
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Foto: klienti a zaměstnanci CDS SLUNCE VŠEM Turnov v „modrém“. Série podobně 
laděných fotografií byla poslána do Prahy, kde se stala součástí soutěže ke Dni 
autismu. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Vznik: 4. srpna 2004, registrováno u MV ČR pod č. jednacím VS/ 1-1/58119/04-R 
 
Struktura organizace: 
Valná hromada 
Statutární zástupce- předseda 
Hospodář  
Revizní komise 
Vedoucí zařízení 
Sociální pracovník     
Pracovníci v sociálních službách 
 
Valná hromada: skládá se z členů spolku SLUNCE VŠEM – řídí se Stanovami 
sdružení. 
 
Předseda spolku: statutární zástupce Marcela Kurfirstová, řídí se Stanovami spolku, 
zastupuje spolek samostatně ve všech úkonech 
 
Hospodář: Bohuslava Charousková Adamová 
 
Revizní komise: Pavel Charousek, Soňa Šťastná, Jarmila Bažantová, řídí se 
Stanovami spolku  
 
Vedoucí zařízení: Bohuslava Charousková Adamová 
 
Sociální pracovnice:  Eliška Jordáková 
 
Pracovníci v sociálních službách: Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková 
Adamová, Soňa Šťastná, Jarmila Bažantová, Lenka Eichlerová 
 
Externí pracovníci: Iva Ječná, účetní 
 

 
 
Foto: nová budova CDS 
 
 



3. SHRNUTÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015 

 
15.12.2014 byla spolku SLUNCE VŠEM předána dokončená stavba Centra denních 
služeb (CDS). Objekt se musel připravit (úklid, instalace nábytku…), takže samotné 
stěhování do nových prostor proběhlo od pátku 13.2 do neděle 15.2 2015 (z ulice 
Jana Palacha do ulice Brigádnická). Vzhledem k velkému nasazení zaměstnanců 
CDS a členů spolku nedošlo k omezení činnosti centra. Provoz v novém objektu byl 
zahájen 16.2.2015. 
 
Financování stavby: celková cena stavby 5.200 tisíc, z toho kraj přispěl dotací ve 
výši 4 500 tisíc, město Turnov 400 tisíci a 200 si spolek půjčil od města Turnov. Půl 
milionu investoval spolek ze svých vlastních prostředků, z nichž uhradil výdaje, které 
nebyly součástí výběrového řízení.  
Je nutné zmínit, že původně byl dům koncipován výrazně větší, součástí objektu 
měly být ještě ordinace pro lékaře, například neurologa nebo psychiatra, uvažovalo 
se i použití pro různé poradny. Dále měla být postavena kancelář a zádveří. Bohužel 
původní verze byla již nad finanční možnosti spolku, došlo tedy k úpravě projektu.  
Spolek se nebrání  možnému využití budovy v době, kdy zde nejsou klienti. Nabídka 
byla již při stavbě CDS učiněna turnovskému klubu seniorů. Zatím nebyla využita, ale 
stále je spolek s paní Zajíčkovou, která je zástupkyní seniorů, v kontaktu. 
 
27.2 Zástupci spolku se zúčastnili jubilejního 10. Hejtmanského plesu konaného v 
Liberci, kde jim byl předán hejtmanem Martinem Půtou a radním Petrem Tulpou 
finanční dar (charitativní výtěžek plesu), a to ve výši 35 070,-Kč. 
 
12.3. Slavnostní otevření centra. Všichni pozvaní si měli možnost nový objekt 
prohlédnout, spolek také připravil raut. Pozvání přijali kromě členů spolku a rodinných 
příslušníků klientů také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana 
LK Marek Pieter, radní Petr Tulpa a náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová, 
starosta Turnova Tomáš Hocke, místostarostka Jana Svobodová, turnovští 
zastupitelé a radní, pracovníci příslušných odborů kraje i města, zástupci organizací 
sociální péče z celého území kraje a další. 
 

 
Foto: Slavnostní stříhání pásky (zleva Petráček, Kurfirstová, Půta, Hocke, Tulpa, Kadlecová) 

 



31.3. Valná hromada spolku SLUNCE VŠEM. Členové a příznivci spolku byli 
seznámeni mj. s dalšími plány spolku (odlehčovací služby) a při této příležitosti si 
prohlédli nové zařízení sociálních služeb. 
  
19.6.  Otevřené dveře v CDS. Spolek uspořádal den otevřených dveří v novém 
objektu, aby se mohla i širší veřejnost seznámit s životem těžce mentálně 
postižených lidí s autismem. Vše proběhlo bez účasti klientů a pouze v rovině 
obecné. Přesto lze říci, že jak zájem, tak následné reakce přítomných lze vyhodnotit 
jako velmi potřebný a úspěšný krok směrem k lidem, kteří se nemají možnost s 
životem postižených běžně dostat do kontaktu, ale přesto se o něj zajímají. 
 
11.11 Dlouho jsme se neviděli, máme si co říci…Odpolední setkání členů a příznivců 
spolku za účasti postižených dětí i klientů. 
 
2.12. Možná přijde i Mikuláš. Odpolední setkání členů a příznivců spolku a jeho 
příznivců, tentokrát nejen za účasti dětí a klientů. Přijeli nás do centra navštívit i děti 
ze Speciální školy z Turnova a zahrály divadelní představení. Mikuláš nakonec 
nepřišel, ale koledu nechal pro každého…  
 
2015 - První jednání o možném přistavění patra na stávající budovu CDS, kde 
by spolek poskytoval odlehčovací služby. A to opět pro celý Liberecký kraj. 
Spolek oslovil Liberecký kraj s tím, že je velká poptávka po odlehčovacích službách 
pro těžce mentálně postižené s autismem a i s jinými postiženími. Bohužel absence 
těchto služeb v Libereckém kraji je fatální, takže kraj přistoupil na to, že je ochoten 
spolek podpořit.  
 
SLUNCE VŠEM tedy zahájilo první kroky k samotné realizaci. Zadalo firmě Profes 
projekt s.r.o. Turnov vypracování projektové dokumentace a vstoupilo v jednání 
s městem Turnov. Spolek vypracoval analýzu potřebnosti a kontaktoval firmu, která 
by měla žádost o peníze z EU administrovat.  
 
 
Ostatní činnost spolku a jeho příznivců 
 
Ábelův mlýn. Dvakrát se v roce 2015 (jaro a podzim) skupina členů a příznivců 
spolku pod vedením paní Karáskové rozhodla podpořit spolek a v rámci jarmarečních 
trhů, konaných v Dolánkách, pořádá tzv. „Bazárek“. Výtěžek akcí byl darován spolku. 
 
Zahradní trakt CDS. V průběhu jara a léta byly na zahradě centra instalovány hrací 
prvky pro klienty (houpačky a kreslící tabule), dále zakoupeny dřevěné lavice. Také 
byl postaven zahradní domek na skladování venkovního vybavení a dalšího. 
Dřevěný stůl dostal spolek darem. Vše bylo hrazeno z peněz sponzorů a dárců.  
 
Vánoční trhy. Osmým rokem už spolek prodává vlastnoruční výrobky na Vánočních 
trzích v Turnově, kde se stal vyhledávanou neziskovou organizací, kterou návštěvníci 
trhů cíleně podporují. 
 
V roce 2015 členové a příznivci spolku odpracovali celkem 364 brigádnických 
hodin v jeho prospěch. Na sponzorských darech spolek získal 156 610.- Kč. 
 



4. CDS SLUNCE VŠEM a zpráva o jeho činnosti 

Registrovaná sociální služba poskytuje služby dospělým osobám s těžkým 
mentálním postižením a autismem i s poruchami chování, starším 18 ti let 
s dokončenou školní docházkou. Služby jsou poskytovány denně, dle zájmu rodin 
prozatím od 8.00 do 15 hodin. Provozní doba se může prodlužovat dle potřeby 
pečujících. Do CDS dochází 6 klientů. 

S ohledem na  závažné postižení těchto osob není žádoucí vytvořit příliš velkou 
skupinu a začleňování dalších případných zájemců musí probíhat velmi pomalu. 

Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má 
každý připravený nový denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo na 
potřeby a schopnosti každého klienta a přání rodiny. 
 V CDS je i klidová místnost, kterou využívají naši uživatelé v případě momentální 
nepohody za dozoru asistentky. Chodící pás, masážní pás, kuličkový bazén. 
Zahrada je vybavena zahradními prvky (houpačky, lavice a stoly, tabule ke kreslení). 
 
 
TÝDENNÍ ROZVRH NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ 
  
PONDĚLÍ:  Výtvarná dílna, nácvik sebeobsluhy 
 
ÚTERÝ:      Cvičení- chodící pás, masážní pás, pohybová činnost, vycházky po    
                    okolí, nácvik sebeobsluhy 
 
STŘEDA:    Vaření, nácvik přípravy jednoduchých pokrmů za pomoci  
                    asistentek, nakupování, úklid domácnosti, nácvik sebeobsluhy 
  
ČTVRTEK:   Zpěv, tanec, poslech hudby, nácvik sebeobsluhy 
 
PÁTEK:        Ergoterapie a pracovní činnost, nácvik sebeobsluhy 
 
Centrum denních služeb může na základě poptávky zajistit i fakultativní služby. 
 
 
Podle momentální fyzické a psychické kondice klientů máme v plánu pořádat 
jednodenní výlety a rekondiční pobyty. 
Dále se pracuje na plnění standardů kvality služeb a probíhá vzdělávání pracovníků 
dle aktuální nabídky a s ohledem na finanční možnosti spolku. 
Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM je jediné zařízení tohoto druhu v Libereckém 
kraji. 
 
V rámci centra probíhají tyto aktivity:  
Zpívánky (chodí k nám hrát na kytaru pan učitel Vítek Šťastný). 
Do centra docházejí v rámci vzdělávání v oblasti péče o postižené autisty studenti 
denního i dálkového studia. 
 
Pečovatelé možných dalších klientů CDS se chodí informovat o umístění těch, o 
které pečují, a nemají pro ně žádné vyhovující zařízení. Bohužel zatím nikdo 



z žadatelů nesplnil zásadní kritérium pro přijetí (plnoletost a diagnosa  mentální 
postižení a autismem).  
 
Vzdělávání: 
*Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb splněno 
 
*seznámení se standardy kvality sociálních služeb (všichni zaměstnanci) splněno 
 
*školení o bezpečnosti práce a zvládání problémového chování klientů zaměstnanci) 
splněno 
 
*semináře dle aktuální nabídky 
  
*účast na seminářích a odborných přednáškách dle aktuální nabídky a finanční situace 
(všichni zaměstnanci) splněno 
 
Další činnost spolku a CDS: 
*včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, obcí (Marcela Kurfirstová, 
Bohuslava Charousková) splněno 
 
*zajistit dostatek finančních prostředků na rok 2016 (Marcela Kurfirstová, Bohuslava 
Charousková) splněno 
 
*rozšíření provozní doby CDS splněno 
 
*průběžně přijímat nové dospělé klienty s těžkým mentálním postižením a autismem 
*vybavení nového CDS – vnitřní i venkovní splněno 
 
*představit druhou etapu stavby – přístavba odlehčovacích služeb a chráněného 
bydlení splněno 
 
*příprava a realizace Valné hromady  -  jaro 2017 
 
*realizace alespoň dvou setkání Organizačního týmu 
 
*účetní uzávěrka s kontrolní činností Revizní komise květen 2016 (Ječná, 
Charousková) splněno 
 
*rozšiřování členské základny  -  průběžně 
 
*informování veřejnosti o problému autismu a o činnosti SLUNCE VŠEM za pomoci 
místního tisku 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ NA ROK 2016:  
Provoz a finance:  
*rozšíření provozní doby CDS 

*průběžně přijímat nové dospělé klienty s těžkým mentálním postižením a 

autismem 

*vybavování nového CDS – vnitřní i venkovní 

*představit druhou etapu stavby – přístavba odlehčovacích služeb a chráněného 

bydlení 

*příprava a realizace Valné hromady  -  jaro 2017 

* realizace alespoň 2 setkání Organizačního týmu 

* účetní uzávěrka s kontrolní činností Revizní komise, květen 2016(Ječná, 

Charousková) 

*rozšiřování členské základny  -  průběžně 

 *informování veřejnosti o problému autismu a o činnosti SLUNCE VŠEM za 

pomoci místního tisku 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PODPOROVALI NÁS 
 
Spolek SLUNCE VŠEM a Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM v roce 2015 
podpořili a patří jim velké poděkování:  
 

Liberecký kraj       nadace Euronisa  
                                                               Liberec 
 
 
 

město Turnov           MPSV  
 
 
 
 
 
 

Obce Pěnčín, Ohrazenice a Vlastibořice.  
 
Firmy: Kamax Turnov, Ontex Turnov, TOP DESIGN Vlastibořice, 
Autodoprava Vídeňský, Mnichovo Hradiště, Optika Jičín Jiří Bíma, 
pekárna Mikula Turnov, Aquafun Turnov, Květiny u Marušky, 
Turnov, MT OII Pěnčín, Blueberry.cz Apps Praha.  
 
Dále jednotlivci: MUDr. Vladimír Brunclík, MUDr. Martin Hrubý, Mgr. 
Martina Pokorná, MUDr. Helena Letáková, všichni z Turnova, a 
Marta Millerová z Odolenovic.  
 
 

 



7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 

 



 
 
 
 



 
 
 



 

8. VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY 
 
Valná hromada posoudila Výroční zprávu za rok 2015 
 
Za SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek Turnov  
 
                            Kurfirstová Marcela  - předsedkyně spolku 
 


