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Výroční zpráva 2011

Miniškolka pro děti od 2 do 6-ti let
Pravidelné i příležitostné hlídání dětí s programem
Je určena pro všechny rodiče, kteří slaďují pracovní život s rodinným
Miniškolka je realizována v rámci projektu „Krok za krokem“
Besedy a poradenství
- Zdravý úsměv - jak na zdravé zoubky a zuby
- Poradenství při hledání zaměstnání
- Besedy o výživě a alergii
- Sexuální výchova v rodině
- Jak poskytnout první pomoc
- Finanční gramotnost pro všední den
Příklady dalších realizovaných programů – Manželské večery; Kurz angličtiny pro maminky s hlídáním dětí;
Obtisky ručiček do keramické hlíny; Cvičení pro těhotné; Půjčovna pomůcek pro miminka; Pobyty na horách pro
rodiny s dětmi
Nejzajímavější akce v roce 2011
Dopravně bezpečnostní akce Tydýýýt!!!; Martin na bílém koni; Na Vánoce všichni spolu; Velká cena Sluníčka –
závody RC modelů autíček pro tatínky s dětmi; Národní týden manželství; Pohádkový maškarní bál; Sluníčková
Drakiáda; Podzimní pobyt pro rodiny s dětmi na horách; Mikuláš s Andělem ve Sluníčku

Sdružení maminek Sluníčko o.s. je provozovatelem Centra pro rodinu Sluníčko v Karviné. Svou
činnost zahájilo 15.1.2003. Posláním sdružení je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů.
Hlavním cílem je provozování Centra pro rodinu Sluníčko, jako komunitního, multigeneračního a integračního
centra. Dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let.
Organizace nabízí aktivity pro rodiny s dětmi prostřednictvím svých dvou středisek.
Mateřského centra Sluníčko, které pracuje s rodinami dětí od 0 do 5 let a Klubu pro děti Bublina, který je určen
dětem od 6 do 15 let.

Mateřské centrum Sluníčko v roce 2011
- 192 nových klientů, kteří poprvé využili nabízené služby
- Počet návštěv v herně - 4067 dospělých a 3825 dětí
- Účast na akcích - 1035 dospělých a 760 dětí
- Počet interakcí - 9208 dospělých a 10880 dětí
Herna pro rodiče s dětmi - ideální místo pro setkávání rodičů s malými dětmi, společného trávení času rodin,
předávání zkušeností mezi rodiči a poskytování sociálního poradenství.
Je určena všem členům rodiny, včetně prarodičů
Provozní doba herny je v pracovní dny od 8:30 – 12:00 a 14:00 – 18:00
Realizované programy rozvíjející spolupráci mezi rodičem a dítětem:
Veselá nota
Hudebně vzdělávací program přizpůsobený dětem ve věku od 8 měsíců do 4 let
Program plný písniček, říkadel a muzicírování s hudebními nástroji
Pomáhá dětem poznávat svět kolem nás a zamilovat si hudbu
Cvičení pro rodiče s dětmi
Rozvíjí dítě v oblasti psychomotorického vývoje
Program je určen pro rodiče s dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let
Děti jsou rozděleny podle věku do šesti skupin
Plavání kojenců a batolat
Plavání rodičů s kojenci do 6-ti měsíců věku v domácím prostředí pod odborným dohledem lektorky
Plavání rodičů s dětmi od 6-ti měsíců věku v bazéně

Klub pro děti Bublina v roce 2011
- 128 nových dětí
- celková návštěvnost 4 600 dětí
Herna klubu Bublina
Otevřena je každý pracovní den v týdnu v době od 13:30 do 17:30
Kromě volné hry s využitím zázemí a vybavení (stolní tenis, fotbálek) jsou dětem
k dispozici i deskové hry a zahrada s trampolínou
Realizované programy:
Florbal – byl realizován jednou týdně v blízké tělocvičně ZŠ
Na aktivitě se účastnila nestálá skupina cca 25 dětí, máme evidováno 229 vstupů
Keramika pro děti – účastnilo se 20 dětí, evidováno máme celkem 186 vstupů
Doučování dětí - probíhalo každé úterý a to od 13:30 – 15:00
Dramaťák - psychosociální výcvik s prvky dramatických metod
Program byl zaměřen na rozvoj charakteru, empatie a poznání sebe sama
V tomto roce jsme začlenili i témata z oblasti prevence kriminality a rizikového chování
Sportovní den probíhal v tělocvičně, která je součástí prostor organizace
Mezi nejoblíbenější aktivity patřil fotbal, vybíjená a další běhací hry
Akce v Bublině 2011
Koulovačka; Valentýnské tvoření; Bystrá hlava; Noc na Bublině; Den Dětí;
Tábor Vikingové; Pečení cukroví; Bowling; Vánoce na dědině ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm;
Výroba vánočních dárků; Vánoční párty a výlety

Plány organizace pro rok 2012
V příštím roce chceme zachovat stávající nabídku programů,
kterou chceme rozšířit o další dvě novinky:
- Rozvoj aktivit na podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči
- Montessori klub pro rodiče s dětmi ve věku od 18-ti měsíců do 3 let

www-centrum-slunicko.cz

