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Úvodní slovo výroční zprávy
Ohlédnutím se do roku 2003, si každý z nás zajisté vzpomeneme na všechny naše
trochu nejisté začátky, které nás všechny provázely při zřizování Mateřského centra
Sluníčko v Karviné. Mnoho lidí nám říkalo o pokusech vybudovat v městě MC, ale jak je
vidět, asi „schválně“ to zůstalo právě na nás. Jsem ráda, že se našla hrstka ochotných a
obětavých lidí, kterým nejsou druzí lhostejní a proto jsou ochotni pro ně něco udělat. A o
tom, že ne vždy to je jednoduché, se sami určitě přesvědčili. Takže děkuji všem, kteří dali
to, co měli. Tedy svůj čas, své dovednosti či talenty. Bez takových lidí, by naše centrum
nemělo šanci „se narodit“.
Děkuji také všem, kteří nám důvěřovali a naší činnost finančně nebo materiálně podpořili.
Velký dík patří také mému manželovi zejména za pochopení a trpělivost a samozřejmě
v neposlední řadě Bohu, jehož láska má pro mne nezměřitelný význam a bez jehož
pomocné ruky nevím, kde bych sama byla.
Petrovice u Karviné, květen 2004
Mgr. Lenka Kalniková
předsedkyně sdružení
Co to je Mateřské centrum?
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Neziskové zařízení, které zpravidla zřizují matky na MD
Matky se zároveň podílejí na samosprávě a zajišťují programy a akce
Umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se většina z nich dostane
díky celodenní péči o dítě
Posiluje mateřskou roli ženy
Pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí
Poskytuje neformální záchrannou síť pro osamělé matky
Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím
Je místem, kde jsou děti vítány
Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a mohou vidět svou matku
v jiné roli než v domácnosti
Přispívá k rozvoji občanské společnosti
Co MC nabízí?
Pomoc svépomocí
Tvořivé, vzdělávací a sportovní programy
Akce pro veřejnost
Integraci
Spolupráci s ostatními organizacemi
Poslání Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO
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Posláním sdružení je posílit stabilitu rodin s malými dětmi snížením negativních sociálních
důsledků, které je provázejí zejména v prvních letech života dětí s důrazem na aktivní
využití volného času.

Historie organizace – významná data
17.5.2002
Registrace Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO.
prostor jsme vlastní činnost začali vykonávat v roce 2003.)

(Vzhledem k nedostupnosti

15.1.2003
Slavnostní otevření centra v zapůjčených prostorách Charitního střediska pro děti a mládež
Kometa. Od této doby začal pravidelný celotýdenní provoz herny.
Prosinec 2003
V tomto měsíci začalo jednání se Slezskou univerzitou, která nám nabídla nájem prostor
v bývalé MŠ. Před vánocemi také začal úklid prostor a příprava na lednový provoz.
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Činnost v příslušném roce
Mateřské centrum bylo otevřeno 15. ledna 2003 a během celého roku bylo přístupné téměř
po všechny pracovní dny v týdnu, a to vždy v dopoledních hodinách. Uskutečnili jsme i
několik odpoledních, celodenních a víkendových akcí.

Realizované Pravidelné programy:
-

Dětský program – 1x týdně
Tvoříme s dětmi – 1x za 14 dnů (od června)
Tvoření maminek – 1x za 14 dnů (od července)
Kamínky pro maminky – 1x týdně (křesťanský program)
Kamínky pro děti – 1x týdně

Akce, besedy, výlety:
leden – březen

Slavnostní otevření Mateřského centra Sluníčko
v Karviné,
Návštěva kadeřnice, Karneval,
Návštěva kosmetičky, Beseda na téma CAN
„Syndrom týraného a zneužívaného dítěte“
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duben - červen

Přednáška na téma „Psychologický vývoj dětí“, Návštěva kadeřnice, Přednáška na téma
„Péče o ruce a nehty“, Oslava narozenin dětí, Burza receptů „Salát 100x jinak“, Návštěva
jízdárny, Prezentace hraček značky „NOE“, Akce „manikúra“, Smažíme vaječinu,
Miniradovánky ve Sluníčku, Výlet to ZOO v Ostravě

červenec - září

Polívčičkování, Návštěva jízdárny,
Výlet „Vláčkem do Bohumína“, Burza
receptů, „Jednohubky“, Rozloučení
s prázdninami – odpoledne na
náměstí s klauny Čárou a Kostičkou,
Ochutnávka výrobků firmy „HERO“,
Burza receptů „Slané pečivo“
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říjen – prosinec

„Den s RBP“, Návštěva „Stanice mladých přírodovědců“, Přednáška na téma „Psychologický
vývoj dětí“, Prezentace hraček značky Noe, Oslava narozenin dětí, Mikuláš, „Rozloučení u
stromečku“

Záměry na příští rok
V roce 2004 máme vizi dále svou činností naplňovat naše poslání, tedy pomoci rodinám
s dětmi, aby byly silné a zdravé a pomoci jim překlenout různě těžká období. Mimo
zlepšování kvality provozovaných služeb chceme svou činnost rozšířit o následující aktivity:
integrovaná herna – pomoc při začlenění postižených dětí předškolního věku do
kolektivu zdravých dětí
Klub Kamarádi – práce s dětmi od 6 do 12 let
Tvořivá dílna – tvořivé aktivity pro maminky nebo pro děti a maminky

Cvičení pro těhotné, Cvičení rodičů s dětmi, Cvičení pro ženy
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Statistická data za rok 2003
MC navštívilo celkem:
Celkový počet návštěv činil:
MC bylo otevřeno:
Průměrná denní návštěvnost:
Nejvyšší denní návštěvnost:

108 matek a 112 dětí (navštívili centrum min. 1)
1145 (matek)
205 dnů
6 matek
24 (Mikuláš)
15 (běžný den v MC)

Finanční zpráva
Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok činil 15 396,45 Kč.
Stranu příjmu tvořily tyto základní položky:
Dary od fyzických osob
1 300,00 Kč
Ostatní tuzemské dary
20 640,00 Kč
Dotace, granty
100 846,00 Kč
65 000,00 Kč
Magistrát města Karviná
Úřad práce v Karviné
29 295,00 Kč
Ostatní příjmy
13 468,19 Kč
Úroky na bankovním účtu
63,06 Kč
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Strana výdajů byla následující:
Mzdy
24 708,00 Kč
Soc. a zdrav. pojištění
13 440,00 Kč
Náklady na hlavní činnost
54 490,20 Kč
Hračky a pomůcky
35 881,40
Akce pro děti
6 721,90
Vzdělávání
4 221,50
Vybavení centra
4 208,30
Kroužky a tvoření
2 457,50
Ostatní náklady na hlavní čin.
999,60
Režijní náklady
15 201,50 Kč
Režijní náklady
8 034,80
Kancelářský materiál
2 304,90
Telefony
2 033,70
Bankovní poplatky
2 029,00
Poštovné
799,10
Dary – výdaje
489,30 Kč
Ostatní výdaje
12 591,80 Kč
Ostatní výdaje
7 611,30
Cestovné
4 980,50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Ostatní hmotné dary
Ministerstvo vnitra – Prevence kriminality 2003
vybavení MC v hodnotě 60 000 Kč
Orgány organizace
valná hromada: nejvyšší orgán sdružení tvořen
všemi členy sdružení
výbor sdružení: Andrea Vagundová, Michaela Ledvoňová, Mgr. Lenka Kalniková
předsedkyně sdružení
revizor sdružení

Mgr. Lenka Kalniková
Ing. Lukáš Kalnik

Zaměstnanci a spolupracovníci
V roce 2003 činnost celého centra spočívala zejména na našich dobrovolnících. Jen
v období od 15.1.2003 do 15.10.2003 jsme měli na dohodu o veřejně prospěšných pracích
s ÚP v Karviné zabezpečené místo pomocného pracovníka p. Olgou Krucinovou.

Dobrovolníci zajišťující provoz MC v roce 2003: Ivana Reisová, Olga Krucinová , Táňa
Zvířecí, Ivana Kulová, Lenka Kalniková.
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Dobrovolníci zajišťující programy MC v roce 2003:
„Úterní dětský program“
Jana Bínová,
„Tvoříme s dětmi“
„Tvoření maminek“
„Kamínky pro děti “
„Kamínky pro maminky“

Monika Zatloukalová
Táňa Zvířecí
Andrea Vagundová
Lenka Kalniková
Ivana Reisová

Finanční podpora – dary
• Revírní bratrská pokladna - zaměstnanecká zdravotní pojišťovna
• firma COMACCAL se sídlem v Těrlicku
• Nábytek VAGUNDA - Luboš Vagunda; www.vagunda.cz
• Apoštolská církev, sbor Karviná
• Martina Jurasová
• Elektro - prodej - servis Karviná, Malinovski Trajko
Hmotné dary
• NATURPRODUKT Havířov – omalovánky
Grantoví partneři
• Statutární město Karviná – Prevence kriminality na místní úrovni v roce 2003
• Statutární město Karviná – Fond volného času dětí statutárního města Karviné
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Kontaktní a identifikační data
Název organizace:
Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO
Číslo a datum registrace:
17.5.2002; VSII-1/50 196/02-R
Sídlo:
Dolní Marklovice 232,
735 72 Petrovice u Karviné
Provozovna:
areál Slezské univerzity, G. Morcinka 232, Karviná - N.Město
Telefon:
596 361 167, 608 248 353
e-mail:
mc.slunicko@volny.cz
IČO:
265 91 537
Statutární zástupce:
Mgr. Lenka Kalniková
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., Karviná
Číslo účtu:
79145479/0300
www:
www.volny.cz/mc.slunicko
Spolupráce, členství v organizacích
Spolupracujeme s Rodinnou a manželskou poradnou v Karviné, AC Karviná, Charitní
středisko dětí a mládeže Kometa, Stacionář Eunika
Členové Sítě mateřských center ČR
Podílíme se na Komunitním plánování města Karviné
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