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Roky plynou jako voda a je marné se je snažit zastavit. S určitou nostalgií se otáčíme 5 let zpátky a vzpomínáme, jak jsme začínali. Byla jsme skupinka nadšených maminek, která chtěla „vybudovat“ v Karviné
kousek místa pro sebe a své děti. Chtěli jsme vytvořit
prostor, kde i ty nejmenší děti budou vítány a kde budou rodiče moci přicházet vždy, když budou mít chuť
příjemně a aktivně trávit volný čas.
Dnes se zakládající skupinka maminek již z velké
části obměnila a z nadšení se stal závazek – závazek,
že se budeme snažit posílit rodiny v našem městě.
Proto se snažíme zjišťovat, co rodinám chybí a podle zájmu rodičů organizujeme akce, výlety či besedy
a jiné aktivity, o které mají rodiče zájem. Snažíme se
také o profesionalizaci celé práce, zajišťujeme různé
formy ﬁnančních zdrojů, …. zkrátka vše, co k organizaci patří.
Každý den v životě člověka je jedinečný, a proto i rok 2006 ve Sluníčku považuji za jedinečný, originální, skvělý, i když jsme byli chvílemi na pokraji svých sil. Skvělé jsou nové prostory, které můžeme nyní
obývat. Díky nim nás však čekaly mnohé nečekané investice, které jsme nemohli předvídat. Bylo to
velmi náročné období, které je však již za námi a nyní jsme již ve víru dalších aktivit, které nám přináší
rok 2007.

Mgr. Lenka Kalniková
Předsedkyně Sdružení maminek Sluníčko

Co MC nabízí?
• Pomoc svépomocí
• Tvořivé, vzdělávací a sportovní programy
• Akce pro veřejnost
• Integraci
• Spolupráci s ostatními organizacemi

Pro koho zde jsme?
• Rodiče s dětmi (0 – 6 let)
• Děti (6 – 12 let)

Co je to mateřské centrum?

• Těhotné ženy

• Neziskové zařízení, které zpravidla zřizují
matky na MD

• Rodiče se zdravotně postiženými dětmi

• Matky se zároveň podílejí na samosprávě
a zajišťují programy a akce

Sdružení maminek Sluníčko

• Umožňuje matkám s malými dětmi vyjít
z izolace, kam se většina z nich dostane díky
celodenní péči o dítě

Posláním sdružení je posílit stabilitu rodin s malými dětmi snížením negativních sociálních
důsledků, které je provázejí zejména v prvních
letech života dětí, s důrazem na aktivní využití
volného času.

• Posiluje mateřskou roli ženy
• Pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí
• Poskytuje neformální
pro osamělé matky

záchrannou

síť

• Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím
• Je místem, kde jsou děti vítány
• Děti zde nacházejí přirozené společenství
vrstevníků a mohou vidět svou matku v jiné
roli než v domácnosti
• Přispívá k rozvoji občanské společnosti

• Ženy
Poslání organizace

Hlavní cíle:
a) zprostředkovat plnohodnotné využití volné-

ho času rodin s malými dětmi se zaměřením
na ženy na mateřské a rodičovské dovolené
b) činit prevenci psychickým stavům vznikajícím jako následek sociální izolace a ztráty
společenské prestiže matek na MD
c) pomoc při opětovném začlenění rodičů na
trh práce po ukončení rodičovské dovolené
d) poradenství matkám v tíživé situaci
e) sociální adaptace malých dětí v kolektivu,
rozvoj a výchova jejich osobnosti v oblasti
fyzické, duchovní a mravní
f ) prevence patologického chování dětí a vytváření pozitivního vztahu k přírodě i lidem
g) pomoc při integraci rodin s dětmi se zdravotním postižením
Historie organizace – významná data
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.
• 17. 5. 2002

Registrace Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO
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• 15. 1. 2003

• Leden 2004

• Srpen 2004

Již tradičně pořádáme akce pro rodiny - Karneval, Lampionový průvod, Mikuláš, Rozloučení
u stromečku, Den matek, Den dětí, Vaječina,
Miniolympiáda a Oslava narozenin centra.

Zahájen provoz v prostorách
Slezské univerzity (G. Morcinka 1112)

V roce 2006 jsme kromě tradičních akcí také
realizovali:

Změna názvu z Mateřského
centra Sluníčko na Centrum
pro rodinu

• Březen 2005 Změna stanov a názvu sdružení na Sdružení maminek
Sluníčko
• Srpen 2005 – červenec 2006
Realizace projektu „Zůstaň
v obraze!“ ﬁnancovaný z prostředků ESF a rozpočtu ČR
• 1. 6. 2006

Akce pro rodiny s dětmi

Slavnostní zahájení činnosti
v prostorách Charitního střediska pro děti a mládež Kometa

Stěhování do prostor bývalé
MŠ Jurkovičova

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

Výkonným orgánem je tříčlenný výbor sdružení, jehož členové jsou Mgr. Lenka Kalniková,
Ing. Jana Bínová a Ivana Reisová. Předsedkyní
sdružení je Mgr. Lenka Kalniková a revizorkou
Šárka Heczková.

Činnost v roce 2006:
Herna pro rodiče s dětmi
V červnu 2006 jsme se v důsledku výpovědi
z nájmu museli vystěhovat do jiných prostor.
Jediné vhodné, které nám byly nabídnuty, byly
prostory bývalé MŠ, které jsou v majetku RPG
byty. Díky tomuto stěhování se nám zlepšily
možnosti využívání herny a to v tomto smyslu: prostory pro hernu jsou větší (díky tomu se
nám zvedla kapacita); máme k dispozici 2 herny - v jedné herně mohou probíhat programy
a v druhé si mohou nerušeně hrát ti, kteří se
nechtějí účastnit programu.
Herna byla v roce 2006 otevřena 221 dnů,
v těchto provozních hodinách:
po – čt
pá

8:30 – 12:00
8:30 – 12:00

13:30 – 18:00

Pochod s kočárky - cílem bylo zmapovat v Karviné místa, která jsou obtížná pro volný pohyb
s kočárkem nebo vozíčkem, a následně na tato
místa upozornit zastupitele města.
Divadelní představení v centru - do centra
jsme pozvali profesionální herce, kteří mají repertoár pohádek pro předškolní děti. Výhodou
představení v centru je to, že pokud dítě již
v polovině pohádky neusedí, může si jít v doprovodu svého rodiče hrát do herny. Celkem
jsme takto realizovali 5 divadelních představení.

Besedy
Dle zájmu maminek jsme v herně organizovali
besedy s různými odborníky. Maminky se v době, kdy si děti hrají, dozvěděly mnohé odborné

dovednosti a pěstuje estetickou výchovu u dětí. Děti si tak za pomoci rodičů vyrobily mnohá
zvířátka a různé další výtvory.
Dle zájmu maminek jsme také v odpoledních
hodinách realizovali program pro maminky,
kde si mohly vytvořit zajímavý výrobek.

Integrovaná herna

informace, případně si mohly domluvit osobní
schůzku přímo v poradně. V roce 2006 byly
pořádány besedy s pí. psycholožkou a pí. logopedkou.

Cvičení (pro těhotné, aerobik, cvičení
pro rodiče s dětmi)
Pro těhotné jsme ve spolupráci s porodní asistentkou pořádali pravidelné Cvičení pro těhotné, kde si maminky mohly nejen procvičit
a udržet kondici, ale také se se speciálním nácvikem připravit na porod. Tyto lekce byly doplněny teoretickou průpravou k porodu. Dále
mohly rodiče s dětmi od 2 – 4 let navštěvovat
Cvičení pro rodiče s dětmi, které bylo plné říkanek, písniček, ale také jednoduchých cviků.
Ve večerních hodinách si pak maminky mohly
přijít zacvičit do blízké tělocvičny, kde probíhal
aerobik a kondiční cvičení.

Kreativní programy (tvoření pro děti,
tvoření pro maminky)
Díky ochotě maminky Zuzky, jsme mohli 1/14
dnů realizovat program, který rozvíjí motorické

Díky nadšení maminek ze sdružení Plamínek
jsme v období 1 - 6/2006 realizovali 1/měsíc
integrovanou hernu. V rámci grantového řízení nadace Eurotel jsme žádali prostředky na
rozvoj spolupráce a setkávání dětí zdravých
a zdravotně postižených (canisterapie, hipoterapie a keramika). Projekt postoupil do 2. kola,
avšak nakonec podporu nezískal.

Ekologické programy (výlety, návštěvy
jízdárny a Stanice mladých přírodovědců)
Akce byly podpořeny Fondem volného času
dětí a mládeže, byly tedy pro účastníky bezplatné nebo dotované.

Vzdělávání (kurzy pro rodiče na MD
a RD, kurz angličtiny pro děti)
V 6/2006 byly ukončeny kurzy podporované
nadací NROS (4x AJ a Kurz komunikace). Vzhledem k zájmu o tyto kurzy jsme v září 2006 přišli
s nabídkou nízkorozpočtových kurzů AJ pro rodiče s malými dětmi. S kapacitou 10 účastníků
jsme v 10/2006 zahájili kurz AJ pro začátečníky.

Internetová kavárna
V roce 2006 máme evidováno 222 návštěv
v internetové kavárně. Kavárna byla v provozu
celý rok, mimo letních prázdnin, kdy probíhalo
stěhování centra a zajišťování připojení k internetu.

Půjčovna (knih a časopisů, koupacích
kyblíků)
Knihy, časopisy s rodinnou tématikou si mohou naši návštěvníci prolistovat v centru a ty,
které je zaujmou si mohou zapůjčit a v klidu
přečíst doma. Maminkám po porodu nabízíme
zapůjčení koupacího kyblíku, což jim šetří vysoké výdaje spojené s narozením dítěte.

4-5

Sluníčko v číslech
Při návštěvě herny (nikoliv akcí) evidujeme rodiny, které v herně ještě nikdy nebyly. Zajímá
nás tedy, kolik nových klientů přibylo, tj. neevidujeme ty, kteří k nám chodili již minulý rok.
Z této evidence vycházejí následující údaje:

2004 - 2830 dětí, 2553 rodičů = celkem 5383 uživatelů herny
2005 - 2705 dětí, 2575 rodičů = celkem 5280 uživatelů herny
2006 - 3359 dětí, 2916 rodičů = celkem 6275 uživatelů herny

Grantoví partneři:
• MPSV
• NROS
• Statutární město Karviná (Fond volného
času dětí a mládeže, Odbor životního prostředí,
Fond primátora)

196 dětí a 182 rodičů
175 dětí a 167 rodičů
157 dětí a 149 rodičů

Za dobu provozu centra hernu navštěvovalo
606 rodin (rodičů).

Statistika návštěvnosti akcí:

Od ledna 2006 do prosince 2006 se klientela
centra rozrostla o „nových“ 149 rodin a 157
dětí.

Aerobik

Tyto „nové“ DĚTI BYLY V NÁSLEDUJÍCÍM VĚKOVÉM SLOŽENÍ:

Počet otevřených dnů herny

221 dnů
1687 žen

Miniolympiáda

43 dětí a 42 dospělých

Mikuláš

79 dětí a 59 dospělých

Rozloučení u stromečku 25 dětí a 16 dospělých
Vaječina

24 dětí a 19 dospělých

Návštěvy zdravotně postižených dětí
Návštěvy jízdárny
Výlet na ranč

43 dětí

74 dětí (jedinečné číslo)
17 dětí a 16 dospělých

Oslava narozenin centra 32 dětí a 27 dospělých
Karneval

55 dětí a 37 dospělých

Finanční zpráva
0 - 12 měsíc
13 - 24 měsíc
25 - 36 měsíc
37 - 48 měsíc
48 - 72 měsíc

CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚV V HERNĚ
(údaj z denní evidence)
2003 - 1346 dětí, rodiče nebyli evidováni

25%
55%
14%
4%
2%

• Martina Jurasová
• Papírnictví - Rodovský Ivo

V roce 2003 navštívilo hernu poprvé 112 dětí
a 108 rodičů
V roce 2004
V roce 2005
V roce 2006

• Jaroslav Prymus – MIX

Finanční podpora
• Ing. Ladislav Šincl, poslanec parlamentu ČR
• Luboš Vagunda, výroba nábytku
• RBP, zaměstnanecká pojišťovna
• Koberce TREND
• ARETA – reklama od vizitky po billboard

Je na místě také poděkovat našim členům
a dobrovolníkům, kteří se podíleli na realizaci
našich akcí a programů. Jsou to: Bínovi Jana
a Pavel, Heczková Šárka, Kalnikovi Lenka a Lukáš, Kalnikovi Marie a Vladislav, Klozová Markéta, Kovaříkovi Irena a Petr, Ledvoňová Michaela,
Reisovi Ivana a Pavel, Slusarzová Renata, Szotkowská Kateřina, Štefánková Zuzana, Vagundová Andrea, Uradniková Irena, Zvířecí Táňa.
Děkujeme.

Záměry na příští rok
V roce 2007 chceme rozšířit stávající program
Klub Bořka stavitele, který byl určen pro děti od
6 – 12 let, na klub pro děti s pravidelným odpoledním provozem. K tomuto záměru chceme
využít naši druhou velkou hernu.

Spolupráce a členství v organizacích
Spolupracujeme s Rodinnou a manželskou poradnou v Karviné, AC Karviná, Občanským sdružením Plamínek a SPC pro děti s vadami řeči.
Od roku 2003 jsme členové Sítě mateřských
center ČR.

Rozvaha (v Kč)
Stav k

Výkaz zisku a ztráty
1. 1. 2006

k 31. 12. 2006 (v Kč)

31. 12. 2006

AKTIVA
A. Stálá aktiva

NÁKLADY
0

0

186 799

A. IV. Oprávky k drobnému hmotnému majetku

Spotřebované nákupy (materiálu, energie)

226 686

192 499

Služby celkem

321 105

-186 799

-192 499

Osobní náklady

429 581

B. Běžná aktiva

492 554

215 672

Ostatní náklady

5 999

B. II. Pohledávky

133 941

1 758

Poskytnuté příspěvky

1 000

B. III. Krátkodobý ﬁnanční majetek

358 613

213 914

ÚHRN AKTIV

492 554

215 672

A. II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Náklady celkem

984 371

VÝNOSY

PASIVA
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Tržby za vlastní služby

10 000

132 650

84 677

Vlastní jmění

40 546

132 650

Přijaté příspěvky a dary

245 607

Účet hospodářského výsledku

92 104

-47 973

Provozní dotace

679 861

359 904

130 995

Výnosy celkem

936 398

14 018

49 995

B. IV. Výnosy příštích období

345 886

81 000

ÚHRN PASIV

492 554

215 672

B. Cizí zdroje
B. III. Krátkodobé závazky

Ostatní výnosy

930

Hospodářský výsledek před zdaněním

-47 973

Hospodářský výsledek po zdanění

-47 973
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kontaktní a identiﬁkační data
název organizace:
datum a číslo registrace:
sídlo:
provozovna:
telefon:
e-mail:

Sdružení maminek Sluníčko
17.5.2002; VS/1-1/50 196/02-R
Dolní Marklovice 232, 735 72 Petrovice u Karviné
Jurkovičova 1547, Karviná–Nové Město
608 615 138
slunicko@centrum-slunicko.cz

IČ:
statutární zástupce:
bankovní spojení:
číslo účtu:
web:

265 91 537
Mgr. Lenka Kalniková
Poštovní spořitelna
179145479 / 0300
www.centrum-slunicko.cz

