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Sdružení maminek Sluníčko bylo založeno s cílem vybudovat v Karviné místo,
kde budou moci rodiny s malými dětmi
trávit volný čas a kde budou matky „odpočívat“ od svých každodenních povinností. Mělo být také ale místem, kde budou
vznikat nová přátelství, kde bude k mání
spousta zajímavých informací a kde bude
princip solidarity a sousedské výpomoci silnější, než bývá ve větších městech
zvykem. Od úplného začátku vzniku organizace nás dělí skoro celé 4 roky, které
jsou nejvíce vidět na našich dětech. Tehdy to byla miminka, která potřebovala
stálou péči, a nyní to jsou malé princezny
a princové, kteří samozřejmě všechno ví,
všechno dokáží sami a jsou všude rychleji, než byste potřebovali. Věřím, že stejně

jako vyrostly tyto děti, tak i organizace už
dávno vyrostla z plínek, naučila se chodit
a nyní si před sebe klade další a další vize,
s cílem obohatit a zkvalitnit život mladých
rodin. Jsme rádi, že již třetí rok si k nám
nacházejí cestu nové a nové maminky,
které do herny nechodí jen se svými dětmi, ale přivedou občas i tatínka či babičku.
A vážíme si toho, když se najde někdo,
kdo je ochoten se se svou dovedností podělit s ostatními a vést např. nějaký kroužek, či pomoci zorganizovat akci.
Petrovice u Karviné, leden 2006
Mgr. Lenka Kalniková
předsedkyně sdružení
Co to je Mateřské centrum?
• 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

Sdružení maminek Sluníčko
Poslání organizace
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.
Hlavní cíle:
a) zprostředkovat plnohodnotné využití
volného času rodin s malými dětmi se
zaměřením na ženy na mateřské a rodičovské dovolené
b) činit prevenci psychickým stavům vznikajícím jako následek sociální izolace a ztráty společenské prestiže matek na MD
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ale rozhodly se vlastním úsilím pro vytouženou změnu něco udělat.

c) pomoc při opětovném začlenění rodičů
na trh práce po ukončení rodičovské
dovolené
d) poradenství matkám v tíživé situaci
e) sociální adaptace malých dětí v kolektivu, rozvoj a výchova jejich osobnosti
v oblasti fyzické, duchovní a mravní
f ) prevence patologického chování dětí
a vytváření pozitivního vztahu k přírodě
i lidem
g) pomoc při integraci rodin s dětmi se
zdravotním postižením
Historie organizace – významná data
Sdružení vzniklo z dobrovolné iniciativy
maminek na mateřské či rodičovské dovolené, které nechtěly jen komentovat současnou situaci („v Karviné nic není“),

17. 5. 2002 Registrace Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO
15. 1. 2003 Slavnostní otevření centra
v zapůjčených prostorách
Charitního střediska pro děti
a mládež Kometa
Leden 2004 Zahájen provoz v prostorách
Slezské univerzity (G. Morcinka 1112)
Srpen 2004 Změna názvu z Mateřského
centra Sluníčko na Centrum
pro rodinu
Březen 2005 Změna stanov a názvu sdružení na Sdružení maminek
Sluníčko
Srpen 2005 Zahájení projektu „Zůstaň
v obraze!“ ﬁnancovaný z prostředků ESF a rozpočtu ČR
Orgány organizace
Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která je tvořena všemi členy sdružení. Výkonným orgánem je tříčlenný výbor
sdružení, jehož členové jsou Mgr. Lenka
Kalniková, Ing. Jana Bínová a Ivana Reisová. Předsedkyní sdružení je Mgr. Lenka
Kalniková a revizorkou Šárka Heczková.

Činnost v roce 2005
• herna
Herna slouží k setkávání rodičů a dětí a jejich společnému trávení volného času.
Z vybavení jsou návštěvníkům k dispozici:
přebalovací stůl, krmící židličky, sedačky
pro děti a mikrovlnná trouba k ohřívání dětské stravy. V roce 2005 byla herna
v provozu každý pracovní den a to jak
v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách, včetně letních prázdnin. V roce 2005
se rozrostla klientela o 167 rodin. Od roku
2003 tedy navštěvovalo hernu celkem 457
rodin.
• akce
V roce 2005 bylo realizováno celkem
7 veřejných akcí, které byly přístupné
nejen pro rodiče malých dětí, ale také ro-

• ekologický projekt
Již druhým rokem jsme realizovali projekt,
jehož cílem bylo vést děti k pozitivnímu
vztahu k přírodě. Konkrétně se jednalo
o pravidelné návštěvy jízdárny (celkem
15 návštěv) a dva výlety (ZOO v Ostravě
a Mořské akvárium v Ostravě). Celkem se
do tohoto projektu zapojilo 118 dospělých
a 135 dětí.

dinné příslušníky. Konkrétně se jednalo
o následující akce: Lampiónový průvod,
Mikuláš, Rozloučení u stromečku, Den dětí,
Velikonoční odpoledne, Vaječina a Miniolympiáda. Celkem se těchto akcí účastnilo
257 dospělých a 291 dětí.
• pravidelný program
Pravidelně v centru probíhaly různé programy. Na některých se po organizační
stránce podílely aktivní maminky, jiné
vedly proškolené lektorky. Tyto programy
se konaly nejčastěji jednou za týden (Kamínky; Broučci, Aerobik, Cvičení pro těhotné) nebo jednou za dva týdny - Tvoření
pro děti. Zajímavá byla také Společná oslava narozenin dětí, která se konala čtvrtletně a na jejichž organizaci se podílely
maminky malých oslavenců. Samozřejmostí je, že slavily všechny přítomné děti.

• integrovaná herna
Ve spolupráci se sdružením Plamínek jsme
začali provozovat hernu pro děti zdravé
i zdravotně postižené. Nejdříve byla herna
v provozu první středu v měsíci, ale díky
zájmu rodičů jsme ji od listopadu nakonec
rozšířili na každou druhou středu.
• besedy s odborníkem
Celkem jsme v centru pořádali tři druhy besed – s psycholožkou, logopedkou
a pracovnicí úřadu práce. Na těchto akcích
se mohli rodiče dozvědět zajímavé informace z oblasti výchovy dětí, zvládání prvních výchovných problémů, podporování
správného vývoje dětské řeči a informace
o lokální situaci na trhu práce. Po každé
besedě byl také prostor pro dotazy, konzultace či sjednání osobní návštěvy. Celkem takto proběhlo 6 besed.

v srpnu 2005 zahájili projekt “Zůstaň v obraze!“, jehož součástí je vzdělávání rodičů
na mateřské dovolené. Celkem realizujeme: 2 kurzy Práce na PC, 3 kurzy Angličtiny, 1 kurz Anglické konverzace a 2 kurzy
Sebeprezentace. Do vzdělávání se zapojilo celkem 83 účastníků.
• internetová kavárna
V rámci projektu „Zůstaň v obraze!“ si mohou rodiče zdokonalovat svou práci na PC
a internetu. K dispozici mají 5 PC, scanner
a tiskárnu.
• půjčovna knih a videokazet
Návštěvníci mají možnost půjčit si knihy a časopisy věnované zejména vývoji
a výchově dětí (převážně z nakladatelství
Portál). Dále pak videokazety z edice Rodičovský rok.

• vzdělávání rodičů na MD
Z prostředků Globálního grantu jsme
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Sluníčko v číslech

Finanční podpora

V roce 2005 využilo hernu centra poprvé:
Celkem je evidováno návštěv herny:
Akcí se zúčastnilo celkem:
Program Cvičení pro rodiče s dětmi (návštěvnost není evidovaná v návštěvnosti herny)
Aerobik
Za 3 roky života navštěvovalo hernu celkem

Dary

167 rodičů se svými dětmi,
2710 dětí a 2578 rodičů
261 dětí 227 rodičů
345 dětí a 314 dospělých
584
457 rodin.

•
•
•
•
•
•
•

Věkové složení dětí bylo následující (zpracovávali jsme údaje dětí, které navštívily centrum v roce 2005 poprvé):
0 - 1 rok
1 - 2 roky
2 - 3 roky
3 - 4 roky
4 - 6 let

20%
35%
25%
11%
6%

Finanční zpráva
Rozvaha (v Kč)
Stav k

1. 1. 2005

Výkaz zisku a ztráty
k 31. prosinci 2005 (v Kč)
NÁKLADY

31. 12. 2005

AKTIVA
A. Stálá aktiva
A.III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek
A.V. Oprávky k drobnému hmotnému majetku
B. Oběžná aktiva
B.II. Pohledávky
B.III. Krátkodobý ﬁnanční majetek
ÚHRN AKTIV

0
0
0
62 146
0
62 146
62 146

0
186 799
-186 799
492 554
133 941
358 613
492 554

Spotřebované náklady
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

40 546
40 546

132 650
40 546
92 104
359 904
14 018
345 886
492 554

Tržby za vlastní služby
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodář. výsledek před zdaněním
Hospodář. výsledek po zdanění

PASIVA
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Vlastní jmění
Účet hospodářského výsledku
B. Cizí zdroje
B.III. Krátkodobé závazky
C.I. Výnosy příštích období
ÚHRN PASIV

233 111
113 084
394 109
6 643
186 799
2 000
935 746
VÝNOSY

21 600
400
21 200
62 146

18 000
1 041
230 784
778 025
1 027 850
92 104
92 104

MARF - reklamní agentura
Dalkia Česká republika, a.s.
Revírní bratrská pokladna - zaměstnanecká zdravotní pojišťovna
Martina Jurasová
Zdenka Opletalová - Astra
Jaroslav Prymus - MIX
Papírnictví - Rodovský Ivo

Grantoví partneři
• Statutární město Karviná - Fond volného času dětí statutárního
města Karviné, Odbor životního prostředí
• MPSV
• NROS
Je na místě zde také poděkovat našim členům a dobrovolníkům, kteří se podíleli zejména na realizaci naších akcí. Jsou jimi:
Irena a Petr Kovaříkovi, Olga Krucinová, Táňa Zvířecí, Irena Uradniková, Marie a Vladislav Kalnikovi, Andrea Vagundová, Lukáš
Kalnik, Renata Slusarzová, Michaela a Josef Ledvoňovi, Ilona Folvarčná, Ivana a Pavel Reisovi, Kateřina Szotkowská, Šárka Heczková
a Jana Bínová .
Děkujeme.
Záměry na příští rok
V roce 2006 bychom si chtěli udržet „loňský standart“, který se týká zejména zaměstnanců, díky nimž bezproblémově zajistíme pravidelný celodenní provoz herny. Dále chceme rozšiřovat spolupráci se sdružením Plamínek při realizaci integrované herny, pokračovat
ve vzdělávání rodičů na mateřské dovolené a více motivovat rodiče, aby se zapojili do činností centra.
Spolupráce, členství v organizacích
Statutární město Karviná (partner vzdělávacího projektu), Rodinná a manželská poradna v Karviné, AC Karviná, Občanské sdružení
Plamínek, SPC pro děti s vadami řeči.
Od roku 2003 jsme členové Sítě mateřských center ČR.
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