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KDO JSME
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. nabízí služby rodinám a dětem z Karviné a okolí
již 17 let. K rodinnému centru nabízejícímu hernu a programy pro rodiny s dětmi
do 5 let se o 4 roky později přidalo druhé středisko - Klub Bublina (dnes NZDM
Bublina), místo pro trávení volného času dětí od 6 do 15 let. S ohledem na
potřebu rodičů zajistit péči o děti již od dvou let věku vznikla v roce 2011 služba
zaměřená na hlídání dětí - dnešní Sluníčková Montessori dětská skupina.
Spektrum nabízených služeb obohatil v roce 2013 vznik čtvrtého střediska Poradny pro rodiny s dětmi, nabízejícího služby rodinám v rozvodu a rozchodu,
rodinám spolupracujícím s OSPOD a pěstounským rodinám a zájemcům o
náhradní rodinnou péči.
Ačkoliv se každé středisko zaměřuje na jinou cílovou skupinu a poskytuje odlišné
služby, poslání mají všechna střediska společné: “posilování hodnot rodiny,
rodinných a mezigeneračních vztahů”.

PRO KOHO TADY JSME
rodiny s malými dětmi
děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky
děti a mládež od 6 do 15 let v nepříznivé sociální situaci
rodiny v rozvodu/rozchodu, rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo bylo dítě
odebráno z péče, rodiče, kteří potřebují posílit své rodičovské kompetence
pěstouni a poručníci, děti v náhradní rodinné péči a jejich rodiče, zájemci o
náhradní rodinnou péči, každé dítě, které nás požádá o pomoc
široká veřejnost
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí rodiče a kolegové,
toto vzpomínání na předchozí rok je pro mne zcela netradiční a jen doufám, že
ojedinělé. Všichni pracovníci jsou aktuálně doma a hledáme způsob, jak co nejlépe
zabezpečit činnost organizace a přitom se nesetkávat s druhými lidmi.
Je 17. března 2020 a z důvodu šíření Koronaviru – COVID 19 byla vyhlášena
karanténa na celou Českou republiku. Z tohoto ohledu byl předchozí rok, rok 2019,
4
běžný, rutinní, spousta věcí se dělala s „jakousi“ setrvačností. Podařilo se nám
finančně zabezpečit všechny aktivity tak, jak jsme dlouhodobě zvyklí.
Novinkou loňského roku bylo, že klub Bublina, který provozujeme již od roku 2007,
fungoval poprvé v režimu registrované sociální služby. Znamenalo to, že do klubu
začaly chodit jiné děti, dělaly se s nimi „jiné věci“ a pracovnice, laicky řečeno, „trávily
více času na počítači“, aby vše zaevidovaly, popsaly, zkontrolovaly.
Dále loni začala naplno fungovat naše pobočka Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko
v Třinci, kde jsme zajistili provoz 2 dny v týdnu a zaměřovali se na podporu rodinám
v rozvodu a rozchodu. Z počátku jsme s vděkem fungovali v prostorách KAPA o.p.s.,
poté se nám podařilo pronajmout prostory, kde můžeme naplno rozvíjet činnost
poradny.
Přiznám se, že je těžké se soustředit na to, co bylo loni, protože vím, že v roce 2020
bude pro některá střediska mnohé jinak. Věříme ale, že jiné, může být i lepší.

Mgr. Lenka Kalniková
Ředitelka Centra pro rodinu Sluníčko, z.s.
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10 HLAVNÍCH ZPRÁV ROKU 2019
1. Poradna pro rodiny s dětmi otevřela pobočku v Třinci.
2. Uspořádali jsme akce “TÁTA FEST” a “Den pro rodinu” s propagací náhradní
rodinné péče.
3. Montessori dětská skupina začala zařazovat do týdenních plánů programy
zaměřené na posílení vztahu dětí s přírodou.
4. O vytvořenou zeleninovou zahradu pečovaly děti ze školky i z Bubliny.
5. NZDM Bublina obsadila 4. místo v soutěži na téma “Hravě a levně” v rámci
Týdne sociálních služeb.
6. Za pomoci nadace RESIDOMO jsme zřídili a vybavili terapeutickou hernu
určenou pro Terapii hrou.
7. S cílem zkvalitnit naše služby jsme absolvovali stáž v Centru LOCIKA
zabývajícím se rodinami s násilnými vztahy.
8. Spolupracovali jsme s třineckými florbalovými týmy na projektu “I rodina je
tým”.
9. Poprvé jsme se zapojili do Peříčkového týdne nadace Pomozte dětem.
10. Knihovnice Regionální knihovny chodily do rodinného centra pravidelně
představovat knižní novinky pro nejmenší v rámci projektu BOOKSTART.
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VÝZVY NA ROK 2020
1. Jednotné a přehledné webové stránky organizace
2. Posílení řízení organizace
3. Registrace sociální služby
4. Hledání možností většího využití zahrady
5. Modernizace rodinného centra
6. Aktivity na získání pěstounů
7. Ukončení činnosti NZDM Bublina a hledání jiných alternativ činnosti
8. Sounáležitost pracovníků s organizací, propojení středisek
9. Celoorganizační projekt “Děláme radost”
10. Navázání dlouhodobé spolupráce s donátory, sponzory
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RODINNÉ CENTRUM

CONTENTS

"Lucie je maminka 2letého Péti. Zpočátku trávila spoustu času s Péťou doma, brzy jí však začal chybět
kontakt s lidmi, na který byla zvyklá. Začala proto hledat možnosti, jak smysluplně trávit čas s Péťou a
zároveň s jinými maminkami, se kterými by si mohla popovídat. Herna rodinného centra je přesně tím
místem, které hledala - prostředí přizpůsobené potřebám malých dětí, velké množství různorodých hraček
a aktivit, přiměřené vstupné na celé dopoledne, výborná káva a příjemný personál."

Poslání
Poskytnout pomoc rodinám v oblasti prevence sociálního vyloučení rodičů s dětmi do
5 let, a také podpořit rodičovské kompetence prostřednictvím činností zaměřených na
psychomotorický a kognitivní rozvoj dětí v tomto věkovém období.

Služby, aneb co u nás najdete
Hernu s bezpečnými hračkami, odrážedly, auty, skluzavkou a bazénem s balonky,
bezpečné místo pro děti od 0 do 5 let - na své děti vidíte po celé herně,
drobné občerstvení a výbornou kávu,
zahradu s altánem s posezením, pískovištěm a prolézačkami,
možnost vést děti k samostatnosti díky dětským umyvadlům, toaletám,
dostatek času na hraní s ohledem na půldenní vstupné,
vzdělávací kurzy pro rodiče s možností hlídání dětí,
možnost pronajmout si hernu na rodinné oslavy,
možnost vyjádřit svůj názor díky pravidelným dotazníkovým šetřením.
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RODINNÉ CENTRUM
Co se povedlo (zhodnocení výzev)
Rozšířit spolupráci s odborníky zaměřujícími se na děti do 5 let

Podařilo se nám navázat dlouhodobou spolupráci s Regionální knihovnou Karviná,
pro rodiče s malými dětmi jsme zorganizovali přednášky s odborníky na téma
zdravých zoubků, první pomoci u dětí či Vojtovy metody. Dále jsme zajistili pro
maminky s dětmi zajímavý program s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR.

Pokračovat v rekonstrukci zahrady a zpřístupnit ji veřejnosti
V minulém roce proběhly na zahradě opravy dětských prolézaček tak, aby byly pro
děti bezpečné. Dále jsme ve spolupráci s dětmi ze školky, jejich rodiči a dětmi z
Bubliny rozšířily paletu pěstovaných bylinek a zeleniny. Rekonstrukce zahrady a její
využití veřejností je pro nás dlouhodobou výzvou a budeme se na ni zaměřovat i v
dalších letech.

Podpořit aktivní zapojení otců do aktivit Rodinného centra
Další velkou výzvou bylo zapojení otců do našich akcí a aktivit. Tatínkové se zapojili
do prací na zahradě, účastnili se akcí jako je Karneval či Mikuláš a společně s dětmi
plnili úkoly na TÁTA festu. Na jednotlivých stanovištích je čekali nejen chlapské
výzvy jako je řezání dřeva či střílení z luku, ale i malování na obličej. A zvládli to
skvěle!

Rok 2019 v číslech

552

dospělých
navštívilo naši
hernu

43

131

495

dětí navštívilo
hernu

dospělých s dětmi
se zapojilo
do pohybových
kurzů

115

rodičů s dětmi
navštěvovalo
kurz plavání

rodičů s dětmi
trávilo společný
čas na kurzu
Veselá nota
8

CONTENTS

MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA

"Jonáškovi je dva a půl roku. Když přišel čas návratu maminky do práce, hledali rodiče pro Jonáška to
nejlepší řešení. Jejich požadavky byly jasné - nástup dětí od 2 let, menší skupinka dětí, individuální a
respektující přístup, programy na rozvoj praktických dovedností a možnost vyzvednout si Jonáška až v
15:30. Vypadalo to, že takové zařízení snad ani nenajdou - poté však narazili na Sluníčkovou Montessori
dětskou skupinu..."

Poslání
Zajistit péči o děti od dvou let do zahájení povinné školní docházky a umožnit tak
rodičům sladit jejich rodinný a pracovní život.

Služby, aneb co u nás najdete
Individuální přístup díky malé skupině dětí a dvěma učitelkám,
Montesorri přístup razící heslo "pomoz mi, abych to dokázal sám",
namísto hraček pomůcky, prostřednictvím kterých se děti seznamují s barvami,
zvuky, hudbou, počítáním, čtením či psaním a s mnoha dalšími věcmi,
respektující přístup k dítěti, jeho potřebám a jeho okolí,
vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu,
kulturní akce a výlety po okolí - poznávací i vzdělávací,
spolupráci s rodiči formou pořádaných akcí, výletů, besídek a tvoření.
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MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA
Co se povedlo (zhodnocení výzev)

Budovat u dětí lásku ke knihám prostřednictvím spolupráce s
Regionální knihovnou v Karviné
Budování lásky dětí ke knihám probíhalo nejen seznamováním s dětskými knihami v
Rodinném centru Sluníčko, kde si pro děti každý měsíc připravovaly program
knihovnice Regionální knihovny v Karviné, ale také pravidelnými návštěvami knihovny,
aby se děti seznámily s prostředím, pravidly a fungováním knihovny.

Zapojit do péče o zahradu nejen děti, ale celé rodiny
Rodiče dětí se s chutí zapojili do jarní přípravy zahrady a sázení rostlin. Kromě toho
se rodiče zapojovali do pravidelných soutěží, které nás provázejí každým ročním
obdobím. Cílem je motivovat rodinu ke spolupráci a následná radost ze společného
výrobku. Pro rodiče jsme tak jako každý rok připravovali s dětmi besídky u příležitosti
významných svátků.

Naučit děti trávit čas a vnímat potřeby seniorů a postižených dětí
prostřednictvím spolupráce s místními organizacemi
V rámci trávení času se seniory jsme společně s dětmi nacvičili a uspořádali jarní a
vánoční vystoupení dětí v domovech pro seniory (Nový domov, Archa). Navázali jsme
spolupráci s Denním stacionářem Eunika a zapojili se do sbírky

Rok 2019 v číslech

23

dětí prošlo
naší dětskou
skupinou

11

10

kulturních,
návštěv solné
společenských
jeskyně a
a sportovních
bazénu
akcí jsme
zrealizovaných výletů
návštěv
s dětmi
pro děti
karvinské knihovny
navštívili
společně s dětmi

12

12

10
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NZDM BUBLINA
"Alexovi je 10 let a vyrůstá s rodiči a 11 sourozenci v pronajatém bytě 3+1. Doma nemá na nic klid a musí
se starat o mladší sourozence. Není divu, že raději uteče ven. Na sídlišti zná už všechna zákoutí, a tak zkouší
nové věci - nedávno např. kouření. Sociální pracovnice NZDM Bublina nejsou Alexovi cizí. Dobře ví, jak to s
nimi chodí. Nebojí se za nimi zajít a svěřit se se svým příběhem, s tím, co se mu povedlo či nepovedlo. Ví, že
jej vždy vyslechnou a pomohou mu, aby byl v budoucnu schopný řešit své problémy samostatně. Už také ví,
jak může smysluplně využít svůj volný čas, aniž by riskoval své zdraví."

Poslání
Usilovat o sociální začlenění dětí a mládeže, kteří mají problém v osobních a
rodinných vztazích, či ve škole. Smyslem je motivovat a podporovat je v pozitivní
změně způsobu jejich života.

Služby, aneb co u nás najdete
Pomoc a podporu při řešení obtížných situací (v rodině, ve škole, s kamarády),
besedy a rozhovory na různá témata (kriminalita, šikana, životní styl),
jednorázové akce (výlety, Bublina má talent, Mikuláš...),
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,
pomoc s přípravou do školy (úkoly, referáty, příprava na písemku),
pomoc s výběrem střední školy,
bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky,
sportovní, hudební a výtvarné činnosti, nácvik pracovně-výchovných činností
(vaření, zahradničení).
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NZDM BUBLINA
Co se povedlo (zhodnocení výzev)
Navázat s dětmi důvěru tak, aby se nebály svěřit
Spolu s registrací NZDM bylo potřeba začít s klienty pracovat jinak - plánovat, na jaké
cíle se společně zaměříme, a průběžně je vyhodnocovat. Děti se novému způsobu
práce postupně učily, zvykaly si, že pracovnicím zařízení se mohou svěřit s čímkoliv a
mohou jim věřit, že to zůstane jen mezi nimi, a zjistily, že se jim pak vlastně uleví.
Nyní jsou již děti svolné navazovat komunikaci nejen na volnější, ale také obtížnější
témata.

Rozšířit vybavení klubu o počítače přístupné dětem
Během roku se nám do zařízení podařilo zajistit počítač, který mohou klienti využívat
k vypracování domácích úkolů, referátů či pro svou vlastní potřebu. S pořízením
počítače vyvstala také potřeba sestavit pravidla jeho využívání klienty.

Více poznat zájmy cílové skupiny a přizpůsobit nabízené programy
Programy jsme přizpůsobovali zájmům klientů (stolní hry, soutěže) a jejich potřebám
(např. pořízení boxovacího pytle umožňujícího zejména chlapcům

uvolnění

přebytečné energie či odreagování agresivity, taneční kroužek pro děvčata). Dále
jsme zařazovali aktivity, které děti často nemají možnost vyzkoušet si někde jinde a
které rozvíjejí jejich samostatnost - vaření, pečení, zahradničení.

Rok 2019 v číslech

2174
vstupů do
NZDM Bublina

108

340

klientů
navštívilo naše
NZDM

klientů
připravovalo
v NZDM
zdravá jídla

372

181

klientů nadchl
pohybový program
(tělocvična,
taekwondo)

klientů tvořilo
v rámci
kreativních
aktivit
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PORADNA PRO RODINY S DĚTMI
CENTRUM PODPORY RODIN

“Naši se rozvádějí.” To je trápení Aničky, která má oba rodiče ráda, ale domácí hádky ji již unavují tak, že
se snaží být co nejméně doma. Rodiče mají dost svého trápení, proto je Anička svými obavami a
otázkami nechce zatěžovat. Rodiče o trápení Aničky ví, proto pro ni vyhledali pomoc. Svou situaci ale s
pomocí řešit nechtějí. Nakonec jsme se s rodiči shodli , že kromě podpory Aničky potřebují aktivně řešit
partnerský konflikt tak, aby se neprodlužovala situace, která zatěžuje všechny členy rodiny. Přestože již
rodiče nežijí společně, Anička má dva milující rodiče, se kterými je v kontaktu, a rodinnými konflikty se již
netrápí."

Poslání
Poskytnout podporu a pomoc rodinám tak, aby došlo ke stabilizaci rodiny a
vzájemných vztahů jak mezi rodiči a dítětem, tak mezi samotnými rodiči
procházejícími náročnou životní situací.

Služby, aneb co u nás najdete
Odbornou pomoc v situaci rozvodu/rozchodu či jiných obtížných situacích,
sociálně terapeutické poradenství pro zvládání rozvodové situace, individuální či
párovou odbornou psychologickou pomoc,
terapeutickou pomoc dětem od 6 let s cílem pomoci jim lépe zpracovat náročnou
rodinnou situaci rozvodu/rozchodu či jiné obtížné situace,
rodinnou mediaci pro společné hledání optimálního řešení,
asistovaný kontakt/asistované předávání v situacích vážných sporů mezi rodiči.
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PORADNA PRO RODINY S DĚTMI
CENTRUM PODPORY RODIN

Co se povedlo (zhodnocení výzev)
Rozšířit nabídku služby mediace na Karvinsku a Třinecku
V roce 2019 jsme otevřeli pobočku v Třinci, kde jsme své služby nabízeli klientům dva
dny v týdnu. Dále se nám podařilo nahradit prozatímní prostory v Třinci prostorami
většími, klientům dostupnějšími.

Rozšířit povědomí veřejnosti o práci s dětmi v rozvodu a rozchodu a
otevřít kroužek “Dětský průvodce světem rozvodu”
Skupinové aktivity pro děti s rodiči v rozvodu/rozchodu jsme aktivně nabízeli
třineckým rodinám. Vzhledem k nenaplněné kapacitě kroužku jsme s dětmi, které
měli do kroužku nastoupit, pracovali individuálně.

Aktualizace metodiky práce střediska Centrum podpory rodin
V rámci projektu Nadace OKD “Když láska bolí” jsme se účastnili stáže v Centru Locika
v Praze s cílem vytvoření metodiky pro práci s rodinami, kde se vyskytlo domácí
násilí.

Rok 2019 v číslech

243

klientů
využilo
našich služeb

31

11

rodinám jsme
rodin řešilo
pomáhali
svou situaci
realizovat
pomocí
bezpečný
mediace
rodin docházelo
rodin se zapojilo
kontakt
na terapii
dítěte s rodičem do programu
na posílení
rodičovských
kompetencí či využilo
odborné poradenství

64

29
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PORADNA PRO RODINY S DĚTMI
CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

“Jiříkovi je 9 let, od malička žije v pěstounské péči. Náhradní maminku Janu a tatínka Pavla má moc
rád, ale rád by taky poznal své skutečné rodiče, kteří se o něj neuměli postarat. Jana s Pavlem by
setkání Jiříka s rodiči rádi umožnili. Kde a jak však kontakt uskutečnit? Jak na něj Jiříka připravit? A
nemusí mít obavy, jak Jiřík nebo jeho rodiče zareagují? S tím vším jim pomůže klíčová pracovnice
Centra náhradní rodinné péče…”

Poslání

Poskytnout poradenství, podporu a pomoc:
pěstounům i dětem tak, aby prostřednictvím stabilního a podnětného rodinného
prostředí s fungujícími vztahy vyrostli z dětí spokojení dospělí,
zájemcům o náhradní rodinnou péči, aby se mohli zodpovědně rozhodnout stát
se náhradními rodiči.

Služby, aneb co u nás najdete
Poradenství, podporu a pomoc klíčové pracovnice,
různorodé formy a témata vzdělávání vyhovující vašim potřebám a časovým
možnostem (dopolední, odpolední, sobotní, víkendové, individuální),
zajištění/proplacení krátkodobé či dlouhodobé (respitní) péče o dítě,
pomoc se zajištěním kontaktu dítěte s rodinou, zpracováním životního příběhu,
zajištění/zprostředkování odborné pomoci,
doučování dětí v domácnosti/naší organizaci,
aktivity pro děti (jarní pobyt, letní tábor, výlety) a akce pro rodiny (karneval,
vánoční workshop...).
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PORADNA PRO RODINY S DĚTMI
CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Co se povedlo (zhodnocení výzev)
Udržet a prohloubit důvěru námi doprovázených pěstounských rodin
S rodinami udržujeme mnohdy častější kontakt, než stanovuje zákon. Pěstouni i děti
se na nás obrací, kdykoliv potřebují poradit, podpořit nebo s něčím pomoci.
Společně intenzivně pracujeme i na citlivých otázkách NRP a systematicky se
posouváme dále.

Rozšířit nabídku hotelů pro víkendové vzdělávání
Do vzdělávací nabídky jsme poprvé zařadili hotel KAM, ve kterém se rodinám líbilo
natolik, že jej letos opět zařazujeme do naší nabídky.

Vymýšlet a realizovat aktivity na získávání nových pěstounů
V rámci kampaně “Dejme dětem rodinu” jsme náhradní rodinnou péči prezentovali
na těchto akcích: TÁTA FEST v Karviné, Den pro rodinu v Horní Suché, Nadační
městečko OKD a Den pěstounství. Dále jsme uspořádali besedu pro zájemce o NRP.

Rozšířit nabídku aktivit pro mladší i starší děti
O prázdninách jsme pro děti starší 12 let připravili 2denní dobrodružný výlet “Tajná
výprava za medvědem” s výšlapem na Lysou horu a přespáním pod širákem. Akce se
neuskutečnila z důvodu nenaplnění kapacity.

Rok 2019 v číslech

83

doprovázených
pěstounských
rodin

266

152

dětí na výletech,
táborech

pěstounů
na vzdělávání

314
603

lekcí
doučování

dohledů
v rodinách
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PORADNA PRO RODINY S DĚTMI
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

"Alena je učitelka v mateřské škole. Volný čas tráví ráda se svou rodinou, jízdou na kole, ale také
sebevzděláváním. Kromě četby odborných knih ráda poslouchá video přednášky zaměřené na vývoj a
výchovu dětí, dostupné na internetu. Díky Centru vzdělávání má možnost účastnit se přednášek se
zajímavými lektory a tématy naživo, v Karviné, kde bydlí, a za symbolický poplatek."

Poslání
Rozšířit informace a dovednosti důležité k úspěšné péči a výchově dětí, tedy:
lépe rozumět chování dětí i sebe samého,
vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci a spokojenosti,
řešit konflikty a naučit se jim předcházet,
rozumět a umět pracovat se specifickými potřebami dítěte.

Služby, aneb co u nás najdete
Přednášky na aktuální témata týkající se výchovy dětí,
vzdělávací akce vedené odborníky z různých částí České republiky,
možnost hlídání dětí během vzdělávání.
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PORADNA PRO RODINY S DĚTMI
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Co se povedlo (zhodnocení výzev)
Uspořádat v Regionální knihovně Karviná další zajímavé přednášky
pro veřejnost a reagovat v tématech vzdělávání na aktuální témata a
trendy týkající se vývoje dítěte a jeho výchovy
V roce 2019 jsme uspořádali hned 3 zajímavé přednášky pro širokou veřejnost Výchova bez poražených; První telefon, první youtuber, první online hra; Attachment
a raný vývoj mozku dítěte.

Oslovit širší skupinu lidí prostřednictvím kvalitní propagace námi
pořádaných vzdělávacích akcí
Informace ke vzdělávacím akcím jsme zveřejňovali na našem webu a Facebooku
Poradny a města Karviné, v Městském informačním centru a Regionální knihovně.
Nově jsme e-mailem dle tématu přednášky zvali zástupce škol a školek, dětských
domovů, NZDM a doprovázejících organizací.

Rok 2019 v číslech

69

pěstounů na
vzdělávacích
pobytech

19
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dětí na vzdělávacích
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přednášek
a seminářů

4

víkendové
vzdělávací
pobyty
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PODPOŘENÉ PROJEKTY
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PODPOŘENÉ PROJEKTY
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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ZÁ K LAD N Í D A T A A K O N TAKTY
Název organizace: Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
Spisová značka: L 4456 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datum vzniku: 17.5.2002
IČO: 265 91 537
Sídlo: Prostřední Bludovice 684, 739 37 Horní Bludovice
Kde nás najdete: Jurkovičova 1547, 735 06 Karviná - Nové Město
E-mail: slunicko@centrum-slunicko.cz
Web: www.centrum-slunicko.cz
Statutární zástupce: Mgr. Lenka Kalniková
Bankovní spojení: 179145479/0300, Poštovní spořitelna
STŘEDISKA
Rodinné centrum Sluníčko, Tel.: 595 171 605
E-mail: slunicko@centrum-slunicko.cz, Web: www.centrum.centrum-slunicko.cz
Facebook: Rodinné centrum Sluníčko
Sluníčková Montessori dětská skupina, Tel.: 734 181 857
E-mail: monteskolka@centrum-slunicko.cz, Web: www.monteskolka.centrum-slunicko.cz
Facebook: Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné
NZDM Bublina, Tel.: 595 171 605
E-mail: bublina@centrum-slunicko.cz, Web: www.klub-bublina.webnode.cz
Facebook: NZDM Bublina
Poradna pro rodiny s dětmi, Tel.: 608 615 138
E-mail: lenka.kalnikova@centrum-slunicko.cz, Web: www.poradna-slunicko.cz
Facebook: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko
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J A K NÁ S M Ů Ž E T E P O D P OŘIT
Finanční podpora
Jednorázově nebo pravidelně můžete přispívat na náš bankovní
účet: 179145479/0300. Zašlete-li nám kontaktní údaje, budeme
vás informovat o tom, jak jsme s darem naložili. Rádi vám
vystavíme potvrzení o přijatém daru pro daňové účely.

Materiální podpora
Můžete darovat cokoliv, co nám pomůže v poskytování našich
služeb. Stále potřebujeme kancelářské potřeby včetně tonerů,
logické a prožitkové deskové hry nebo karty, literaturu o výchově
dětí, drobné občerstvení pro pořádání akcí, nádrž benzínu
(jezdíme za klienty domů).

Vlastní aktivita
Můžete nám pomoci také přiložením ruky k dílu, ať už se jedná o
grafické práce, pomoc při pořádání akcí či péči o zahradu.

Nakupujte s námi
Podpořit nás můžete svým nákupem na internetu, aniž byste
zaplatili cokoliv navíc! Přidejte si givtího pomocníka do prohlížeče
ve vašem počítači, nastavte si přispívání na Centrum pro rodinu
Sluníčko, z.s. a váš nákup udělá radost nejen vám, ale i nám.

Děkujeme!
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