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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, Lucie Hoření, Sabina Karešová. Lenka Eichlerová odešla na 
mateřskou dovolenou. 
Externí pracovníci: Iva Ječná -účetní, Martina Brožová, Anna Brandsteinová, Jarmila 
Bažantová.  



 
 
 

2. SHRNUTÍ ČINNOSTI ZA ROK 2019 
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.  
 
Rok 2018. Spolek musel žádat o finanční pomoc Liberecký kraj, neboť došlo 
k navýšení investic na stavbu patra Odlehčovacích služeb. Ten vyhověl. Bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na stavbu. 
 
Rok 2019. V červenci byl projekt přístavby odlehčovacích služeb předán stavební 
firmě.   
Finančně se podílel IROP, Liberecký kraj a SLUNCE VŠEM, z.s., Projektová 
dokumentace je z dílny Profes Projektu, spol. s r. o. Turnov. Žádost do fondů IROP a 
administraci projektu zpracovává Agentura regionálního rozvoje Liberec. Stavební 
práce provedla na základě výběrového řízení Ještědská stavební společnost, spol. s 
r. o. z Liberce. Stavba má být předána počátkem roku 2020. 
 

 



 
Začátkem července začala výstavba druhého patra stávající budovy Centra denních služeb 

(CDS) SLUNCE VŠEM  
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Přehled činnosti spolku SLUNCE VŠEM: 
 

12.3. Valná hromada. Mimo základní zprávy (o činnosti, o hospodaření a zpráva 
revizní komise) byly na programu Odlehčovací služby. Dále proběhla oslava 15 ti let 
činnosti spolku. 
Od ledna 2017 spolek poskytuje ve stávajících prostorách centra odlehčovací služby, 
a to v režimu pobytovém (pouze víkendy). Služby byly plně obsazené (vždy pro dva 
klienty souběžně). Služby budou poskytovány i v roce 2019. Termíny, kdy budou 
služby probíhat, jsou vždy s předstihem vyhlášeny na webových stránkách spolku a 
klienti CDS dostávají i v písemné formě. Zároveň byla členská základna seznámena 
s tím, že v září 2018 byli přijati do CDS dva klienti. Jeden z Turnova a druhý ze Semil. 
Momentálně navštěvuje centrum devět klientů (sedm mužů, dvě ženy). V zařízení 
pracuje pět zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (Lenka Eichlerová nastoupila na 
mateřskou dovolenou) a pět pracovníků na pracovní dohodu. Předsedkyně také 
podrobně přiblížila ve své zprávě chod zařízení a systém péče, který je zde 
poskytován. Veškeré informace jsou také zveřejňovány na webových stránkách 
SLUNCE VŠEM a na facebooku. Dále byla schůze ustanovující, proběhlo řádné 
hlasování. Vedení i ostatní funkce spolku zůstaly beze změn. 

 
 
4. 4.V CDS proběhly oslavy Modrého dne. Akci spolek finančně podpořil (pohoštění 
pro klienty, nákup výtvarných potřeb). 
 
3.10. Centrum navštívil v rámci tzv. hejtmanského dne i hejtman Libereckého kraje, 
pan Martin Půta. Zajímal se, jak stavba pokračuje. Kraj se na výstavbě finančně 
podílí a je podporovatelem stavby po všech stránkách. 
 



 
 
 
Tradiční akce, jako je Loučení s létem a Mikulášká se bohužel vzhledem ke 
stavebnímu ruchu konat nemohly. Mikuláš byl pojat pouze komorně, za účasti klientů 
centra.  
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Ostatní činnost spolku a jeho příznivců 
Vánoční trhy. Dvanáctým rokem už spolek prodává vlastnoruční výrobky na 
Vánočních trzích v Turnově, kde se stal vyhledávanou neziskovou organizací, kterou 
návštěvníci trhů cíleně podporují. 

 

 
 
V roce 2019 členové a příznivci spolku odpracovali celkem 195 brigádnických 
hodin v jeho prospěch. Na sponzorských darech spolek získal 232 400 Kč. 
Členské příspěvky činily celkem 8.000 Kč. Dále byl podpořen obcemi Pěnčín a 
Ohrazenice v celkové výši 50 000 Kč, Nadací B. J .Horáčka 8 000 Kč. 
 



3. CDS SLUNCE VŠEM a zpráva o jeho činnosti 

V roce 2019 CDS pokračovalo v systému péče a dalším rozvoji služeb. Proběhla 
oslava tzv. Modrého dne, který je věnován autismu. Klienti bohužel nemohli využívat 
zahradu, ale 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. V současné době do CDS dochází 9 uživatelů 
služeb (sedm 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: 
 
*Realizování odlehčovacích služeb v CDS o odlehčovací služby, které jsou 
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 2019 (Marcela Kurfirstová, Bohuslava 
Charousková)  
 
*rozšíření provozní doby CDS splněno 
 
*průběžně přijímat nové dospělé klienty s těžkým mentálním postižením a autismem 
splněno 
 
*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 
 
 
 



4. Odlehčovací služby SLUNCE VŠEM a zpráva o činnosti 
 
Služby jsou poskytovány od ledna 2017 v 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. Více informací lze dohledat na 
www.sluncevsem.cz Služby byly v roce 2019 plně obsazené (vždy pro dva klienty 
souběžně, deset víkendů v roce). Služby budou poskytovány i v roce 2020, od předání 
stavby už v nových prostorách přístavby centra Termíny, kdy budou probíhat, jsou 
vždy s předstihem vyhlášeny na webových stránkách spolku a klienti CDS dostávají 
informace o možných termínech i v písemné formě.  
 
 
 
5. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ NA ROK 2020:  
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 2020 

 

* realizace alespoň 2 setkání Organizačního týmu 

 

* účetní uzávěrka s kontrolní činností Revizní komise, květen 2020 (Ječná, 

Charousková) 

 

*rozšiřování členské základny  -  průběžně 

 

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

pomoci místního tisku 

 

 
 
Vzhledem k pandemické situaci v zemi v roce 2020 nebylo možné 
sezvat členskou základnu na výroční schůzi. Byla tedy průběžně 
informována o spolku průběžně během roku a elektronicky 
seznámena s Výroční zprávou za rok 2019. Tu víc jak nadpoloviční 
většinou hlasů schválila.  
 
 

http://www.sluncevsem.cz/


 
 
 
 
6. PODPOROVALI NÁS 
 
Spolek SLUNCE VŠEM a Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM v roce 2019 
podpořili a patří jim velké poděkování:  
 

Liberecký kraj       nadace Euronisa  
                                                               Liberec 
 
 
 

město Turnov           MPSV  
 
 
 
 
 
 

Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, Euronisa Liberec, města 
Mnichovo Hradiště a Semily, obce Pěnčín a Ohrazenice, spolek 
Divadelních ochotníků z Rovenska pod Troskami. Firmy: 
KAMAX Turnov, Optika Jičín – Jiří Bíma, Řeznictví Tomáše 
Hudce, Turnov, Květiny u Marušky, Ohrazenice, MT OIL 
Pěnčín, Ovocnářská farma Thoř Pěnčín. 

Jednotlivci: MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Jana Čepková, Mgr. 
Martina Pokorná, MUDr. Vladimír Brunclík, pan J. Kořínek – 
všichni z Turnova. A v neposlední řadě zaměstnanci firmy 
KAMAX Turnov. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zapsaný spolek SLUNCE VŠEM, IČ 26671468, vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní 

náplní činnosti je péče a pomoc osobám s mentálním postižením s autismem a jejich rodinám.  
Na činnosti se aktivně podílejí členové. Spolek má 5 zaměstnanců. 

 

Účetní metody a postupy 

 Spolek účtuje dle účetních pravidel pro spolek, používá účetní program STEREO 

firmy Ježek software Česká Lípa. Účetním obdobím je kalendářní rok, přiložené výkazy jsou 

k 31.12.2019. Žádné operace nejsou považovány za mimořádné svým objemem nebo 

původem. 

 Zapsaný spolek neeviduje zásoby.  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.  

 Opravné položky ani rezervy nebyly vytvořeny.  

 

Doplňující informace 

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

31.12.2019 nevyužívá finanční leasing. Ke dni 31.12.2019 nejsou evidovány žádné 

pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let nebo kryté zárukami.  

 

 

 

Turnov, 11. 3 2020 

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

       razítko a podpis 

 
 
 
 


