně na téma „Jak vzniká kniha“
 Prodej výrobků na internetovém portálu „Fler.cz“a na sociální síti
,,Facebook Spolek Slunečnice Vimperk“
 Výstavy mechanického betlému v Městské knihovně Vimperk
 Výstavy šumavských pohlednic a starých dětských hraček
 Oslav ve Spolku: oslavy narozenin a svátků klientů
 Vánoční besídky ve Spolku, kde byl pro klienty připravený veselý
program včetně zpívání koled u piana a občerstvení
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Projekt Keramika ve Slunečnici VII.
V rámci projektu Keramika ve Slunečnici VII. podpořeného Jihočeským
krajem byla uspořádána výstava „Má fantazie – má osobnost“.
Výstava byla během listopadu ke zhlédnutí na těchto místech:
- v Informačním centru Vimperk – nám. svobody 42
- v Kavárně Happy Coffee Vimperk – 1. máje 116
- v Základní škole Nerudovka Vimperk - 1. máje 127
- v prostorech Spolku Slunečnice - 1. máje 74
- v obchůdku spolku Slunečnice
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Prodejní místa výrobků Spolku
Slunečnice
 Spolek Slunečnice – 1. máje 74 Vimperk, Knihkupectví Netolice –
paní Švellerová, Cukrárna Pod zámkem – Vimperk, Informační
centrum – Borová Lada

 Jednota COOP: Vimperk 1 máje 200, Vitějovice, Ktiš, Svatá Maří,
Buk, Vacov.
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Obchůdek Spolku
Slunečnice
Náš obchůdek jsme přestěhovali do nových prostor na adresu 1. máje
74 Vimperk.
Obchůdek nám slouží zároveň jako cvičné pracoviště pro klienty. Je to
pro ně místo, kde se učí se pomáhat s prodejem, přichází do kontaktu
se zákazníky a také zde mají prostor k tvoření různých dekorací, či
drobných prodejních předmětů.
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Poděkování
Spolek Slunečnice děkuje všem našim sponzorům, partnerům
a příznivcům za stálou podporu a spolupráci na aktivitách,
které jsme díky nim v roce 2021 mohli realizovat.
Od VAVI, rodinného podniku ve Vimperku, Spolek Slunečnice obdržel látky.
Na provoz STD jsme obdrželi dotaci od Města Vimperk.
Společnost ALLEN & OVERY Praha nám darovala nábytek do sociální služby.
Drobným dárcům, kteří nás podporují nákupem našich výrobků a drobnými dary.
























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
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
OS ČČK Prachatice
Kavárna a galerie Happy Coffee Vimperk
Kavárna Ve Skále Vimperk
Cukrárna Pod zámkem
Cukrárna U Jelena Vimperk
MUDr. Alena Kukačková
MUDr. Helena Havlová
Český červený kříž Prachatice
Jiří Hovorka, Čkyně
Remobil, z. s.
ZO ČSOP Šumava



média:
- Vimperské noviny
- Za krásnější Vimperk
- vimperk.eu
- vimperk.cz
- FB Vimperk a okolí

V neposlední řadě děkujeme uživatelům, jejich rodinám,
zaměstnancům a členům Spolku.
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Sbírka Spolku Slunečnice
na svozový automobil
Naše sociální služba pomáhá osobám se zdravotním a mentálním postižením a umožňuje
jim začlenit se do společnosti a prostřednictvím nabytých dovedností v rámci sociálně
terapeutických činností získat pocit užitečnosti a plnohodnotného života.

Pomozte nám zasláním finančního daru na zvláštní bankovní účet a získat
automobil, který bude usnadňovat provoz naší sociální služby
sociálně terapeutické dílny.

Finanční dar je možné poslat na transparentní bankovní účet.
č.ú.: 233026500/0600

Na poskytnutí finančního daru na sbírkový účet Vám vystavíme darovací smlouvu
a Vy si tím můžete snížit svůj základ daně dle zákona o daních z příjmů.

Dále lze přispět do zapečetěné pokladničky, která je umístěna přímo
v obchodě Spolku Slunečnice.

Další putovní pokladnička bude použita při různých akcích našeho Spolku (informace
o jejím umístění bude vždy zveřejněna na sociálních sítích Spolku)
Oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle ust. § 5 odst. 1 a 2
zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.
Více informací o sbírce na tel.: 606 610 585, 774 966 533

Děkujeme všem dárcům.
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