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Úvodní slovo
ylo nebylo... BZa devatero horami a devatero řekami, hodně daleko od Prahy, bylo jedno malé 
město. Žilo si klidným a bezstarostným životem, a jeho obyvatelé byli víceméně 

spokojení. Tedy až na pár výjimek. Nebyl to nikdo jiný, než maminky s malými dětmi. 
Setkávaly se spolu na pískovištích, v restauracích, navštěvovaly se navzájem u sebe 
doma, řešily spolu různé problémy, prožívali události radostné i smutné. Dá se napsat, 
že se rozhodně nenudily, ale... 

V tom jejich každodenním dosti pestrém životě jim něco chybělo. Něco, co tady ještě 
nebylo. Něco, co by bylo jen a jen pro ně. Přestože toužily po změně, nějak se jim stále 
nedařilo přijít na tu správnou myšlenku. Jednoho dne však přijel do města kupec. 
A jak už to bývá, povídal, přeháněl a zveličoval příběhy o naprosto neuvěřitelných 
věcech, které ve světě na svých cestách viděl. Jen tak mimochodem se zmínil o novince, 
která se šíří světem, a to o mateřských centrech. Naše maminky zbystřily a řekly si, 
že se musí o této převratné novince dovědět víc. Uplynul krátký čas a v malém městě, 
daleko od Prahy, vzniklo nové mateřské centrum Sluníčko. 

Začátky byly krušné, ale nadšení maminek pro dobrou věc přebilo věci nepříjemné 
a těžké, a tak Sluníčko postupně vzkvétalo. Začalo to skromnou hernou. Postupně 
se přidávaly další aktivity, nové nadšené maminky a první akce pro obyvatele ve městě. 
Dařilo se jim tak moc, že o Sluníčku bylo stále víc slyšet nejen ve městě, ale i daleko 
za jeho hradbami. Páni konšelé si aktivity maminek moc dobře všímali a usoudili, 
že to co dělají je dobré a přínosné, a tak je začali podporovat. Mezi tím se postupně 
z maminek dobrovolnic stávaly zaměstnankyně Sluníčka. Práce rostla, nových rodin 
s malými dětmi přibývalo a zdar je provázel ve všem, na čem pracovaly. Uplynulo mnoho 
let a dalo by se napsat, pokud neumřely, žijí si spokojeně dál, zazvonil zvonec a pohádky 
je konec... 

Opak je ale pravdou. Pohádka stále pokračuje! 
Z původního Sluníčka založeného na dobrovolnosti vyrostla velká profesionální 
organizace, o které si můžete přečíst na následujících stránkách :-)
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Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 
Vzniklo v roce 2002 a postupně rostlo. Posláním centra je podpora rodiny, její stabilita, 
zdravé rodinné a mezigenerační vztahy, které jsou základem spokojeného a úspěšného 
života. 

Služby jsou nyní poskytovány v rámci čtyř středisek: 
ź Rodinné centrum Sluníčko - zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečují-

cích o děti do 5 let 
ź Sluníčková Monte školka – dětská skupina pro děti od 2 do 5 let s programem 

podle Montessori pedagogiky 
ź Dětský klub Bublina – zařízení sociálně výchovné činnosti pro neorganizované 

děti ve věku od 6 do 15 let 
ź Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko- zařízení odborného poradenství pro péči 

o děti, zprostředkování asistovaných kontaktů a služeb pro pěstounské rodiny 

Rodinné centrum Sluníčko 
Rodinné centrum je otevřené široké veřejnosti rodin s dětmi do 6 let. Kromě možnosti 
setkávání rodičů v herně, pracujeme na zdravém psychomotorickém vývoji dětí, které 
jdou ruku v ruce s programy preventivními a programy zaměřenými na podporu rodičov-
ských kompetencí. 
Služby rodinného centra využívá široké spektrum osob: nastávající maminky, rodiče 
na mateřské a rodičovské dovolené, rodiny s dětmi předškolního věku i prarodiče. 
Rodinné centrum Sluníčko je v provozu každý pracovní den od 8:30 do 18:00 hodin, 
včetně letních prázdnin, kdy je otevřeno od 8:30 do 14:00 hodin. Rodinné a mezigenerační 
vztahy jsou budovány během nedělí, kdy je herna otevřena pod názvem „Neděle patří 
rodině“. 

Herna pro rodiče s dětmi 
Herna je místem setkávání rodičů s dětmi, společného trávení času rodin, předávání zku-
šeností mezi rodiči a poskytování sociálního poradenství. Je určena všem členům rodiny, 
včetně prarodičů. 

O Sluníčku
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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 dopro-
vodu hudby. Všemi smysly se učí poznávat svět okolo nás. 

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

Kurzy manipulace s kojencem 
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 návštěv, 
během kterých se postupně maminka naučí, jak své dítě hladit (masírovat). Dozví se 
také spoustu důležitých informací nejen o masážích, ale i o správné manipulaci s děťát-
kem. 

Montessori klub 
Pro rodiče, kteří chtějí alternativně zaměřit svůj výchovný styl, probíhal v roce 2016 pra-
videlný 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 speciálními Montessori pomůckami. 

Cvičení pro těhotné 
Pro budoucí maminky je připraven kurz, na kterém si pod odborným dohledem porodní 
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asistentky přiměřeně procvičí celé tělo. Cvičení je zaměřeno na cviky předcháze-
jící a ulevující běžným těhotenským potížím. 

Plavání s kojenci a batolaty 
Zaměřeno na psychomotorický výcvik ve vodě pro děti od 6 měsíců do 3 let. 
Děti se v náruči rodičů seznámí s vodním prostředím, ztrácí strach z vody a naučí 
se pohybovat se ve vodě samy za pomoci pomůcky i bez. 

Besedy a poradenství 
Ve spolupráci s Poradnou pro rodiny s dětmi organizuje Rodinné centrum 
Sluníčko pro rodiče z široké veřejnosti vzdělávací semináře a besedy. 
V roce 2016 proběhly tyto vzdělávací aktivity: Nástrahy internetu; Finanční gra-
motnost; Zdravotní gramotnost; Kurz výchovy dětí do 10 let; Kurz výchovy dětí 
od 10 do 18 let; kurz Respektující přístup ve výchově; Seminář Nástup dítěte 
do 1. Třídy; Seminář Jak se s dítětem připravovat na vyučování; Seminář 
Co říkáme a co slyší dítě. 

Akce pro veřejnost 
Mimo aktivity pořádané přímo v prostorách našeho centra, organizuje Sluníčko 
akce pro širokou veřejnost na území města Karviná, které mají za cíl umožnit rodi-
nám společný zážitek. 
V roce 2016 proběhly tyto akce: 

ź Karneval 
ź Čokoládová tretra 
ź Akce Tydýýýt 2016!!! 
ź Rodinný Piknik 
ź Drakiáda 
ź Lampionový průvod s Martinem na bílém koni 
ź Na Vánoce všichni spolu 



O Monte školce
Další doprovodné aktivity a akce 

ź Kreativka pro děti od 4 do 6 let 
ź Angličtina pro děti od 3 do 5 let 
ź Motýlci - taneční kroužek pro děti od 3 do 5 let 
ź Benjamínci - atletika pro děti od 3 do 7 let 
ź Kreativní podvečery nejen pro maminky 
ź Oslava 13. narozenin Sluníčka 
ź Jaro je tu, děti! 
ź Den matek 
ź Den dětí 
ź Mikuláš ve Sluníčku 

Statistika 
Počet návštěv v herně: 2.503 dospělých a 2.546 dětí 
Účast na kurzech: 2.410 dospělých a 2.952 dětí 
Účast na akcích: 1.245 dospělých a 565 dětí 
Počet nových klientů: 67 dospělých a 78 dětí 

Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné 
Miniškolka s programem podle Montessori pedagogiky, byla v roce 2016 transformo-
vána na dětskou skupinu pro děti od 2 do 5 let. Dětská skupina je v provozu každý pra-
covní den od 7:00 - 16:00, kapacita zařízení je 12 míst. Každodenní hlídání a vzdělávání 
dětí zajišťují 2 pečovatelky.
V dětské skupině je stále uplatňována Montessori pedagogika, která klade důraz 
na praktickou výuku s ohledem na jednotlivá senzitivní období dětí. Montessori systém 
dokáže dětem zprostředkovat realitu, aby ji mohli uchopit a pochopit. Montessori 
pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem pro-
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O Monte školce
žívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Důvěřují vlastní cestě a každodenně ji ově-
řují. Během roku 2016 se děti učily o životě prostřednictvím témat jako je kamarádství, 
společenské chování, osobní hygiena, roční období, tradice a jiné. Jednalo se o tema-
ticky ucelené programy, během nichž se děti učily písničky a básničky s pohybem, přiřa-
zovaly písmena, počítaly, měřily, vážily atd. Programy byly zaměřovány především 
na spolupráci, prožitek a pochopení témat všemi smysly. 
V průběhu dne probíhaly v Monte školce také kroužky: 

ź Přírodníček (environmentální výchova) 
ź Hrajeme si na školu (jazyková výchova a matematika pro předškolní děti) 
ź Cookie and Friends (angličtina pro nejmenší) 
ź Já, písnička (hudební výchova) 

Děti absolvovaly několik výletů, jako je jízda na koních v Olšinách, výstava vláčků 
v Ostravě, Stanice mladých přírodovědců Karviná, atd. 

Adaptační program v Monte školce 
V roce 2016 Sluníčko pro rodiče zrealizovalo nácvikový program pro zařazení dítěte 
do kolektivu. Jednalo se o poradenství pro maminky zacílené na slučování profesního 
života s rodinným. V roce 2016 probíhala dokončovací fáze této aktivity, kterou jsme 
zahájili již v roce 2015. Rodičům jsme nabízeli bezplatné využití pobytu dítěte v naší 
Monte školce po dobu 3 měsíců, vždy 2 dny v týdnu. Cílem bylo postupné začlenění 
dítěte do kolektivu a umožnění plynulého návratu rodiče do zaměstnání. 
Aktivitu využilo v roce 2016 celkem 20 rodičů. Zároveň bylo rodičům poskytnuto bez-
platné poradenství, jak nejlépe dítě na školku připravit – rovněž využilo 20 rodičů. 

Statistika 
Počet interakcí: 2.455 dětí  
Počet dětí, které navštěvovaly Monte školku: 42 dětí  



Klub Bublina
Klub Bublina realizuje svou pravidelnou každodenní činnost již od roku 2006. 
Od roku 2008 je k dispozici v prostorách Centra pro rodinu Sluníčko. Klub dlouhodobě 
a pravidelně pracuje s neorganizovanými dětmi ve věku od 6 do 15 let a jeho služby jsou 
nabízeny co nejširšímu spektru dětí. Kromě volné herny nabízíme cílené aktivity a služ-
by, které děti dobrovolně a hojně využívají, a které jim pomáhají v osobním rozvoji. 
Jedná se o zařízení sociálně výchovné činnosti, jehož hlavním cílem je poskytnout bez-
pečné místo pro trávení volného času dětí. Celý týden je pro děti připraven rozmanitý 
program v podobě her, soutěží, akcí, výletů atd. Naším cílem je komplexní rozvoj osob-
nosti dítěte. Vycházíme z předpokladu, že děti neovlivní to, do jaké rodiny se narodily 
ani kým jsou jejich rodiče. 
Klub úzce spolupracuje s Poradnou pro rodiny s dětmi Sluníčko na zajišťování respit-
ních programů pro děti v pěstounské péči. 

Cíle klubu Bublina 
ź Sociální prevence 
ź Vytváření atraktivního prostředí k bezpečnému využití volného času dětí 
ź Podpora mimoškolních aktivit 

Statistika 
V roce 2016 přišlo do klubu 95 nových dětí 
Máme evidováno 4.813 návštěv za rok 2016 
Klub v roce 2016 navštěvovalo 450 dětí  

Co se v Bublině v roce 2016 dělo? 
Pravidelný provoz klubu 
Děti mohou do klubu přicházet denně podle své potřeby, vždy v době jeho provozu 
(po - pá  13:30 – 17:30; během prázdnin je otevřeno od 8:30 do 14:00) a dle svého uvážení 
zde trávit volný čas, využívat vybavení, psát si domácí úkoly, nebo se účastnit probíhajících 
aktivit, které jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí. Dle zájmu se také mohou zapojit 
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do tvorby programů a vlastních realizací akcí. Vstup do klubu byl zdarma a neváže 
se na členství v organizaci. 

Volnočasové aktivity sportovního charakteru 
S dětmi jsme ělocvičnu ZŠ Komenského (návštěvu tělocvičny absolvovalo  3x navštívili t
34 dětí). Dále se uskutečnil stolní tenis, šipky, fotbálek a sportovní aktivity na přilehlé 
zahradě. 

Výtvarka 
Jednou týdně v pátky jsme připravovali pro děti tvořivé programy za využití různých mate-
riálů (keramika, práce s papírem, barvami, enkaustika, batikování, vyrábění různých výrob-
ků, apod.) Celkem se zapojilo 305 dětí. 

Dívčí klub a Klub pro kluky 
Každý týden v úterky probíhala pravidelná setkávání pro dívky i kluky (sudé týdny dívky, 
liché týdny kluci), zaměřená na zdravý životní styl, profesní orientaci a posilování zdravého 
sebepojetí. V rámci klubu si děti samy nakoupily potraviny, ze kterých potom společně 
vařily zdravé jídlo. Celkem 341 dětí. 

Pokec se Zbyňkem 
Jednou za týden v pátky se děti setkávaly s psychologem, který pomocí her a projektivních 
technik otevřel diskuse na různá životní témata, která děti v tomto věku řeší (vztahy s rodi-
či, vztahy ve škole, první lásky, šikana, oblíbenost v kolektivu apod.). Témata navrhovaly 
pracovnice klubu, které sledovaly, co je aktuální pro různé skupiny dětí. Cílem bylo nabíd-
nout pozitivní životní vzory a hodnoty a konkrétní řešení situací, ve kterých se děti ocitají. 
Zúčastnilo se 86 dětí. 

Dramaťák 
Jednou týdně ve čtvrtky probíhal tříhodinový odpolední program, v jehož rámci byla pro-
žitková aktivita zaměřená na zdravé seberozvíjení, sebeuvědomění, empatii a nácvik cho-
vání v emočně náročných a ohrožujících situacích. Pro celé setkání byl vždy vybrán jeden 
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modelový příběh, na jehož základě se děti mohly podívat na situaci z více úhlů pohledu, 
mohly situaci prožít a reflektovat a zároveň slyšet reflexi ostatních dětí. 
Zúčastnilo se 331 dětí. 

Doučování 
Vždy ve středu (po domluvě i jiný den) probíhalo doučování, které bylo určeno pro děti 
s jakýmkoliv vzdělávacím problémem ve škole, realizuje se  buď přímo v Bublině, 
nebo v domácnosti dítěte. Měli jsme k dispozici 4 lektory. Doučování využilo 120 dětí. 

Výlety a víkendovka 
Uskutečnili jsme celkem 5 výletů (Muzeum lehkého opevnění Chotěbuz, Výlet do Olšin, 
Výlet do Dinoparku, Krytý bazén a ZOO Ostrava). Výletů zúčastnilo se celkem 67 dětí. 
Víkendovka proběhla v prosinci jako „Spaní v Bublině“ - zúčastnilo se 12 dětí. 

Pravidelné akce 
Proběhlo celkem 28 připravených akcí s účastí 271 dětí. Dále byly zrealizovány akce typu 
Drakiáda, Mikuláš, Čekání na Martina, apod. 

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 
První myšlenka vytvořit samostatné středisko zaměřující se na sociální práci s rodinou, pod-
poru 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 aktivi-
tách Poradna pravidelně spolupracuje s dalšími středisky organizace a s oddělením sociál-
ně-právní ochrany dětí. 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. 

O Poradně
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Poradna má na území města Karviné pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
na tyto oblasti: 

ź Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§40) 
ź Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě (§11, odst. 1 písm. a) 
ź 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) 

ź Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 
nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhod-
ným 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) 

ź Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§47b) 
ź Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a jejich oznamo-

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

ź Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uza-
vřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§47b), při výkonu pěstounské péče a sledo-
vání výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pově-
řená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči 

Na území měst Havířov a Orlová má Poradna pověření na tyto oblasti: 
ź Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§47b) 
ź Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uza-

vřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§47b), při výkonu pěstounské péče a sledo-
vání výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pově-
řená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout 
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Aktivity poradny v roce 2016
Asistované kontakty / asistovaná předávání 
V životě nastávají situace, kdy dítě nemůže být v kontaktu s rodičem, který jej nevychová-
vá. 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 pro-
středí, dle předem domluvených pravidel, za účasti odborníka. Službu asistovaného kon-
taktu/asistovaného předávání jsme zajišťovali rodičům, pro které bylo náročné se bez asis-
tence další osoby setkávat a zajišťovat si předávání dítěte. 
V roce 2016 jsme 11 rodinám poskytli asistovaný kontakt, 5 rodinám asistované předání. 

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. Poradenství je poskytnuto kaž-
dému zájemci o službu, kdy se zajímáme o jeho potřebu, o jeho představu naší spolupráce 
a dále nabízíme možnosti organizace a způsob práce. Sociální poradenství, informace 
o možnosti spolupráce a nabízených službách jsme podávali i klientům, kteří nakonec spo-
lupráci nezahájili, a to často z důvodu, že druhý partner nechtěl spolupracovat. V rámci 
poskytované služby jsme podpořili 130 klientů. 
V letošním roce jsme zaznamenali výrazné navýšení zájmu o mediaci ze strany OSPOD, 
který nás kontaktoval s rodinami majícími o mediaci zájem. Mediaci zajišťovali dva externí 
pracovníci (psycholog s výcvikem mediátora a soc. pracovník s výcvikem mediátora). 
Smyslem mediace, která je založena na nezávislém prostředníkovi, je dosažení kompro-
misu při řešení sporných otázek. Během roku 2016 byla mediace poskytnuta 34 rodinám. 

Posilování rodičovských kompetencí 
Cílem je pomoci rodičům zvládnout co nejlépe svou rodičovskou roli a dokázat pružně rea-
govat na potřeby svých dětí s ohledem na jejich věk. 
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Posilování rodičovských kompetencí probíhalo prostřednictvím: 
ź Individuálních konzultací s rodinou. Ty v roce 2016 využilo celkem 13 rodin. 
ź Formou videotréninku: Videotrénink interakcí (VTI) – rodičům, kteří přišli s potře-

bou pracovat na výchovném problému se svým dítětem, byly pilotně nabízeny 
konzultace prostřednictvím videonahrávky a následného reflektujícího rozhovo-
ru. Do aktivity se zapojily dvě rodiny na doporučení OSPOD, se kterými se usku-
tečnilo 6 setkání.

ź Setkání skupiny rodičů v rámci vzdělávacích kurzů 

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, 
která 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 specific-
kou 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: 

ź Doprovázení náhradních rodin - k 31.12.2016 jsme doprovázeli celkem 62 pěstoun-
ských rodin z Karviné, Havířova či Orlové

ź Vzdělávání
ź Za rok 2016 jsme pořádali celkem 3 vzdělávací víkendové pobyty, kterých 

se účastnilo celkem 50 rodin.
ź Respitní péče - jednodenní pobyty, příměstské tábory, letní tábory. V roce 2016 

jsme pro děti pořádali 3 výlety, jarní pobyt a 2 letní pobytové tábory. 

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 2016 využily tohoto poradenství 2 rodiny. 
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Kontaktní a identifikační údaje

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

PORADNA 
pro rodiny s detmi

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.

Výroční zpráva 2016
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