SLOVO ÚVODEM
Rok života v naší neziskové organizaci je rokem práce týmu lidí, jejichž cílem je podpořit rodiny v Karviné
a okolí. Každý v týmu má ve Sluníčku své místo, svůj úkol a společně se nám daří nabízet různorodé, na sebe
navazující aktivity na podporu rodin na Karvinsku. Každý z nás je drobným kamínkem, na šňůře korálků, která
má za cíl pomoci rodinám a pokud to jde, tak rozmnožit čas, který si spolu užívají a tráví společně. Pracujeme
s rodinami, kde se vztahy mezi rodičem a dítětem teprve formují, ale také s těmi, pro které je společná
komunikace na tolik ubližující, že se jí raději vyhýbají. Co jsme všechno dělali a co se nám povedlo, si pojďte
přečíst na následujících stranách.
Pro vás, všechny klienty i zaměstnance máme jedno přání a to, „abychom se vždy těšili domů“.

Mgr. Lenka Kalniková
Statutární zástupce Centra pro rodinu Sluníčko, z.s.
Vedoucí Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko
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ORGANIZACE V ČASE
Centrum pro rodinu Sluníčko letos oslavilo svých 15 let působení v Karviné a okolí.
Sluníčko postupně rostlo, rozšiřovalo a upravovalo služby podle potřeb rodičů. Organizace, kde původně pracovalo na dobré slovo pár ochotných maminek,
se profesionalizovala a je spolehlivým partnerem pro rodiče na poli karvinské společnosti.

2003

Rodinné centrum Sluníčko
Aktivity zaměřené na zdravý psychomotorický vývoj dětí
Kulturně zážitkové akce pro celé rodiny
Workshopy a tvořivé dílny

2008

Klub Bublina
Každodenní činnosti a programy pro děti od 6 do 15 let
Smysluplné trávení volného času dětí

2013

Poradna pro rodiny s dětmi
Podpora rodin procházejících obtížnou životní situací
Doprovázení a pomoc náhradním rodinám
Vzdělávací kurzy, semináře, diskuzní skupiny

2016

Montessori dětská skupina
Zajištění denní péče o děti ve věku 2-6 let

03

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
PESTRÝ ROK 2017
Již tradičně se v rodinném centru konaly pohybové a muzikální aktivity
zaměřené na zdravý psychomotorický vývoj dětí. Rodiče s dětmi si
kromě volné zábavy v herně mohli vybrat z následující nabídky aktivit:
▪ Veselá nota pro děti od 8 měsíců do 3 let
▪ Cvičení rodičů s dětmi od 1 roku do 3 let
▪ Cvičení s miminky od 3 do 9 měsíců
▪ Kreativka pro děti od 4 do 6 let
▪ Tanečky pro děti od 3 do 5 let
▪ Manipulace s kojencem
▪ Baby masáže
▪ Montessori herna pro děti 2 do 6 let
▪ Plavání s kojenci a batolaty od 6 měsíců do 3 let
▪ Atletika Benjamínci pro děti od 3 do 6 let
▪ Angličtina pro děti od 3 do 6 let
Na těchto aktivitách jsme se s rodiči setkávali pravidelně.

NÁVŠTĚVNOST
Došli se k nám podívat mámy, tátové, tety, strejdové i prarodiče.
Společně s dětmi si užili hru, tvoření nebo pohybové aktivity.
Počet návštěv v herně: 2.530 rodičů s 2.625 dětmi
Počet účastníků kurzů: 500 rodičů
Počet nových klientů: 27 dospělých a 79 dětí

AKCE PRO VEŘEJNOST
S rodiči a dětmi jsme měli možnost setkat se na společenských,
sportovních i zábavních akcích, které jsme uspořádali po celé Karviné:
▪ Večerníčkový karneval
▪ Čokoládová tretra
▪ Den pro celou rodinu
▪ Drakiáda
▪ Lampionový průvod s Martinem na bílém koni
▪ Mikuláš s andělem ve Sluníčku
▪ Na Vánoce všichni spolu
▪ BUBUBU výšlap
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KLUB BUBLINA
BUBLIŇÁCI V AKCI
Během týdne se děti mohli zapojit do několika pravidelně
připravovaných aktivit. Nabídka byla pestrá a děti se u nás nenudily.
Kromě spousty barevných výtvorů dětí vznikla i kuchařka
nejoblíbenějších receptů.
▪ Dívčí klub a Klub pro kluky, ve kterých jsme s dětmi uvařili
několik chutných pokrmů
▪ Pokec se Zbyňkem aneb „ I děti mají svá trápení“, kde děti
s psychologem probraly zábavnou formou, jak řešit některé
obtížné situace
▪ Kreativní a manuální tvoření
▪ Dramaťák aneb „Život nanečisto“
▪ Zahradničení a pobyt venku
▪ Doučování
▪ Akce jako sportovní soutěže, turnaje v deskovkách, kreativní
tvorba, hledání talentu či mistra vaření, přenocování v Klubu,
poznávání přírody, Den dětí v Bublině, Mikuláš v Bublině, pečení a
zdobení vánočních perníčků, Štědrovečerní menu

SLÁVA NAZDAR VÝLETU
Neotáleli jsme a s dětmi vyrazili do parku, na hory nebo za vodou.
Navštívili jsme:
▪ Javorový vrch
▪ Protidrogový vlak
▪ Park B. Němcové a dětský koutek
▪ Dětská farma
▪ Aquacentrum Bohumín
▪ Krytý Bazén Třinec a Orlová
HEZKÉ POČTY
Klub v roce 2017 navštěvovalo celkem 359 dětí.
Proběhlo 4.168 návštěv ze strany dětí.
Uspořádali jsme 29 výletů a akcí, do kterých se zapojilo 286 dětí.
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PORADNA PRO RODINY S DĚTMI
POMOHLI JSME…
▪ Rodičům procházejícím rozchodem nebo rozvodem
▪ Dětem snadněji se vyrovnat s rozchodem nebo rozvodem rodičů
▪ Rodičům zvýšit jejich rodičovské kompetence
▪ Pěstounům a poručníkům zvládat roli náhradního rodiče
▪ Pěstounům a dětem zajistit pohodové rodinné zázemí
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Na území měst Karviná a Havířov jsme zajistili našim klientům
následující poradenské i terapeutické služby:
▪ Mediace - rozvodové a porozvodové situace: podpořeno 27
rodin
▪ Asistované kontakty, asistovaná předávání: spolupracovali jsme
se 7 rodinami
▪ Sociální a psychologické poradenství: využilo 18 rodin
▪ Podpora rodičovských kompetencí a dovedností: zapojilo se 43
klientů
▪ Sandplay - technika práce s rodinou: intenzivní spolupráce se
3 klienty
▪ Videotréning interakcí: práce se dvěma rodinami
▪ Vzdělávací kurzy a semináře pro širokou veřejnost navštívilo
109 rodičů

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kurz znakového jazyka
Dětské nemoci
Hravě a zdravě: Výživa dětí s ohledem na jejich věk
Hostitelská péče
Dětský vzdor a agrese
Finanční gramotnost

PEVNÉ RODINNÉ VZTAHY
S našimi klienty jsme vyrazili i na neformální zážitkové pobyty, jejichž
smyslem je prohlubování vzájemných a harmonických rodinných vztahů i
zvyšování znalostí a dovedností potřebných pro náhradní rodiče.
▪ 3 vzdělávací víkendy v Horní Bečvě
▪ 3 respitní pobyty v Beskydech a Karviné
Společně jsme také trávili čas na kulturně společenských akcích, které
jsme pro klienty připravili:
▪ Karneval v Karviné a Horní Suché
▪ Mikuláš v Karviné a Horní Suché
STATISTIKY
Pracovali jsme s 80 klienty v rámci Poradny
Doprovázeli jsme 76 pěstounských rodin

Výběr z kurzů a seminářů byl široký. Rodiče si mohli vybrat
z následující nabídky:
▪ Facebook jak ho neznáte!
▪ Kyberšikana - jak neuvíznout v síti
▪ Respektující přístup
▪ Kurz výchovy dětí do 10 a od 10 let
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MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA
KDO OBJEVUJE, NEZLOBÍ
Dětská skupina byla již druhým rokem podpořena z Operačního
programu Zaměstnanost (EU). Denní péče o děti stejně jako v minulých
letech funguje na principech Montessori pedagogiky. Montessori výuka
pomáhá dětem lépe zvládnout praktický život - zkoumat, jak věci
fungují, a porozumět světu kolem sebe. Jednotlivé měsíce byly v naší
dětské skupině zaměřeny na různé tematické bloky:
▪ Hurá do školky
▪ V barevném listí
▪ Půjdem spolu do Betléma
▪ Zima je tu, děti!
▪ Na jaře, na jaře…
▪ Svět kolem nás
▪ Hurá na prázdniny

Během roku děti absolvovaly kurz plavání, navštěvovaly solnou jeskyni
v Dětmarovicích nebo se účastnily besed, výstav a představení
v knihovně a divadle.
NĚCO MÁLO Z ČÍSEL
Kapacita dětské skupiny: 12 dětí
V roce 2017 prošlo pod rukama našich lektorek 27 šikovných dětí.
Děti si odnesly nekonečně mnoho zážitků a postřehů.

Takže se zkoumalo, objevovalo a vyráželo na výlety. Nejvíce se dětem
líbilo na Ranči Moncheri v Hnojníku, v ZOO Ostrava, v Hobby parku
Bohumín nebo Dinoparku Doubrava.
Kromě toho děti absolvovaly tyto pravidelné kroužky:
▪ Přírodníček (environmentální výchova)
▪ Cookie and Friends (angličtina pro nejmenší)
▪ Předškoláček (příprava na výuku na základní škole)
▪ Já, písnička (hudebně pohybová výchova)
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…a všichni bezva rodiče

PODPOŘENÉ PROJEKTY
Donátor

Název projektu

Výše podpory
100.000 Kč
100.000 Kč
200.000 Kč

MPSV
Nadace OKD

Bubliňáci v akci
Podpora rodičovských kompetencí
Poradna – Odborné poradenství pro péči o
děti 2017
Centrum pro rodinu Sluníčko 2017,
preventivní programy
Podpora rodin v agendě OSPOD 2017
Když hračky umí mluvit

Nadace OKD

Klub pro děti Bublina 2017

100.000 Kč

Nadace Terezy
Maxové dětem
Nadační fond
RESIDOMO
Statutární město
Karviná
Statutární město
Karviná
Statutární město
Karviná

Nejsem v tom sám

15.700 Kč

Sluníčková zahrada

75.000 Kč

Akce pro rodiny s dětmi 2017

15.000 Kč

Klub pro děti Bublina 2017

170.000 Kč

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

117.000 Kč

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
MPSV

581.949 Kč
404.157 Kč
140.000 Kč

Využití podpory
Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu
Posilování kompetencí rodičů v ohrožených rodinách
Poskytnutí poradenských služeb rodinám dle životní
situace, kterou řeší
Prevence vzniku problémů v rodině a řešení problémových
situací
Podpora ohrožených rodin a dětí
Pomoc rodinám a DĚTEM lépe zvládnout období rozvodu
nebo rozchodu rodičů
Pravidelné aktivity, které dětem umožňují smysluplné
trávení volného času
Doučování a kulturně společenské akce pro děti v náhradní
rodinné péči
Renovace zahrady pro tvoření, učení i relaxaci
Realizace společensko-kulturních akcí pro celou rodinu i
veřejnost
Zajištění pravidelného programu pro děti
Zajištění odborného poradenství rodinám v rozvodu nebo
rozchodu
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FINANCE
Rozvaha (v tis. Kč)
Stav k

Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2017 (v tis. Kč)

01.01.2017 31.12.2017
AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B.

Krátkodobý majetek celkem

Vedlejší
činnost

Hlavní
činnost

NÁKLADY
26

23

I.

Spotřebované nákupy a služby celkem

303

303

II.

Změny stavu zásob vlastní činností

-278

-280

III.

Osobní náklady celkem

4 145

3 185

IV.

18

18

2 592

134

0

0

4 598

0

Daně a poplatky

0

0

VI.

Odpisy celkem

3

0

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

1 934

714

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

III.

Krátkodobý finanční majetek

2 192

2 443

VIII.

Daň z příjmu

9

0

IV.

Jiná aktiva celkem

1

10

7 202

134

4 170

3 208

ÚHRN AKTIV

Náklady celkem

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

VÝNOSY
1 905

2 139

I.

Provozní dotace

3 353

0

133

133

II.

Přijaté příspěvky celkem

3 264

0

665

224

62

0

0

0

7 345

224

I.

Jmění celkem

II.

Výsledek hospodaření celkem

1 773

2 006

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.

Cizí zdroje celkem

2 265

1 069

IV.

Ostatní výnosy

II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

V.

Tržby z prodeje majetku

III.

Krátkodobé závazky celkem

21

27

IV.

Jiná pasiva celkem

2 244

1 042

ÚHRN PASIV

4 170

3 208

Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

242

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

233
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www.centrum-slunicko.cz
FB: Centrum pro rodinu Sluníčko
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
Zapsáno ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou:
L 5546 vedenou u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 265 91 537

Sídlo:
Dolní Marklovice 232, 735 72, Petrovice u Karviné
Provozovna:
Jurkovičova 1547/12, 735 06, Karviná-Nové Město

Statutární zástupce:
Mgr. Lenka Kalniková
Tel: 608 615 318

Kontakty:
595 171 605
slunicko@centrum-slunicko.cz

Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna Karviná
č.ú.: 179145479/0300

