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Jak začít? Čas plyne jako voda a opět bilancujeme a hodnotíme, 
co se nám v minulém roce povedlo. Je až k nevíře, že vše uteklo 
tak rychle. Jen pohled na děti, které rychle rostou, nás utvrzuje, 
že opět jsme o rok dále. Rok, který je pro někoho jedním z mnoha 
a pro jiného plný dynamických změn či klíčových rozhodnutí. 
Rok v životě novorozeněte je snad tím nejdynamičtějším 
a nejbohatším obdobím v životě člověka. Od zrození přes první 
úsměv, první slova, samostatné krůčky až k samostatným objevným 
výpravám v blízkosti mámy. Vše je zajímavé, nové, hodné 
objevování. 
Nejlepší ale je, když se má vždy možnost vrátit do bezpečné 
máminy náruče. 

Úvodní slovo

źRodiče s dětmi od 4 do 6 let źSpolupráce s odborníky Posláním organizace 
źRodiny s dvojčaty To je posilování hodnot rodiny, rodinných 
źŽeny a mezigeneračních vztahů. Toto poslání Cíle pro Mateřské centrum Sluníčko 
źDěti od 6 – 14 let naplňujeme provozováním Centra pro rodinu źAktivity pro podporu angažovaného 
źSluníčko a Klubu Bublina, která jsou zařízením otcovství a posilování rodičovských 

Konkrétní cíle organizace komunitního, multigeneračního, integračního kompetencí 
źFungující rodina centra a slouží jako sociální prevence. źPodpora zkvalitňování partnerských 
źRozvoj aktivit na podporu vzájemného  je posilování hodnot rodiny, rodinných a manželských vztahů 

setkávání a integrace rodičů a mezigeneračních vztahů. Toto poslání źSpolečné aktivní trávení volného času 
źPoskytování aktivizačních a aktivizujícíchnaplňujeme provozováním Centra pro rodinu rodičů a dětí 

 služeb a programů Sluníčko a Klubu Bublina, která jsou zařízením źZajištění činnosti pobočky 
źSpolupráce s ostatními organizacemi komunitního, multigeneračního, integračního v Petrovicích u Karviné

podobného zaměření v rámci kraje centra a slouží jako sociální prevence. 
źNabízení organizovaných a Cíle pro Klub pro děti Bublina 

neorganizovaných programů pro celou Cílová skupina źPodpora správné hodnotové orientace dětí 
cílovou skupinu 

źTěhotné źPrevence kriminality a rozvoj osobnosti dětí 
źPráce s dobrovolníky a praktikanty 

źRodiče na mateřské dovolené źVýchova k rodičovství, Dívčí klub 
źPravidelné zjišťování potřeb cílové skupiny a rodičovské dovolené źPrevence kriminality 

Sdružení maminek Sluníčko o.s.
„ “Organizace uznaná MPSV pro práci s rodinou pro léta 2010 - 2012

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

...v máminé náruči, Lenka Kalniková i s dcerami
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źKalnik Lukáš Ing. Střediska organizace střediska byla 
Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která – DPP, účetní, finanční řízení organizace, definována 
je tvořena všemi členy sdružení. Výkonným orgánem správa PC sítě v roce 2008 při registraci změny stanov
je volená tříčlenná rada. źKalnik Vladislav Činnost organizace se z administrativních a 

– DPP, elektroinstalace, procesních důvodů dělí na jednotlivá střediska, a 
Mgr. Lenka Kalniková - předsedkyně sdružení  údržbářské práce to podle zaměření aktivit, které v rámci nich 

lenka.kalnikova@centrum-slunicko.cz źKalniková Lenka Mgr. probíhají a charakteristiky cílové skupiny, ke které 
– PP, manažer organizace se vztahují. Všechny však odpovídají 

Ivana Reisová - místopředsedkyně sdružení źKalniková Marie – PP, provozní pracovnice a vycházejí z poslání organizace. 
ivana.reisova@centrum-slunicko.cz źMorávková Irena Mgr. 1. Mateřské centrum 

– DPP, lektor angličtiny pro maminky 2. Klub pro děti 
Ing. Lukáš Kalnik - místopředseda sdružení źRecmanová Růžena 3. Klub seniorů – do roku 2010 bez činnosti 

lukas.kalnik@ centrum-slunicko.cz  DPP, lektor kurzů keramiky 4. Kancelář 
(od 16.9.2010) 5. Dobrovolnické centrum  – do roku 2010 bez 

Na co reagujeme? źReisová Ivana činnosti 
Fungující rodina vždy bude ten největší „sociální – PP, lektorka cvičení pro rodiče s dětmi, 
kapitál“, který každý z nás může mít. Tlak na výkon a koordinátor projektu “Krok za krokem” Hlavní činnost organizace 

źSedláková Eva V rámci našich aktivit jsme naši činnost nedostatek času, kterému musí každý čelit, často 
- PP, provozní pracovnice - rozdělili dle středisek na dvě hlavní cílové skupiny: rodinu a její potřeby odsouvají do ústraní. Rodina, 

źSiudová Lenka která je ohrožena krátkodobou či dlouhodobou 
ź – DPP, lektor angličtiny pro děti, nefunkcí či dysfunkcí má své negativní dopady 1 .C e n t r u m  p r o  r o d i n u  S l u n í č k o  

pečovatelka o děti na všechny své členy. (MC  Sluníčko)
źVenglářová Nikola  - rodiny s dětmi pečující o děti do šesti let 

– PP, lektor zájmových kroužků dětí Jedná se o zařízení pro prevenci sociálního Významná data organizace 
a mládeže – klub Bublina vyloučení ź1 7 . 5 . 2 0 0 2  -  r e g i s t r a c e  o r g a n i z a c e  

rodičů pečujících o děti do 6 let. Sdružení křesťanských maminek Sluníčko 
źVrtaňa Jakub Bc. – PP, pracovník dětského V roce 2011 jsme v rámci tohoto střediska začali ź15.1.2003 - zahájení pravidelné činnosti 

klubu Bublina real izovat novou č innost Sluníčkovou ź1.8.2008 - zahájení celotýdenního provozu 
źŽáková Monika – DPP, lektor ekologického miniškoličku. Klubu Bublina 

programu pro MŠ (od 10.9.2010) ź2009 - otevření pobočky v Petrovic ích
2.Klub Bublina u Karviné 

Hodnoty organizace  – neorganizované děti ve věku od 6 do 14 let 
Práce organizace vychází z těchto zastávaných Slouží k vytváření atraktivního prostředí Seznam pracovníků v roce 2010: 
hodnot k využití volného času neorganizovaných dětí źBačová Michaela, Dis 
- Transparentnost a jako sociální prevence.– PP, lektorka zájmových kroužků, 
- Důvěryhodnost klub Bublina (od 2.11.2010) 
- Odbornost źBoguszová Jaroslava 
- Individuální přístup - DPP, lektorka cvičení pro rodiče s dětmi 

(od 30.10.2010) 

Orgány organizace 

 programová 

(do…..) 

Je nám ctí se Vám představit...



Centrum pro rodinu Sluníčko je jedinou organizací v Karviné, která poskytuje služby 
na podporu zdravé rodiny. Naším cílem je vést profesionální organizaci, která kvalitně 
poskytuje různorodé služby rodinám a která je schopna coby partner hájit zájmy rodiny 
na úrovni obce. Pravidelně zjišťujeme zájmy a potřeby rodin s malými dětmi a těmto 
potřebám se snažíme přizpůsobit i naše programy. Služby využívají rodiny s dětmi 
od narození do předškolního věku. Nezáleží na tom, který rodinný příslušník s dítětem přijde. 
Zejména se ale jedná o rodiče na mateřské dovolené, kteří takto pro sebe hledají možnost 
sociálních kontaktů (popovídat si s ostatními maminkami) a pro dítě společnost ostatních 
dětí. V poslední době také přibývají návštěvy tatínků. 
Při návštěvě herny kromě základní evidence také vedeme databázi prvních návštěv rodin, 
které v herně ještě nikdy nebyly. Díky tomu máme přehled, kolik nových klientů přibylo. 
Bližší statistické údaje se nacházejí v kapitole „Sluníčko v číslech“.
Za dobu své činnosti jsme postupně vytvořili širokou škálu služeb, které rodičům s dětmi 
nabízíme. Podle statistik víme, že každý uživatel preferuje jiné aktivity a jiné programy. 
Někdo využívá zejména hernu, někdo kurzy a někdo se pravidelně účastní akcí. 
V roce 2009 jsme na popud maminek otevřeli pobočku herny v prostorách Základní školy 
v Petrovicích u Karviné. 
Tato herna je otevřená každou středu dopoledne ve dnech školního vyučování. 

STŘEDISKO Mateřské centrum Sluníčko Karviná 
a pobočka mateřského centra v Petrovicích u Karviné 

Aktivity střediska Mateřské centrum Sluníčko Karviná 

Pokud bychom chtěli stručně vypsat seznam základních služeb, které jsme v roce 2010 
poskytovali, jedná se o následující: herna pro rodiče s dětmi, akce pro rodiny, cvičení 
pro těhotné, cvičení rodičů s dětmi a aerobic pro ženy, kreativní programy, ekologické 
programy pro MŠ, vzdělávání v oblasti cizích jazyků, půjčovna, hlídání dětí a provoz zahrady. 

1. Herna pro rodiče s dětmi 
Stejně jako v předchozích letech jsme kromě pracovních dnů měli otevřeno také téměř 
každou neděli odpoledne. Během školního roku byla herna otevřena od 8:30 do 12:00 
a odpoledne od 14:00 do 18:00 v pracovní dny a o víkendu v neděli od 15:00 do 18:00. 
Jediná změna byla během letních prázdnin, kdy byla otevírací doba upravena pouze 
na dopolední provoz od 8:30 do 14:00. 
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Díky tomu, že je herna v prostorách bývalé MŠ, průvod, Mikuláš nebo Rozloučení u stromečku s dětmi již od 2 let, byla celá akce rozdělena 
splňuje všechny požadavky pro trávení volného apod., tři každoroční celoměstské akce, které pro tyto dvě cílové skupiny. 
času malých dětí. Je zde sociální zařízení pro děti, proběhly v centru města a na dopravním hřišti, 
kuchyňka, velká herna a kreslírna. Dále je možno a které se těší velké účasti - Baví se celá rodina, Na Vánoce všichni spolu 
pro různé pohybové programy využívat tělocvičnu Akce Tydýýýt a Na Vánoce všichni spolu. V roce 2010 jsme již počtvrté realizovali akci 
vybavenou speciálním tatami povrchem. Součástí pro veřejnost, která probíhala na Štědrý večer 
herny byly také pravidelné programy, na kterých Baví se celá rodina (Pochod s kočárky) na karvinském náměstí. 
se mohly podílet a také podílely maminky Akce proběhla již počtvrté, v tomto roce z důvodu V tomto roce se do realizace zapojili i děti a to tak, 
dobrovolnice, nebo členové sdružení. Maminky obsazení náměstí jinou akcí, však proběhla sehrály krátký muzikál na téma Narození Pána 
tak mají možnost utvářet podobu centra v prostorách Centra pro rodinu Sluníčko. Ježíše. 
a uchovávat si své sociální dovednosti během Cílem bylo nejen upozornit na mladé rodiny 
mateřské dovolené. a případné jejich problémy, ale tak realizovat 3. Cvičení pro těhotné, aerobic pro 

zábavné odpoledne pro celou rodinu. Součástí 2. Akce pro rodiny ženy 
akce bylo vystoupení známého dětského Každoročně připravujeme pestrou nabídku akcí. a cvičení rodičů s dětmi 
ilustrátora Adolfa Dudka. Jejich cílem je poskytovat rodinám s malými dětmi Různé druhy pohybových aktivit jsou nesdílnou 

možnost účastnit se kulturního života a mít součástí centra. 
Akce Tydýýýt – dopravní akce pro rodiče s dětmi tak společný rodinný i kulturní zážitek, 
Ve spolupráci s Magistrátem města Karviná, s přihlédnutím na specifické požadavky malých Cvičení pro těhotné 
Městskou policií, Policií České republiky a Českým dětí. Cílem cvičení bylo poskytnout těhotným zdravou 
červeným křížem jsme realizovali další ročník 

a bezpečnou formu sportování během těhotenství 
dopravní výchovy pro nejmenší na dopravním V roce 2010 jsme pořádali kromě běžných akcí, a speciálními cviky je připravit na porod. 
hřišti. Protože o tuto akci je stále vysoký zájem jako byly např. Oslava narozenin centra, Karneval, Cvičení pro těhotné probíhalo jednou týdně, 
a to jak ze strany rodičů předškoláků, tak i rodičů Velikonoční dopoledne, Den matek, Lampiónový jednou za měsíc probíhala teoretická průprava 
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k porodu, na kterou přicházeli i tatínkové. odpočinku si vytvořit pěkné výrobky buď z hlíny, 
Program považujeme za velmi přínosný, protože nebo jiných materiálů, a navíc jsme zajišťovali 
je pro nás možností, hlídání jejich dětí, pokud to bylo potřeba. 
jak s naší nabídkou oslovit budoucí maminky. Tvoření pro rodiče s dětmi a Keramika pro děti 
Pro těhotné jsme dále realizovali kurzy byla zase motivací, jak společnými silami 
Manipulace s kojencem a kurz Baby masáže. vykouzlit originální dílka, která jistě potěšila 

jejich blízké. 
Aerobik pro ženy Navíc se mohli seznámit se novými 
Záměrem této aktivity bylo nabídnout nebo zajímavými výtvarnými technikami. 
pravidelné cvičení, jehož součástí bylo také 
posilování. Aerobik probíhal 2x týdně v blízké 5. Vzdělávání 
pronajaté tělocvičně. Aktivitu navštěvovaly V oblasti jazykového vzdělávání již pravidelně 
jak maminky, tak také ostatní ženy. pořádáme Kurzy angličtiny pro rodiče 

na mateřské nebo rodičovské dovolené 
Cvičení pro rodiče s dětmi a Kurz angličtiny pro děti. Tyto kurzy 
Toto byla nejoblíbenější z pravidelných aktivit nabízíme za nekomerční ceny. 
našeho centra, která probíhala každý týden Kurz AJ pro rodiče byl rozdělen do dvou skupin 
v několika lekcích, rozdělených dle věku dítěte. podle úrovně studentů (pokračující začátečníci, 
Cílem bylo vést rodiče s dětmi k aktivnímu středně pokročilí). Pro účastnice (jednalo 
odpočinku a poskytnout rodině společný zážitek se zejména o maminky na rodičovské dovolené) 
z nových cvičebních dovedností a naučit rodiče jsme zajišťovali hlídání dětí. 
podporovat správný psychomotorický vývoj Kurz AJ pro děti byl realizován již čtvrtým rokem 
dítěte. Cvičení probíhalo formou her, říkanek a byl určen dětem od 2 a 4 let, které se společně 
s použitím různých kvalitních cvičebních s lektorkou a svými rodiči učili používat základní 
pomůcek. Jsme přesvědčeni, že tato společná anglická slovíčka formou her a soutěží. 
aktivita rodiče s dítětem upevňuje rodičovské 
pouto k dítěti. 6. Provoz půjčovny 

Podporujeme rodinu, a proto chceme nabízet 
4. Kreativní programy pro maminky nejen praktickou pomoc, ale také informace. 

a rodiče s dětmi K zapůjčení nabízíme knihy týkající se rodiny 
Aktivní relaxace při výtvarných činnostech a výchovy z edice nakladatelství Portál a dále 
a rozvíjení motoriky dětí a jejich představivosti časopisy s touto tématikou. Z té praktické oblasti 
bylo cílem kurzů, z nichž některé probíhaly nabízíme zapůjčení pomůcek péče o nejmenší 
pravidelně každý týden, jiné jednou za 14 dnů. děti, např. koupací kyblík Tummy Tub, cestovní 
Kurzy Keramika pro maminky a Tvoření pro postýlku, odsávačku mateřského mléka, 
ženy umožnily maminkám formou aktivního kojeneckou váhu či kojící polštář. 
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V listopadu 2010 jsme jako partneři Sítě mateřských center 
začali realizovat projekt „Krok za krokem“. 
Cílem tohoto projektuje rozvoj alternativní péče o děti a 
pomoc ženám vracejícím se na trh práce. Nejvýznamnější 
aktivitou projektu, kterou budeme v naší organizaci 
realizovat je Sluníčková miniškolička, jako alternativní 
nabídka péče o dítě. Rodiče, kteří potřebují z důvodu 
sladění rodinného a pracovního života pohlídat dítě, 
mohou tuto službu po domluvě využít každý pracovní den 
(www.hlidamedeti.cz). 

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 
Projekt “Krok za krokem” 

(11/2010 – 4/2013) 

7. Hlídání dětí 
Hlídání dětí zajišťujeme kvalifikovanými 

10. Zvláštní aktivity vychovatelkami a zdravotnicemi při různých 
Aktivity na podporu a zkvalitňování prav idelných nebo nepravidelných 
partnerských a manželských vztahů. pří ležitostech. Hlídání poskytujeme 
Součástí nabízených programů byly také za nekomerční ceny. V roce 2010 
aktivity pro rodiče na téma „manželských jsme poskytovali hlídání dětí zejména 
vztahů“. Jednalo se nejen o již klasické při našich programech, a příležitostně také 
besedy s psycholožkou, ale také o realizaci individuální hlídání. 
kampaně v rámci „Národního týdne 
manželství“ a uspořádání programu 8. Zahrada pro rodiče s dětmi 
„Manželské večery“. V roce 2007 jsme vybudovali při centru 

zahradu s herními prvky, které jsou bezpečné 
Manželské večery – v roce 2010 jsme 

i pro nejmenší děti. Ta je přístupná všem 
realizovali jeden běh programu Manželské 

uživatelům. Slouží nejen k hraní a relaxaci, 
večery, jehož cílem bylo všem zájemcům 

ale taktéž pořádání akcí pro rodiny s dětmi. 
o  t rva lý  par tnerský vz tah ne jen 

Zahrada byla přístupná vždy v době provozu 
zprostředkovat informace, ale dát příležitost 

centra. Na zahradě jsme také realizovali 
ke vzájemné komunikaci nad základními 

některé naše akce (např. Miniolympiáda - 
otázkami, které bez ohledu na to, že mají 

tradiční sportovní prázdninové klání 
významný vliv na manželství, zůstávají mezi 

pro rodinné týmy s malými dětmi). 
partnery často nezodpovězeny. Součástí 
programu byly pravidelné společné večeře 

9. Besedy párů,které byly při každém setkání. 
Dle zájmu klientů jsme organizovali nabízíme knihy týkající se rodiny a výchovy 
různorodé besedy: z edice nakladatelství Portál a dále časopisy 
Jak si užít manželství – beseda s touto tématikou. Z té praktické oblasti 
s pracovnicí manželské poradny nabízíme zapůjčení pomůcek péče 
Zdravé zoubky? Jak na ně? – beseda o nejmenší děti, např. koupací kyblík Tummy 
s dětskou zubní lékařkou Tub, cestovní postýlku, odsávačku 

mateřského mléka, kojeneckou váhu či kojící 
polštář. 

Beseda s laktační poradkyní 
Jak poskytnout první pomoc? – beseda 
s pracovníkem Červeného kříže 

Naši spokojení „klienti” Sluníčkové školičky
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Od roku 2003 služeb Centra pro rodinu Sluníčko alespoň 
jednou využilo celkem 1466 dospělých a 1410 dětí (údaj 
je z listiny, kde se zaznamenávají rodiče, když poprvé 
přijdou do herny).
V roce 2010 služeb centra opakovaně využilo 7706 rodičů a 
7235 dětí. Navíc do centra přišlo v roce 2010 rekordních 

9

Bublina je dětský klub, kam mohou děti přicházet vždy, když mají chuť a čas. 
Od pondělí do pátku je pro ně připraven neorganizovaný i organizovaný program, jako jsou: hry, 
soutěže, akce, výlety atd. Klub je otevřen jak po celý školní rok, tak v době prázdnin. 
Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 6 do 14 let (vzhledem k tomu, že někteří naši pravidelní 
návštěvníci již vyrostli z naší cílové skupiny, která byla do 12 let, rozhodli jsme se horní věkovou 
hranici rozšířit na 14 let). 
Cíle klubu Bublina: 

ź vytváření atraktivního prostředí k využití volného času dětí 
ź podpora mimoškolních aktivit 
ź sociální prevence 

Principy fungování: 
ź do klubu mají děti volný vstup 

– není požadována pravidelná účast 
ź děti zde přicházejí bezplatně (u neorganizovaných aktivit) 
ź děti se mohou zapojit do tvorby programů a aktivit 

Seznam aktivit KLUBU BUBLINA 
Denní provoz. Klub je otevřen pro všechny děti od 6 do 14 let. Dle uvážení vedoucí klubu mohou 
přicházet i děti do 15 let. Denní provoz je v pracovní dny od 13:30 do 17:30, v době školních 
prázdnin od 8:30 – 14:00. Děti jsou po příchodu evidovány a mohou zde trávit čas společně 
se svými vrstevníky. K dispozici je nejen vybavená klubovna, ale také široký soubor kvalitních 
deskových her, fotbálek, stolní tenis. 

Pondělí: Neorganizovaný program* a Deskové hry 
Úterý: Doučování a Výtvarné tvoření 
Středa: Neorganizovaný program a Floorbal 
Čtvrtek: Neorganizovaný program a Psychosociální výcvik s prvky dramatických metod 
Pátek: Neorganizovaný program a Sportovní den 

* Neorganizovaný program (jedná se o časové období 13:30 – 15:30, kdy děti mohou pod 
dohledem vedoucích využívat čas dle svého uvážení a chtění) 

Psychosociální výcvik s prvky dramatických metod (dramaťák) 
Tuto aktivitu považujeme za jednu z nejklíčovějších v pedagogickém působení klubu Bublina. 
Zatímco ostatní aktivity jsou zaměřeny na rozvoj těla, estetiky, logiky a schopnosti učit se, tato 
aktivita je zaměřena duši dítěte. Na rozvoj charakteru, empatie, poznání sebe sama. 

STŘEDISKO Klub pro děti Bublina 
práce s neorganizovanými dětmi

počet nových klientů
v herně řazených
dle věku dítěte

269 100%

děti 0-12 měsíců 88 32%

13-24 měsíců 109 41%

25 - 36 měsíců 58 22%

nad 37 měsíců 14 5%

Celkový počet návštěv v herně

rok počet dětí počet rodičů celkem

2003 1346 neevidováni 1346

2004 2830 2553 5383

2005 2705 2575 5280

2006 3359 2916 6275

2007 3237 2810 6047

2008 3825 3307 7132

2009 8711 8993 17704

2010 7235 7706 14941

Sluníčko v číslech



V tomto roce jsme začlenili do dramaťáku i témata z oblasti prevence:
Šikana - 29. dětí 
Co je to šikana a jak ji předcházíte? Kdo je zodpovědný za šikanu? Utrpení oběti a utrpení agresora. 
Etika lži - 32. dětí 
Co je to lež ? Proč je lež špatná? Milosrdná lež? 
Vandalismus - 26. dětí 
Proč je vandalismus špatný ? Když to není moje – čí je to? 
Svoboda - 25. dětí 
Co je to svoboda? Svoboda a zodpovědnost. 
Autorita - 27. dětí 
Autorita státu, zákonu a ústavy ČR. Autorita v rodině aneb proč musím poslouchat? Autorita učitelů. 
Vychovatelů a starších lidí aneb nejsi můj táta, tak co! 
Rodina - 23. dětí 
K čemu je dobrý máma s tátou? Jaké jsem dítě? Co mě na rodičích štve a co bych dělal jinak? 
Extremismus a rasismus - 49. dětí 
Co je to extremismus a jak ho řešit? Národnostní otázka – co dělá Čecha Čechem? 
Problém většin a menšin. Přednáška p. Graumanna (v rámci projektu Exittour -  

Akce a výlety 
Mezi každoročně konané akce patří: Koulovačka, Vlaštofkyjáda, Výstava domácích mazlíčků, Bystrá 
hlava, Valentýnské tvoření, Den dětí, Vánoční párty a různé výlety. Dále jsme pro děti organizovali 
výlety, které probíhaly většinou v soboty, či v době letních prázdnin (výlet na Skalku, do Hradce nad 
Moravicí, na vrcholy Ostrý ,Kozinec, Slavíč a Kamenitý, na Hrad Hukvaldy, do Dinoparku v Orlové ). 
Pobyty a tábory 
Jako každý rok jsme i v roce 2010 pro děti připravili příměstský tábor a ve spolupráci 
s Nízkoprahovým klubem Fontána letní stanový tábor. 
1.3-5.3 - Jarní příměstský tábor - 10 dětí 
6.8. – 17.8. Tábor Warcraft - 22 dětí 

Bublina v číslech 

www.exittour.cz)

2007 2008 2009 2010 Celkem

Nové děti 100 137 219 179 635

Průměrná denní návštěvnost 9 14 19 23 16

Celkový počet návštěv 3082 4214 5430 12726
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Přestože je naše činnost „Bohulibá“, 
je vázána na množství finančních 
p r o s t ř e d k ů ,  k t e r é  s e  n á m  
na její realizaci podaří získat. 
Plánů a nápadů, co by bylo možno 
a zejména co by bylo třeba dělat 
je vždy dost. Otázkou tedy zůstává, 
zda se nám podaří zajistit dostatečné 
finanční krytí. 
Jisté však je, že vzhledem k rapidním 
snížením dotací budeme zápasit 
se změnou personální struktury 
organizace při co nejvyšším zachování 
aktivit. Dále hledáme nové možnosti 
aktivit, které souvisí s naším posláním 
a jsou podporovány z veřejných 
zdrojů. 

Záměry na příští rok 2011

Jsme členy: 
- Síť mateřských center v ČR 
- RADAMOK -  

Spolupracujeme s: 
- S centry v rámci kraje: 

MARC Sluníčko Havířov, 
RC Chaloupka Ostrava, 
CMR Bobeš Bohumín 

- Valíme se o.s. 
-  KSVČ Juventus Karviná 

www.radamok.cz

Spolupráce a členství
v jiných organizacích

ź  KAMSTRUP A/S – organizační složka 
ź  Martina Jurasová 
ź  ALFA Mikrosystémy, spol. s.r.o 
ź  MORAVOMONT KARVINÁ s.r.o. 
ź  ARETA 

Dárci 2010

1.1.2010 31.12.2010

A. Dlouhodobý majetek celkem 71 54 I. Spotřebované nákupy celkem 517 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 303 303 II. Služby celkem 265 

IV. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -232 -249 III. Osobní náklady celkem 1 212 

B. Krátkodobý majetek celkem 898 2 385 V. Ostatní náklady celkem 28 

I. Zásoby celkem 0 12 VI. Odpisy celkem 16 

II. Pohledávky celkem 243 1 508 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 3 

III. Krátkodobý finanční majetek 655 865 Náklady celkem 2 041 

IV. Jiná aktiva celkem 0 0 

ÚHRN AKTIV 969 2 439 

A. Vlastní zdroje celkem 694 977 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 678 

I. Jmění celkem 133 133 IV. Ostatní výnosy celkem 1 

II. Výsledek hospodaření celkem 561 844 VI. Přijaté příspěvky celkem 45 

B. Cizí zdroje celkem 275 1 462 VII. Provozní dotace celkem 1 600 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Výnosy celkem 2 324 

III. Krátkodobé závazky celkem 36 6 

IV. Jiná pasiva celkem 239 1 456 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 283 

ÚHRN PASIV 969 2 439 D. Výsledek hospodaření po zdanění 283 

VÝNOSY

Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty

Stav k k 31.12.2010 (v tis. Kč)

AKTIVA NÁKLADY

PASIVA

Finanční zpráva za rok 2010

Podrobná finanční zpráva za rok 2010 je přiložena k Výroční zprávě 2010 ve formě “Přílohy k účetní závěrce roku 2010”.
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Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

město Karviná

obec Petrovice

Grantoví partneři
a donátoři v roce 2010

Kontaktní a identifikační data

Sdružení maminek Sluníčko o.s.
Číslo a datum registrace:

17.5.2002; VS/1-1/50 196/02-R
IČO: 265 91 537

Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné, 735 72
Statutární zástupce:
Mgr. Lenka Kalniková
Telefon: 608 615 318

Karviná: Jurkovičova 1547, Karviná – Nové Město, 735 06
Pobočka herny v Petrovicích u Karviné:  ZŠ Petrovice u Karviné

Web: www.centrum-slunicko.cz; bublina.webnode.cz
E-mail: slunicko@centrum-slunicko.cz

Poštovní spořitelna Karviná
Číslo účtu: 179145479/0300

Název organizace:

Sídlo sdružení:

Provozovna:

Bankovní spojení:
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