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Výroční zpráva 2015  

Poslání organizace 
Základním posláním organizace je posilování stability rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. 

Hlavním cílem činnosti spolku je provozování Centra pro rodinu Sluníčko jako zařízení komunitního a 

multigeneračního centra nabízející služby a programy pro definované cílové skupiny. 

Orgány organizace 
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je tvořena všemi členy spolku. Výkonným 

orgánem je volená tříčlenná rada. Tato rada fungovala po celý rok 2015 v tomto složení: Mgr. Lenka 

Kalniková, předsedkyně spolku, statutární zástupce; Ivana Reisová, místopředsedkyně spolku a Ing. 

Lukáš Kalnik, místopředseda spolku. 

Rodinné centrum Sluníčko  
Zařízení prevence sociálního vyloučení  rodičů pečujících o děti do 5 let 
 
Rodinné centrum je „nejstarším“ střediskem naší organizace a je určeno pro rodiny s dětmi do 5 let.  
 
Činnost centra se od svého založení významně změnila. Oproti počátkům, kdy bylo pro rodiče 
nejdůležitější setkávání s ostatními rodinami, se nyní zaměřujeme na aktivity podporující zdravý 
psychomotorický vývoj dětí, které jdou ruku v ruce s programy preventivními a programy 
zaměřenými na podporu rodičovských kompetencí. Ty jsou realizovány ve spolupráci s dalším 
střediskem organizace - Poradnou pro rodiny s dětmi Sluníčko.  
 
Služeb rodinného centra využívá velké rozpětí lidí - od rodičů očekávajících miminko až po rodiny s 
dětmi předškolního věku, včetně prarodičů. Za dobu své činnosti jsme postupně vytvořili celou škálu 
služeb a programů, které nabízíme rodičům s dětmi přímo v prostorách našeho centra nebo na 
venkovních akcích určených pro širokou veřejnost. Rodinné centrum Sluníčko je v provozu každý 
pracovní den včetně letních prázdnin. Provoz je celodenní, a to od 8:30 do 18:00 hodin s výjimkou 
letních prázdnin, kdy je otevřeno od 8:30 do 14:00 hodin.  
 
V rámci podpory rodinných a mezigeneračních vztahů byla realizována nedělní herna pod názvem 
„Neděle patří rodině“. Aktivity „herny” nám významně pomáhaly v udržování denního kontaktu s 
rodinami a nabízení dalších návazných služeb. 
 

Herna pro rodiče s dětmi  

Herna je místem setkávání rodičů s dětmi, společného trávení času rodin, předávání 
zkušeností mezi rodiči a poskytování sociálního poradenství. Je určena všem členům rodiny, 
včetně prarodičů, a je spojujícím článkem pro činnost téměř všech středisek.  

 

Veselá nota  

Ucelený, hudebně pohybový vzdělávací program pro děti od 8 měsíců do 3 let. Děti muzicírují 
na různé rytmické nástroje, objevují zvuky, rytmy a pohyby za doprovodu hudby. Všemi 
smysly se učí poznávat svět okolo nás.  
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Cvičení pro rodiče s dětmi  

Program na podporu rozvoje rodičovských kompetencí, rozvoje spolupráce mezi rodičem a 
dítětem a podpory psychomotorického rozvoje dětí. Program je určen pro rodiče s dětmi od 3 
měsíců do 3 let.  
 

Kurzy manipulace  

Kurz manipulace s kojencem pro miminka od 0 do 4 měsíců je určen i těhotným ženám. 
Přináší rodičce základní informace o psychomotorickém vývoji děťátka, učí ji nácvik správných 
úchopů při běžném nošení, pokládání děťátka do postýlky či autosedačky, při umývání apod.  

 

Kurzy masáže kojenců  

Kurz Masáže kojenců pro miminka od 3 do 6 měsíců je rozdělen do dvou nebo tří návštěv, 
během kterých se postupně maminka naučí své dítě správně hladit (masírovat). Dozví se také 
spoustu důležitých informací nejen o masážích, ale i o tom, jak správně zacházet s děťátkem.  
 

Montessori klub  

Pro rodiče, kteří chtějí alternativně zaměřit svůj výchovný styl, probíhal v roce 2015 
pravidelný klub pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let. Klub je zaměřen na výchovné a 
vzdělávací postupy podle Montessori pedagogiky. Probíhá v prostorách naší Sluníčkové 
Monte školky, která je plně vybavena Montessori pomůckami. 

 

Cvičení pro těhotné  

Pod odborným dohledem porodní asistentky si budoucí maminky mohou přiměřeně procvičit 

celé tělo. Cvičení je zaměřeno na cviky předcházející a ulevující běžným těhotenským potížím. 

Maminky se mnohem více mohou soustředit na sladění tělesné a duševní stránky svého těla.  

Cvičení odvádí pozornost od úzkostného sebepozorování a nácvikem relaxace lze navodit a 

zlepšit celkové uvolnění a schopnost odpočívat.  

 

Besedy a poradenství  

Ve spolupráci s Poradnou pro rodiny s dětmi Sluníčko jsme pro rodiče z široké veřejnosti 
organizovali vzdělávací semináře a besedy. Dále jsme ve spolupráci se základní školou ZŠ 
Mendelova pořádali pro rodiče předškolních dětí dvě interaktivní besedy – „Čtení 
s nečtenáři“ a „Matematika nás baví“. 
Besedy, kurzy a semináře proběhly na tato témata: 
- Nejsme partnery, ale zůstáváme rodiči 
- Kurz výchova dítěte do 10 let 
- Respektující přístup ve výchově - HRANICE 
- Respektující přístup ve výchově - KOMUNIKACE 
- Agrese a vztek aneb Jak si nenechat zkazit náladu 
- Bio potraviny s Billou 
- Aby nebyla rýma - péče o nos malých dětí 
- Praní a citlivá dětská pokožka 
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Další aktivity  

Plavání pro děti od 6 měsíců do 2 let  
Kreativka pro děti od 4 do 6 let  
Angličtina pro děti od 3 do 5 let 
„Motýlci“ - taneční kroužek pro děti od 3 do 5 let 
„Benjamínci“ - atletika pro děti od 3 do 5 let 
Kreativní podvečery nejen pro maminky  
 

Akce pro veřejnost  

Každoročně připravujeme pestrou škálu akcí. Jejich cílem je poskytovat rodinám s malými 
dětmi možnost účastnit se kulturního života a mít tak společný rodinný zážitek.  
V roce 2015 jsme pořádali tyto zajímavé akce:  
Oslava 12. narozenin Sluníčka 
Karneval „Ledové království“  
Vítání jara 
Zahájení cyklosezóny 
Atletický den se Sluníčkem  
Den matek  
Rodinný PIKNIK se Sluníčkem  
Dopravně bezpečnostní „Akce Tydýýýt!!!“  
Ukončení cyklosezóny 
Sluníčková drakiáda  
Lampionový průvod s čekáním na Martina na bílém koni  
Mikuláš s Andělem ve Sluníčku  
Na Vánoce všichni spolu  

 

Statistika  

Počet návštěv v herně: 2 136 dospělých a 2 287 dětí  
Účast na kurzech: 2 551 dospělých a 2 910 dětí  
Účast na akcích: 1 316 dospělých a 781 dětí  
Počet nových klientů: 66 dospělých a 67 dětí 

Sluníčková Monte školka 
Miniškolka s Montessori programem pro děti od 2 do 5 let 
 
Monte školku jsme provozovali s programem podle Montessori pedagogiky. Ta klade důraz na 
praktickou výuku s ohledem na jednotlivá senzitivní období dětí. Děti takto vedené se velice rychle 
naučí sebeobsluze a lépe poznávají fungování „světa“, což jim napomůže při získávání školních 
dovedností. Montessori pedagogika je založena na učení „od konkrétního k abstraktnímu“.  
Děti si vše nahmatají a seřadí tak, že si k daným skutečnostem dojdou samy. K tomu jim slouží 
dokonale promyšlené Montessori pomůcky, kterými je vybavena herna naší Monte školky. Pomůcky 
jsou dětem velice blízké, jsou to věci z běžného praktického života.  
Děti „pracovaly“ s předměty, které jsou běžně dostupné v domácnostech, ale často je k nim rodiče 
nepustí. Měly denně k dispozici i již zmíněné Montessori pomůcky - smyslové, jazykové, 
matematické, zeměpisné a další pomůcky ze života okolo nás.  
Během roku 2015 se děti učily o životě prostřednictvím témat jako zdravý týden, na farmě, cestování, 
roční období, naše zahrada, emoce, rodina ad. Jednalo se o tematicky ucelené programy, během 
nichž se děti učily písničky a básničky s pohybem, přiřazovaly písmena, počítaly, měřily, vážily atd. 
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Programy byly zaměřovány především na spolupráci, prožitek a pochopení témat všemi smysly. V 
dopoledních hodinách probíhaly v Monte školce také kroužky - pohybovka, výtvarná dílnička, 
angličtina hrou, veselá flétnička a Montessori předškolák. 
Děti byly vedeny k poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí, a proto jsme pro ně uspořádali několik 
výletů. Navštívily Dinopark, Slezskoostravský hrad, Dvůr Olšiny, Rybí dům, bohumínský Hobby park, 
Stanici mladých přírodovědců v Karviné a vyrazily si na výlet do Beskyd. 
 
Statistika:  
Počet interakcí: 1783 dětí  
Počet dětí, které navštěvovaly Monte školku: 65 dětí 

Klub pro děti Bublina  
Pro „neorganizované“ děti a mládež od 6 do 15 let, zařízení sociálně výchovné činnosti 

 

Klub funguje v rámci Centra pro rodinu Sluníčko částečně na principu nízkoprahového klubu. Byl 

poprvé otevřen 1. 5. 2007, a to vždy tři dny v týdnu. Od 1. 7. 2008 je klub v provozu každý pracovní 

den od 13:30 do 17:30 hodin. Hlavním cílem je poskytnout bezpečné místo pro trávení volného času 

dětí. Děti zde přicházejí vždy, když mají chuť a čas. Celý týden je pro ně připraven rozmanitý program 

v podobě her, soutěží, akcí, výletů atd. Naším cílem je komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Vycházíme 

z předpokladu, že děti neovlivní to, do jaké rodiny se narodily ani kým jsou jejich rodiče.  

Klub také spolupracuje s dalším střediskem organizace - Poradnou pro rodiny s dětmi Sluníčko - na 

zajišťování respitních programů pro děti v pěstounské péči.  

 

Cíle klubu Bublina  

 Sociální prevence 

 Vytváření atraktivního prostředí k bezpečnému využití volného času dětí 

 Podpora mimoškolních aktivit 

 

Statistika:  

 V roce 2015 přišlo do klubu 160 nových dětí 

 Máme evidováno 5 824 návštěv za rok 2015 

 Klub v roce 2015 navštěvovalo 474 dětí 

 

Co se v Bublině v roce 2015 dělo? 

Pravidelný provoz klubu  

Každý pracovní den byl klub otevřen vždy od 13:30 do 17:30 hodin, v době prázdnin od 8:30 do 13:30 

hodin. Děti zde trávily čas s vrstevníky při stolních hrách, fotbálku, stolním tenisu nebo jiných 

připravovaných aktivitách. Mohly se zúčastnit také týmových her, u nichž byla důležitá vzájemná 

spolupráce.  

 

Dívčí klub  

Cíleně pracujeme s dívkami, které mnohdy ve svých rodinách nemají pozitivní vzory k založení rodiny 

a vedení vlastní domácnosti. Jednou týdně byl pro dívky připravován klub, jehož cílem byl osobnostní 

rozvoj a rodinná výchova dívek ve věku od 6 do 15 let. V klubu se dívky učily připravit levná a 
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jednoduchá jídla a sestavit si jejich rozpočet. Také na ně čekala zajímavá témata zaměřená na 

zdravou výživu (Vitamíny v zimě; Rizika držení diety), budoucí povolání (Čím bych chtěla být) či na to, 

jak o sebe pečovat.  

 Počet setkání: 36 

 Počet účastnic: 318  

 

Dramaťák  

Připravit se na situace, které mohou děti v životě zaskočit, nebo které se už staly a nebyly příjemné - 

to vše si mohly děti vyzkoušet v dramaťáku. Jednou týdně bylo pro děti kreativním způsobem 

zpracováno zajímavé téma, kde si mohly nejen popovídat, ale také zahrát situační scénky a prožít si 

modelovou situaci na vlastní kůži. Témata se týkala posilování sociálních a komunikačních 

kompetencí a rozvoje osobnosti (Hry pro zvládání agresivity; Táhneme za jeden provaz; Šikana; Hry 

na soustředění ad.). Program doplnilo také seznámení s Preventivním programem Policie ČR.  

 Počet setkání: 40 

 Počet účastníků: 442 

 

Pokec se Zbyňkem   

Jednou týdně do klubu přicházel psycholog, se kterým děti probíraly mnohá pro ně aktuální témata 

týkající se obtížných situací, se kterými se děti potýkají, a mnohdy si nevědí rady, jak se zachovat či 

jak je řešit (Jak se naučit říkat ne; Jsem v kolektivu, přesto se cítím sám; Jak se bránit, když mi někdo 

ubližuje; Jak poznat pravého kamaráda aj.).  

 Počet setkání: 29 

 Počet účastníků: 248 

 

Doučování a výtvarka  

Pro děti není jednoduché mít dobré školní výsledky, když doma nemají vhodné zázemí. Nabízeli jsme 

proto doučování v klubu Bublina, kdy jsme jim pomáhali s domácími úkoly, s přípravou na písemnou 

práci či s vysvětlením učiva, kterému tolik nerozuměly.  

 Doučování využilo 59 dětí 

Kromě toho jsme děti vedli k rozvoji estetiky, kreativity a rozvoji jemné motoriky v rámci kreativního 

odpoledne. Z výrobků měly děti velikou radost a mohly s nimi obdarovat své nejbližší. 

 Počet setkání:  38 

 Počet účastníků: 413 

 

Výlety a akce,  Tělocvična  

Řídili jsme se také heslem „sportem ke zdraví“, a proto jsme jednou týdně s dětmi navštěvovali 

tělocvičnu, kde jsme hráli nejrůznější sportovní hry. Starší děti si také mohly zacvičit na posilovacích 

strojích.  

 Počet setkání: 16 

 Počet účastníků: 146 

 

Jedním z našich dalších cílů je pro děti připravovat zajímavý a pestrý program. Mezi akcemi, které 

jsme pro děti připravili, nechyběla Palačinkiáda, Drakiáda, Pohádková olympiáda, Mikuláš v Bublině a 

Noc v Bublině. Organizovali jsme také výlety za symbolický poplatek. V rámci nich se děti podívaly do 
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ostravské ZOO, Miniuni v Ostravě, na Slezskoostravský hrad, Adventure golf a Hobbypark v Bohumíně 

a uspořádali jsme výlet na chatu Kamenitý.  

 Počet účastníků: 296 

 

Letní a příměstské tábory  

V době školních prázdnin jsme pro děti připravili pobytový tábor na téma „U nás na farmě“. Děti se 

opravdu ocitly na mini farmě, kde každý den krmily domácí zvířata. Z dopisů od Kubíka se také 

dozvěděly mnoho zajímavých informací týkající se hospodářství.  Navštívili jsme také les, ve kterém 

nás doprovázel myslivec, přijeli za námi hasiči a přicválal i kůň.  

 Tábora se zúčastnilo 16 dětí 

 

Kromě pobytového tábora jsme pro děti, které tráví prázdniny doma, připravili také příměstské 

tábory. Děti se tak ocitly v pohádkovém světě v rámci tábora „Z pohádky do pohádky“ a měly 

možnost poznat život, kulturu i gastronomii několika zemí v rámci tábora s názvem „Letem světem“.  

 Příměstských táborů se zúčastnilo 10 dětí 

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko (dále jen „Poradna“) 
 

První myšlenka vytvořit samostatné středisko zaměřující se na sociální práci s rodinou, podporu 

pěstounských rodin a realizaci preventivních aktivit vznikla spolu s projektem „Osvěta syndromu 

CAN“, který jsme realizovali v roce 2012 za podpory Moravskoslezského kraje. Základním kamenem 

pro vznik Poradny bylo rozhodnutí ze dne 13. 5. 2013 o rozšíření pověření sociálně-právní ochrany 

dětí o další aktivity. Na svých aktivitách Poradna pravidelně spolupracuje s dalšími středisky 

organizace a s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.      

 

Poradna má na území města Karviné pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na tyto 

oblasti:   

1. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§40)  

2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§11, odst. 1 

písm. a) 

3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (§11, odst. 1, písm. c)  

4. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli 

nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte 

do pěstounské péče (§11, odst. 1, písm. d; §11, odst. 2, písm. c)  

5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§47b)  

6. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a jejich oznamování obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností (§19a, odst. 1, písm. b; §48, odst. 2 písm. g)  

7. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o 

výkonu pěstounské péče (§47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, 

pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou 

péči poskytnout  
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Na území měst Havířov a Orlová má Poradna pověření na tyto oblasti:  

1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§47b)  

2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o 

výkonu pěstounské péče (§47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, 

pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou 

péči poskytnout  

 

Posláním Poradny je pomoci rodinám zajistit příznivé rodinné klima a co nejlepší start dětí do 

samostatného života, a to jak dětem, které vyrůstají ve vlastní rodině, tak i dětem v rodině náhradní.   

 

AKTIVITY PORADNY V ROCE 2015 
Asistované kontakty/asistovaná předávání   

V životě nastávají situace, kdy dítě nemůže být v kontaktu s rodičem, který jej nevychovává. Moderní 

psychologické poznatky jednoznačně ukazují, že kontakt s druhým rodičem je pro dítě důležitý 

z hlediska utváření jeho sebeuvědomění. Mnohdy však existují různé překážky, které kontakt dítěte 

s rodičem znesnadňují (konflikty mezi rodiči, životní styl rodiče apod.). Pro tyto případy je zde 

asistovaný kontakt, který probíhá v bezpečném prostředí, dle předem domluvených pravidel, za 

účasti odborníka. Službu asistovaného kontaktu/asistovaného předávání jsme zajišťovali rodičům, pro 

které bylo náročné se bez asistence další osoby setkávat a zajišťovat si předávání dítěte. V roce 2015 

jsme na předávání či kontaktu spolupracovali s 6 rodinami, které nás kontaktovali prostřednictvím 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Posilování rodičovských kompetencí   

Cílem je pomoci rodičům zvládnout co nejlépe svou rodičovskou roli a dokázat pružně reagovat na 

potřeby svých dětí s ohledem na jejich věk. Posilování rodičovských kompetencí probíhalo 

prostřednictvím individuálních konzultací s rodinou. Ty v roce 2015 využilo celkem 11 rodin. 

Dále jsme v roce 2015 realizovali podpůrnou skupinu pro matky založenou na 10 společných 

setkáváních zaměřených na získání informací a řešení modelových situací, se kterými se mohou při 

výchově svých dětí setkat. Skupina je založena na sdílení zkušeností a předávání si osvědčených tipů 

na řešení různých situací. V roce 2015 se skupiny účastnily 4 matky.  

 

Terapeutické poradenství pro rodiny s dětmi  a mediace 

Rodinný život se někdy může dostat do slepé uličky, kdy se plně soustředíme na to, co nefunguje, a 

nevíme, jak tuto situaci správně řešit. Může se jednat o rodičovské spory, výchovné problémy nebo 

mezigenerační nedorozumění. V rámci projektu Moravskoslezského kraje jsme rodinám, které chtěly 

řešit své náročné situace, poskytli konzultace s psychologem. V roce 2015 jsme spolupracovali s 6 

rodinami. 

Řešení situací mnohdy komplikují spory a konflikty, proto od roku 2015 nabízíme klientům možnost 

mediace, která je založena na nezávislém prostředníkovi, jehož cílem je dovést obě strany k 

vzájemnému kompromisu. V roce 2015 využily mediaci 2 rodiny.  
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Dlouhodobá podpora náhradním rodinám   

Některé děti nemají to štěstí vyrůstat se svými rodiči. Oproti ústavní výchově je náhradní rodinná 

péče nejlepší alternativou, neboť dítě zažívá běžný rodinný život se vším, co k němu patří. Život v 

pěstounské rodině prochází různě obtížnými obdobími, které s ohledem na to, že dítě není se svými 

rodiči, může probíhat daleko intenzivněji než v jiných rodinách. Také samotné přijetí dítěte do 

pěstounské péče je velmi specifickou situací, která vyžaduje výjimečnou pozornost a podporu 

pěstounských rodin. Cílem podpory je prevence selhání pěstounské péče. Pěstounským rodinám, se 

kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, nabízíme tyto komplexní služby:  

 Doprovázení náhradních rodin 

Každá pěstounská rodina má svého klíčového pracovníka, se kterým je v pravidelném kontaktu a 

který jí zprostředkovává služby naší organizace či jiných organizací. Cílem doprovázení je zejména 

prevence náročných a rizikových situací, se kterými by se rodina mohla potýkat, a společné 

hledání alternativ jejich řešení. K 31.12.2015 jsme doprovázeli celkem 61 pěstounských rodin 

z Karviné, Havířova či Orlové.  

 

 Vzdělávání 

Také v roce 2015 jsme pořádali různě zaměřené vzdělávací semináře se zajištěním hlídání dětí. 

Inspirací pro výběr témat jsou situace, se kterými se klienti Poradny potýkají, a výsledky 

dotazníkového šetření. Kromě pěstounů se některých seminářů účastnili také rodiče z řad 

veřejnosti. Došlo i na tolik důležité téma respektující výchovy, jako přístupu k dítěti, který si 

uvědomuje, respektuje a učí respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho věk. 

V roce 2015 jsme realizovali tyto semináře a kurzy: Co od pěstouna potřebuje batole; Co nás 

čeká v pubertě a čemu se vyhnout; Kurz výchovy dítěte do 10 let; První úkony, které mohou 

zachránit život; Když jsou děti živější; Jak předcházet problémům s drogami; Respektující přístup 

ve výchově; Agrese a vztek aneb jak si nenechat zkazit náladu; Co potřebuje dítě do 3 let; Jsem 

pěstoun a nejsem na to sám; Přišla k nám puberta, všechno se změnilo; V čem je příbuzenská 

pěstounská péče jiná; Jak ochránit dítě (šikana, nástrahy internetu).  

Dále jsme pro pěstounské rodiny realizovali tři vzdělávací víkendové pobyty, kterých se účastnilo 

celkem 50 rodin. Tyto pobyty byly koncipovány jako prožitkové a do části vzdělávacího programu 

byly zapojeny také děti s cílem podpořit zdravý rozvoj vztahů mezi dětmi a pěstouny a jejich 

stabilitu. 

 

 Respitní péče - jednodenní pobyty, příměstské tábory, letní tábory 

Ve spolupráci s naším střediskem Klub Bublina organizujeme pro děti v pěstounské péči respitní 

pobyty s cílem podpory kontaktů dětí s vrstevníky a zajištění odpočinku pro pěstouny. V roce 

2015 jsme pro děti pořádali 4 výlety, 2 příměstské tábory, jarní pobyt a letní tábor.    

 

Poradenství po zájemce o náhradní rodinnou péči  

V rámci našich služeb nabízíme poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči, kdy probíráme 

specifika náhradní rodinné péče a jejích jednotlivých typů, specifika dětí, které přicházejí do 

náhradních rodin, zodpovídáme dotazy zájemců apod. V roce 2015 využily tohoto poradenství 2 

rodiny.     



Výroční zpráva 2015 – Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 
 

9 
 

Finanční zpráva 
K výroční zprávě jsou přiloženy následující dokumenty: 

 příloha k účetní závěrce za rok 2015 

 výsledovka za rok 2015 

 rozvaha v plném rozsahu za rok 2015 

 

Grantoví partneři a donátoři 

 

Seznam dárců:  

Shimano Czech Republic 

 

Seznam donátorů (řazeno abecedně):  

ESF ČR - OPLZZ 

Moravskoslezský kraj 

MPSV ČR 

MŠMT ČR 

Nadace OKD 

Nadace Terezy Maxové 

Norské fondy - EVVO 

Statutární město Karviná 

Úřad práce - příspěvek na VPM 

Úřad práce - příspěvek na VPP 
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Kontaktní a identifikační data 
 

Název organizace:  

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 

 

Spisová značka ve Spolkovém rejstříku:  

L 5546 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

IČO:   265 91 537 

 

Sídlo sdružení:  

Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné, 735 72 

 

Statutární zástupce:  

Mgr. Lenka Kalniková 

Telefon:  608 615 318 

 

Provozovna: 

Jurkovičova 1547, Karviná – Nové Město, 735 06 

 

Kontakty 

Telefon:  595 171 605 

Web:  www.centrum-slunicko.cz; bublina.webnode.cz 

E-mail:  slunicko@centrum-slunicko.cz 

 

Bankovní spojení:  

Poštovní spořitelna Karviná 

Číslo účtu: 179145479 / 0300 

 

http://www.centrum-slunicko.cz/
mailto:slunicko@centrum-slunicko.cz

