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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, Lenka Eichlerová 
Externí pracovníci: Iva Ječná, účetní, Monika Kvisová Novotná, Martina Brožová, Anna 
Brandsteinová, Gabriela Šantinová, brigádnice 
 
Modrý den 2017 
 

 



3. SHRNUTÍ ČINNOSTI ZA ROK 2017 
Připomínáme: V roce 2015 proběhla první jednání o možném přistavění patra na 
stávající budovu CDS, kde by spolek poskytoval odlehčovací služby. 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.  
 
V roce 2016 byla žádost podána, je vypracovaný projekt a veškeré další kroky byly 
učiněny tak, aby bylo možné, v případě poskytnutí dotace z EU, začít s realizací 
plánované přístavby.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Rok 2017. 26.10. byla spolku SLUNCE VŠEM poskytnuta dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu (EUIROP), a to na 
přístavbu odlehčovacích služeb. Další kroky, mimo jiné výběrové řízení, se budou 
realizovat v roce 2018.  
 
 
 
Přehled činnosti spolku SLUNCE VŠEM: 



 

22.3. Valná hromada. Mimo základní zprávy (o činnosti, o hospodaření a zpráva 
revizní komise) byly na programu Odlehčovací služby. 
Od ledna 2017 je spolek poskytovatelem této sociální služby, které jsou provozovány 
ve stávajících prostorách. Valná hromada byla informována, jaké jsou podmínky pro 
přijetí klienta a jak služby probíhají. Souběžně s tím předsedkyně spolku podrobně 
přednesla zprávu o dalších krocích v uskutečnění plánované výstavby nového patra 
na budovu CDS, kde by mohly být odlehčovací služby poskytovány výrazně většímu 
počtu postižených z více hendikepovaných skupin. Oba body byly valnou hromadou 
schváleny a statutární zástupkyně spolku byla pověřena, aby konala kroky k naplnění 
těchto bodů.   
 
2.5. V České televizi byl odvysílán dokument, který mapuje osudy rodin, jejichž 
členem je těžce mentálně postižený s autismem, nazvaný Děti úplňku. Jednou 
z hlavních hrdinek dokumentu byla i naše klientka, Marcelka Kurfirstová. Dokument 
byl natáčen i v CDS a celkově měl velký úspěch u diváků Zástupci spolku, Marcela 
Kurfirstová, Bohuslava Charousková a Pavel Charousek se zúčastnili i odvysílání 
premiéry dokumentu V Praze (více na www.sluncevsem.cz).  
 
8.9. Loučení s létem… Již tradiční odpolední akce spolku, která si získává stále více 
příznivců. Grilovaly se buřty a pořádaly soutěže. 
 
 
2.12. Možná přijde i Mikuláš. Odpolední setkání členů a příznivců spolku, za účasti 
dětí a klientů. Přijely nás do centra navštívit i děti ze Speciální školy z Turnova a 
zahrály divadelní představení. Mikuláš dorazil také, naštěstí s koledou pro každého… 
Jak jinak. Máme jen hodné děti. 
 
 
 
 

   

http://www.sluncevsem.cz/


 

 
 
Mikuláš 2017 
 
 
 
 



 
 
Ostatní činnost spolku a jeho příznivců 
 
Tradiční Ábelův mlýn. V roce 2017 se opět skupina členů a příznivců spolku pod 
vedením paní Karáskové rozhodla podpořit spolek a v rámci jarmarečních trhů, 
konaných v Dolánkách. Výtěžek byl darován spolku. 
 
Vánoční trhy. Desátým rokem už spolek prodává vlastnoruční výrobky na Vánočních 
trzích v Turnově, kde se stal vyhledávanou neziskovou organizací, kterou návštěvníci 
trhů cíleně podporují. 
 
V roce 2017 členové a příznivci spolku odpracovali celkem 178 brigádnických 
hodin v jeho prospěch. Na sponzorských darech spolek získal 109 585.- Kč. 
Členské příspěvky činily celkem 8 000.- Kč. 
 

4. CDS SLUNCE VŠEM a zpráva o jeho činnosti 

V roce 2017 CDS pokračovalo v systému péče a dalším rozvoji služeb. Zaměstnanci 
centra uspořádali Maškarní karneval, oslavu Velikonoc, Vánoc a další akce. Proběhla 
oslava tzv. Modrého dne, který je věnován autismu. Klienti využívali zahradu, chodili 
na procházky a dle svých možností a s pomocí asistentů, nakupovat. Díky 
sponzorským darům nakoupil spolek SLUNCE VŠEM nové interaktivní a vzdělávací 
pomůcky, čímž došlo k dalšímu možnému rozvoji kvality pobytu našich klientů 
v centru. Do CDS dochází 7 uživatelů služeb (pět mužů a dvě ženy). 

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.  

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. 
 
Do centra docházejí v rámci vzdělávání v oblasti péče o postižené autisty 
studenti denního i dálkového studia a zaměstnanci sociálních služeb na stáže.  
 
 Pečovatelé možných dalších klientů CDS se chodí informovat o umístění těch, o 
které pečují, a nemají pro ně žádné vyhovující zařízení. Bohužel zatím pouze jeden 
z žadatelů splnil 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: 
 
*Rozšíření stávajících služeb v CDS o odlehčovací služby, které by měly být 
poskytovány od ledna 2017 splněno 
 
*včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, obcí (Marcela Kurfirstová, 
Bohuslava Charousková) splněno 



 
*zajistit dostatek finančních prostředků na rok 2018 (Marcela Kurfirstová, Bohuslava 
Charousková)  
 
*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 
 
*informování veřejnosti o problému autismu a o činnosti CDS, Odlehčovacích služeb 
a SLUNCE VŠEM za pomoci místního tisku splněno 
 

5. Odlehčovací služby SLUNCE VŠEM a zpráva o činnosti 
 
Služby jsou poskytovány od ledna 2017 v ambulantním a pobytovém režimu, ve 
stávajících prostorách CDS. A to vzhledem k vytíženosti prostor pouze o víkendech. 
Strava je zajištěna, a to vždy po dohodě se zákonným zástupcem. Jedná se o zcela 
novou službu, takže zatím nelze informovat podrobněji. Více informací lze dohledat na 
www.sluncevsem.cz Termíny, kdy budou služby probíhat, budou vždy s dostatečným 
předstihem dány na webové stránky spolku. 
 
 
6. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ NA ROK 2018:  
Provoz a finance:  
*rozšíření provozní doby CDS 

*průběžně přijímat nové dospělé klienty s těžkým mentálním postižením a 

autismem 

*vybavování nového CDS – vnitřní i venkovní 

*realizovat druhou etapu stavby – přístavba odlehčovacích služeb  

*příprava a realizace Valné hromady  -  jaro 2018 

* realizace alespoň 2 setkání Organizačního týmu 

* účetní uzávěrka s kontrolní činností Revizní komise, květen 2018 (Ječná, 

Charousková) 

*rozšiřování členské základny  -  průběžně 

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

pomoci místního tisku 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sluncevsem.cz/


 

 PODPOROVALI NÁS 
 
Spolek SLUNCE VŠEM a Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM v roce 2017 
podpořili a patří jim velké poděkování:  
 

Liberecký kraj       nadace Euronisa  
                                                               Liberec 
 
 
 

město Turnov           MPSV  
 
 
 
 
 
 

Obce Pěnčín a Ohrazenice.  
 
Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou a Nadace B.J.Horáček 
Českému Ráji. 

Firmy: KAMAX Turnov, Ontex Turnov, Optika Jičín – Jiří Bíma, 
Pekárna a cukrárna Mikula Turnov, Řeznictví Tomáše Hudce, 
Turnov, Květiny u Marušky, Ohrazenice, MT OII Pěnčín, Ovocnářská 
farma Thoř Pěnčín, Blueberry.cz Apps Praha, Autodoprava Jaroslav 
Vídeňský, Mnichovo Hradiště, Turnovsko v akci a Ovoce a zelenina 
Batlička, spolek Radosti z Kacanov. 

Dále jednotlivci: MUDr. Vladimír Brunclík, MUDr. Martin Hrubý, Mgr. 
Martina Pokorná, MUDr. Helena Letáková, Ing. Jaromír Pekař, 
všichni z Turnova. Dále Marcela Kurfirstová, a členové spolku 
SLUNCE VŠEM. A v neposlední řadě zaměstnanci firmy KAMAX 
Turnov.   
 
 



8. Hospodářský výsledek 

 



  Příloha k roční závěrce za rok 2017 
 

Obecné údaje 

 Zapsaný spolek SLUNCE VŠEM vznikl v Turnově v roce 2004.  

 Je zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L5387, datum 

zápisu 1.1.2004, IČO 26671468. Hlavní náplní činnosti je péče a pomoc osobám s mentálním 

postižením s autismem a jejich rodinám.  Na činnosti se aktivně podílejí členové. 

 

Účetní metody a postupy 

 Spolek účtuje dle ČÚS, používá účetní program STEREO firmy Ježek software Česká 

Lípa. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka se sestavuje k 31.12.2017. 

 Majetek byl ke konci roku řádně inventarizován a je podkladem účetní uzávěrky. 

V lednu 2015 byla zkolaudována budova, ve které spolek provozuje svoji činnost. Drobný 

hmotný majetek je účtován přímo do spotřeby a evidován v operativní evidenci. Žádný 

majetek není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem. Spolek k 31.12.2017 

nevyužívá finanční leasing. 

 Zapsaný spolek neeviduje zásoby. Pohledávky ani závazky s dobou splatností delší 

než 5 let ani ty kryté věcnými zárukami se nevyskytují. Ke dni 31.12.2017 nejsou evidovány 

žádné pohledávky a závazky po splatnosti.  Opravné položky ani rezervy nebyly vytvořeny. 

Úvěry spolek nemá. Podíly v jiných firmách také ne. 

 Spolek v roce 2017 obdržel dotaci od Libereckého kraje a příspěvek z Města Turnova. 

 

 

Turnov, 30. 3. 2018 

      ..................................................... 

       razítko a podpis 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
9. VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY 

 
Valná hromada posoudila a schválila Výroční zprávu za rok 2017 
 
Zprávu vypracovala: Bohuslava Charousková 
 
Za SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek Turnov  
 
                            Kurfirstová Marcela  - předsedkyně spolku 

 
 
 
 


