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Opět jsme o kus dále!
Začalo to nevinně. Několik týdnů mateřské a internet, který prozrazoval,
že se v různých městech naší republiky scházejí maminky s malými dětmi
a zakládají centra. Na začátku určitě nikoho nenapadlo, že budeme fungovat
i po pěti letech, ale ne již jako skupinka nadšenců, ale jako plnohodnotná neziskovka.
Každý rok v životě Sluníčka pro nás znamenal mnoho příležitostí a změn.
A jaký byl tedy rok 2007?

V tomto roce poprvé rozdělujeme naši činnost do jednotlivých středisek.
Naším cílem je pracovat s celou rodinou a v květnu 2007 jsme začali pravidelnou
práci s dětmi ve věku 6 —12 let, které navštěvují náš klub Bublina. Klub tak doplňuje
naši činnost, která se do roku 2006 výlučně zaměřovala na rodiny s malými dětmi.

Mnoho práce, ale také mnoho užitku pro nás znamenala realizace dále uvedených
„velkých“ projektů. Díky projektu “Slova nejsou důležitá”, jsme oslovili mimo jiné
i místní komunitu Vietnamců, kterým jsme nabídli zajímavé aktivity, mezi kterými
byla např. i výuka jazyka českého.

Realizací projektu “Ještě o krok dále” jsme v naší organizaci provedli některé
organizační, procesní a administrativní změny.

Mgr. Lenka Kalniková
předsedkyně Sdružení maminek Sluníčko o.s.



Sdružení maminek Sluníčko o.s.

Poslání sdružení

Hlavním cílem činnosti

Pro koho zde jsme?

Střediska organizace

Historie organizace – významná data Orgány organizace

Sdružení vzniklo z dobrovolné iniciativy maminek na

mateřské či rodičovské dovolené, které nechtěly jen

komentovat současnou situaci („v Karviné nic není“),

ale rozhodly se vlastním úsilím pro vytouženou změnu

něco udělat.

Posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních

vztahů.

Pro naplňování poslání sdružení je provozování Centra

pro rodinu Sluníčko, jako zařízení komunitního,

multigeneračního a integračního centra a dále jako

zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících

o děti do 6 let.

Rodiče s dětmi (0 - 6 let)

Děti (6 - 12 let)

Těhotné ženy

Rodiče se zdravotně

postiženými dětmi

Ženy

1. Mateřské centrum

2. Klub pro děti

3. Klub seniorů

4. Kancelář

5. Dobrovolnické centrum

17.5.2002 Registrace Sdružení křesťanských

maminek SLUNÍČKO

15.1.2003 Slavnostní zahájení činnosti v

prostorách Charitního střediska pro

děti a mládež Kometa

Leden 2004 Stěhování a slavnostní zahájení

provozu v prostorech Slezské

univerzity v Ka-6

Srpen 2004 Změna názvu z Mateřského centra

Sluníčko na Centrum pro rodinu

Sluníčko

Březen 2005 Změna stanov a názvu sdružení na

Sdružení maminek Sluníčko

Červen 2006 Stěhování do prostor bývalé MŠ

Jurkovičova

Květen 2007 Začal pravidelně fungovat Klub pro

děti Bublina

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která je

tvořena všemi členy sdružení. Výkonným orgánem je

tříčlenná rada sdružení, jehož členové jsou: Mgr. Lenka

Kalniková, Ing. Jana Bínová a Ivana Reisová.

Předsedkyní sdružení je Mgr. Lenka Kalniková.
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Činnost v roce 2007

Středisko Mateřské centrum

Herna pro rodiče s dětmi

Akce pro rodiny

Pohybové programy

Kreativní programy

Pro lepší představu o naší činnosti dělíme programy

podle cílových skupin.

Rodiče s dětmi (nebo jiní rodinní příslušníci),

kteří chtějí společně strávit volný čas, mohou

navštěvovat hernu, která je svým vybavením

přizpůsobena i těm nejmenší dětem. K dispozici

jsou mimo jiné velká klouzačka, bazén s kulička-

mi, kočárky, odrážedla a mnoho dalších hraček.

Nezapomínáme také na to, aby v nabídce byly

také didaktické hry a hračky.

Díky tomu, že je herna v prostorách bývalé MŠ,

100% splňuje požadavky pro trávení volného

času malých dětí. Je zde sociální zařízení pro

děti, kuchyňka, velká herna a kreslírna.

K dispozici je také tělocvična, kde probíhají pohy-

bové programy. V nabídce pro rodiče je také

knihovnička s prorodinnou tématikou, kterou

tvoří zejména knihy nakladatelství Portál.

Herna je v provozu každý pracovní den od 8:30 –

12:00 a od 13:30 – 18:00

Každoročně připravujeme pestrou nabídku akcí. Jejich

cílem je poskytnout rodinám s malými dětmi možnost

účastnit se kulturního života a mít tak společný rodinný i

kulturní zážitek. Již tradičně pořádáme akce pro rodiny -

Karneval, Lampionový průvod, Mikuláš, Rozloučení u

stromečku, Den matek, Den dětí, Miniolympiáda

a Oslava narozenin Centra. Dále pak v rámci projektu

Slova nejsou důležitá proběhly netradiční akce, které se

zaměřují na poznávání cizích kultur: Jak se žije Čechům

a jak se žije Polákům.

V roce 2007 jsme kromě obvyklých akcí realizovali:

– cílem 2. ročníku akce bylo zmapo-

vat v Karviné místa, která jsou obtížná

pro volný pohyb s kočárkem nebo vozíčkem

- do centra jsme

pozvali profesionální herce, kteří mají repertoár pohá-

dek pro předškolní děti. Celkem jsme realizovali 3 diva-

delní představení (”Jak čmeláci léčili kytičku”, ”O mlsné

opičce”, ”Pohádka z Beskyd”) a 2x vystoupení profesio-

nálních klaunů

- ve spoluprác i

s Magistrátem města Karviná a Policií České republiky

jsme realizovali dopravní výchovu pro nejmenší s ukon-

čením na dopravním hřišti. Jejím mottem bylo: „každá

lidská činnost má svá pravidla“. Závěrečné akce na

dopravním hřišti se účastnilo 94 dospělých a 86 dětí.

- letos jsme poprvé realizo-

vali akci pro veřejnost, která probíhala na štědrý večer

na náměstí. Akce se účastnilo na 1000 lidí.

probíhá pod vedením

porodní asistentky. Jeho cílem je poskytnout

těhotným zdravou a bezpečnou formu sportová-

ní během těhotenství a speciálními cviky je při-

pravit na porod. Cvičení jsou doplněna teoretic-

kou průpravou k porodu.

probíhá v tělocvičně blízké základní

školy. Jeho součástí je mimo posilování také dan-

ce aerobik.

vede děti k aktivní-

mu odpočinku a poskytuje rodině společný záži-

tek z nových cvičebních dovedností.

Pochod s kočárky

Divadelní představení v centru

Projekt Miniautoškola

Na Vánoce všichni spolu

Cvičení pro těhotné

Aerobik

Cvičení pro rodiče s dětmi

Tvoření pro rodiče s dětmi

kurzy keramiky pro děti

- Cílem je rozvíjet

u dětí motorické dovednosti (držení štětců,

práce s různými materiály, plastelína). Díky

rozličným technikám jsou dětem zprostředkovány

různé podněty a společnou prací dítěte a rodiče je

upevňován jejich vzájemný vztah. Díky podpoře

Nadace Via, programu Procter Gamble od září

realizujeme 2 . Význam

keramiky spatřujeme zejména v rozvoji drobné

motoriky dětí, rozvoji představivosti a vyjádření se a v

neposlední řadě také ekologickému „prvku“, kdy děti

pracují s přírodním materiálem, který je velmi příjemný.

&

Máme i své stálice v naší nabídce akcí...
Jednou z nich je velmi oblíbený karneval
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Nezapomínáme ani na maminky a i pro ně připravujeme

zajímavé kreativní programy s cílem poskytnout aktivní

relaxaci při výtvarných činnostech. Na program

p ř i c h á z e j í

maminky bez

dětí proto, aby

s e m o h l y

n e r u š e n ě

věnovat svému

„výtvarnému

dílu“ a tak při

stálém tlaku

stereotypních

č i n n o s t í

(vaření, úklid, přebalování) měly chvilku pro sebe.

Mezi tyto programy patří: a

jsou vždy originální formou poznávání přírody,

aktivního trávení volného času a velmi dobrým

způsobem, jak oživit program rodiny. Již tradičně jsme

pořádali společnou návštěvu ZOO v Ostravě a navštívili

jsme Stáj Moncheri v Hnojníku.

Dalš í neodmysl itelnou programovou stál ic í

jsou pravidelné které také patří k

velmi oblíbeným akcím. Díky podpoře Fondu životního

prostředí Statutárního města Karviná, byly jízdy na koni

pro děti zdarma.

- to je

m o ž n o s t s á h n o u t s i n a h a d a , ž e l v u

či se pomazlit s chlupatými mazlíčky (činčilou, králíkem,

morčetem či křečkem). Návštěvy byly spíše

prožitkového rázu, ale i mimo to se děti dozvěděly

základní informace o jednotlivých zvířecích druzích,

společně s nějakými zajímavostmi z říše zvířat. Mnohé

informace také ocenily maminky, kterým se takto

rozšířil jejich obzor. Zejména však šlo o to, aby si děti

na zvířátka sáhly a budovaly si tak k nim pozitivní

přístup.

- Rodiče a jejich rodinní

příslušníci mají možnost zdarma neomezeně využívat

poč í t ač s p ř í s tupem na in te rne t , k te rý

se nachází přímo v herně. Cílem je podpořit ženy v

užívání výpočetní techniky.

- již druhým rokem

realizujeme kurz pro děti od 4 let, z důvodu velkého

zájmu jsme v roce 2007/2008 otevřeli kurzy dva s

celkovou kapacitou 14 dětí.

Hlídání dětí je služba, kterou nabízíme maminkám již od

roku 2005. Zpočátku se vázalo na vzdělávací programy,

které jsme realizovali. Díky projektu Hospodářské

komory jsme poprvé zajišťovali hlídání pro jinou

organizaci. Prvními vlaštovkami také byly maminky,

kterým jsme zajistili krátkodobé hlídání proto, aby si

mohly zajít k lékaři nebo k zaměstnavateli. Naše hlídání

tedy zaměřujeme těmito směry:

hlídání (Angličtina,

Keramika, Tvoření pro maminky)

hlídání

hlídání

Tvoření pro ženy

Keramika pro maminky.

Výlety

návštěvy jízdárny,

Návštěva Stanice mladých přírodovědců

Internetová kavárna

Nízkonákladový kurz anglikého jazyka pro

pokračující začátečníky

Kurz angličtiny pro děti

v rámci vlastních programů

při vzdělávacích projektech jiných

organizací

pro veřejnost

?

?

?

“Ještě o krok dále”
Nadace NROS

“Ta zahrada už tady stála” Nadace

Partnerství

V každý pracovní den (v době provozních hodin centra)

je uživatelům k dispozici zahrada vybavená zajímavým,

certifikovaným dětským mobiliářem. Protože dbáme na

to, aby i zde byl bezpečný prostor i pro ty nejmenší děti,

je na pískovišti speciální plachta, která jej chrání před

znečištěním.

- Tento projekt, podpořen
Globálním grantem , byl zaměřen na
profesionalizaci organizace v oblasti finančního řízení.
Součástí projektu byly dva finanční audity a vzdělávací
semináře pro pracovníky a dobrovolníky. Vzdělávání
probíhalo zejména v těchto oblastech: komunikace,
práce s dobrovolníky, fundraising, finanční řízení.
Součástí projektu bylo také vytvoření směrnic,
aktualizace Strategického plánu a vytvoření
fundraisingového plánu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

- Za podpory

a Magistrátu města Karviné jsme společně

s rodiči naplánovali a vybudovali při našem

centru zahradu, která je vybavena

atrakcemi pro nejmenší děti. Samotnému

budování předcházela setkání se zahradní

architektkou a rodiči, kteří se také zapojili

do ztvárnění konečné podoby zahrady.

Velký díky patří také firmám Štěrkovny Ševel a Arbor

Moravia, které nám poskytly slevu na své služby.

Ekologické programy

Vzdělávání

Hlídání dětí

Zahrada pro nejmenší

Mimořádné projekty



“Slova nejsou důležitá” - Ve spolupráci s

Rodičovským centrem Chaloupka, Centrem mladé

rodiny Bobeš jsme realizovali roční projet, jehož cílem

byla integrace rodin cizinců do regionálních mateřských

center. Mezi aktivity projektu patřily tyto programy:

kulturně-jazykové okénko – komunikační lekce v AJ

lekce českého jazyka pro cizince - v našem případě

jsme vzdělávali Vietnamce

Jak se žije v ... – odpolední akce pro celé rodiny, kdy

cílem bylo v praxi poznat kulturu různých zemí

dětský program

společný výlet do Rožnova

Projekt byl p ř

ř

Při návštěvě herny (nikoliv akcí) evidujeme rodiny,

které v herně ještě nikdy nebyly. Zajímá nás tedy, kolik

nových klientů přibylo. Z této evidence vycházejí

následující údaje:

Od roku 2003 hernu využívalo celkem 802 dětí a 752

rodičů (údaj je z listiny, kde se zaznamenávají rodiče,

když poprvé přijdou do herny).

Návštěvnost herny v roce 2007 byla 3237 dětí a 2810

rodičů. Od ledna 2007 do prosince 2007 se klientela

centra rozšířila o dalších 146 rodin a 162 dětí. (Tato

evidence nezahrnuje druhorozené děti, kdy

maminka s prvorozeným již navštěvovala centrum).

?

?

?

?

?

?

?

odpo en

grantem z Is landu,

Lichtenštejnska a Norska

v rámci finan ního mechanizmu EHP a Norského

finan ního mechanizmu prost ednictvím Nadace

rozvoje ob anské spole nosti.

č

č

č č

Mateřské centrum v číslech

Středisko Klub pro děti BUBLINA

Klub pro neorganizované děti

První programy pro starší děti jsme začali realizovat v

roce 2006, kdy se děti začaly scházet v Klubu Bořka

Stavitele. Klub se scházel jednou týdně a na děti čekaly

různé aktivity, které vždy měly souvislost s Bořkem.

Od května 2007 jsme zahájili pravidelný provoz Klubu

Bublina. Ten je určen pro děti od 6 do 12 let a byl v

provozu 3 dny v týdnu, vždy od 13:00 do 18:00.

Realizace klubu byla v tomto roce v plné kompetenci

dobrovolníků, kteří zajišťovali jeho vedení a program.

V době letních prázdnin byl klub v provozu každý

pracovní den od 8:30 do 14:00.

Cíle klubu Bublina:

vytváření atraktivního prostředí k využití volného

času

realizace klubových aktivit

podpora mimoškolních aktivit

sociální prevence

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 6 do 12 let v

lokalitě Karviná – Nové Město.

?

?

?

?

rok

2003

2004

2005

2006

2007

počet dětí

1346

2830

2705

3359

3237

počet rodičů

nebyli evidováni

2553

2575

2916

2810

celkem

1346

5383

5280

6275

6047

věk dětí, které poprvé

navštívili hernu v roce

2007

děti od   0 do 12 měs

děti od 13 do 24 měs

děti od 25 do 36 měs

děti od 37 do 48 měs

počet

dětí

27

70

42

18

procenta

16%

42%

25%

11%

8-9

2 830

-

2 810







Principy fungování klubu:

MPSV

NROS

?

?

?

?

do klubu mají děti volný vstup

není požadována pravidelná účast

děti zde přicházejí bezplatně

děti se mohou zapojit do tvorby programů a

aktivit klubu

Bublinu navštěvovalo 98 dětí. Z toho bylo 55% chlapců

a 45% dívek.

Věkové složení dětí je následující:

Jsme velmi vděčni za jakoukoliv finanční a osobní

podporu, protože je nám zcela jasné, že bez peněz a

bez ochotných a schopných lidí tuto práci nejde dělat.

Děkujeme také za slevy, které nám někteří ochotní

podnikatelé při nákupu poskytli, hmotné dary a

samozřejmě dobrovolnickou práci všech, kteří se

připojili k naplnění našeho poslání.

Cestovní kancelář TOP TOUR, Danka Mertová

Ing. Ladislav Šincl, poslanec parlamentu ČR

LIFT SERVIS s.r.o.

Martina Jurasová

Jaroslav Prymus - MIX

MARTINIK s.r.o.

Mlékárny Kunín a.s.

Park Lane Confectionery s.r.o

Anna Kopčajová - Běla

ARETA - reklama od vizitky po billboard

Betonárka Ševel

Luboš Vagunda - výroba nábytku

Papírnictví - Rodovský Ivo

- Minsterstvo práce a sociálních věcí

Děkujeme za podporu v rámci dotace nestátním

neziskovým subjektům na podporu rodiny v

projektu “Centrum pro rodinu Sluníčko, Karviná”.

- Globální grant - “Ještě o krok dále!”

První akce v Bublině

Statutární město Karviná

Blokový grant

Nadace Partnerství -

Nadace Via Procter Gamble pro

mateřská centra”
V tomto roce jsme začali realizovat první akce

pro děti. Mezi ty nejzajímavější patřily tvořivá

odpoledne, kdy si děti mohly vyrobit malý vánoční

dárek pro maminku - pečení perníků a odlévání mýdel.

Dále nechyběl ani tradiční Mikuláš, nebo sportovní

aktivity, kdy jsme naplno využily vybavení klubu.

Příkladem může být Turnaj ve stolním fotbale.

Průměrná denní návštěvnost Bubliny byla

9 dětí.

- Podpora z rozpočtu

města, Fond volného času dětí a mládeže, Odbor

životního prostředí, Fond primátora.

- projekt “Slova nejsou důležitá...”

program “Místo pod stromy”

- program “

Je na místě také poděkovat našim členům a

dobrovolníkům, kteří se podíleli na realizaci našich akcí

a programů. Jsou to (řazeno abecedně):

Pavel a Jana Bínovi, Vladislava Ernestová, Šárka

Heczková, Lukáš Kalnik, Vladislav a Marie Kalnikovi,

Petr a Irena Kovaříkovi, Olga Krucinová, Hana

Kubačková, Kateř ina Leskovarová, Michaela

Ledvoňová, Karolína Pachotová, Pavel a Ivanka Reisovi,

Renata Slusarzová, Zuzana Štefaniková, Nikol

Trojáková, Luboš a Andrea Vagundovi.

Děkujeme i všem ostatním,kteří přiložili ruku k dílu.

Rádi bychom opět udrželi standard roku 2007, ke

kterému přidáme rozvoj programů pro naše nejmenší

děti - kojence. Čeká nás nelehký úkol zprofesionalizovat

a zajistit financování Klubu Bublina, který je, jak vidíme

z lednové návtěvnosti roku 2008, u dětí ve stále větší

oblibě.

Spolupracujeme s Rodinným centrem Chaloupka v

Ostravě a Centrem mladé rodiny Bobeš v Bohumíně a

od roku 2003 jsme členové Sítě mateřských center ČR.

&

Bublina v číslech

Finanční dary

Věcné dary

Poskytnuté slevy

Grantoví partneři

Finanční zpráva organizace

Záměry na rok 2008

Spolupráce a členství v organizacích

věková kategorie

2 - 5 let

6 – 9 let

10 – 12 let

nad 12 let

procenta

8%

34%

56%

2%
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1.1.2007 31.12.2007

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 103

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 192 303

IV. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -192 -200

B. Krátkodobý majetek celkem 216 667

II. Pohledávky celkem 2 251

III. Krátkodobý finanční majetek 214 415

IV. Jiná aktiva celkem 0 1

ÚHRN AKTIV 216 770

A. Vlastní zdroje celkem 85 308

I. Jmění celkem 133 133

II. Výsledek hospodaření celkem -48 175

B. Cizí zdroje celkem 131 461

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 1

III. Krátkodobé závazky celkem 50 19

IV. Jiná pasiva celkem 81 442

ÚHRN PASIV 216 770

PASIVA

Rozvaha (v tis. Kč)

Stav k

AKTIVA

I. Spotřebované nákupy celkem 622

II. Služby celkem 308

III. Osobní náklady celkem 865

V. Ostatní náklady celkem 6

VI. Odpisy celkem 8

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1

Náklady celkem 1 810

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 352

IV. Ostatní výnosy celkem 4

VI. Přijaté příspěvky celkem 38

VII. Provozní dotace celkem 1 640

Výnosy celkem 2 033

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 223

D. Výsledek hospodaření po zdanění 223

VÝNOSY

Výkaz zisku a ztráty

k 31.12.2007 (v tis. Kč)

NÁKLADY



Kontaktní a identifikační data
Název organizace

Číslo a datum registrace:

Sídlo:

Provozovna:

Telefon:

E-mail:

IČO:

Statutární zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

web:

:
Sdružení maminek Sluníčko o.s.

17.5.2002; VS/1-1/50 196/02-R

Dolní Marklovice 232, 735 72, Petrovice u Karviné

Jurkovičova 1547, Karviná –NovéMěsto

608 615 138

slunicko@centrum-slunicko.cz

265 91 537

Mgr. Lenka Kalniková

Poštovní spořitelna Karviná

179145479 / 0300

www.centrum-slunicko.cz

Publikace byla vytvořena za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR.


