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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
dostáváte do rukou další roční bilanci činnosti spolku
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
Nezisková organizace založená v roce 2011 jako občanské sdružení se v roce 2015
změnila na zapsanou společnost. Prostory Sluníčka se nacházejí na Palackého třídě
2411 v Pardubicích.

POSLÁNÍ A CÍLE SPOLKU
Základním posláním je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálnímu
setkávání rodin s malými dětmi a pomoc rodičům posilovat tradiční hodnoty rodiny.
Rodičům umožňujeme získávat a předávat zkušenosti a poznatky o výchově, zdraví
a psychologii rodinného života.
•
•
•
•
•

Našim klientům nabízíme kulturní, výchovně vzdělávací a sportovní aktivity pro
jejich děti i pro ně samotné a tím aktivně využívat společný volný čas.
Poskytujeme maminkám možnost sociálního kontaktu a vazeb s ostatními
maminkami.
Pomáháme šířit poznatky o alternativních způsobech výchovy dětí a zdravém
životním stylu.
Svou činností rozšiřujeme nabídku služeb pro rodiny z Pardubic a okolí.
Pomáháme rodičům předcházet sociálnímu vyloučení.

Na činnosti sdružení se dobrovolně podílejí aktivní maminky, které svými
zkušenostmi, vědomostmi a dovednostmi přispívají k rozvoji dětí i dospělých.
Pravidelnou činnost zajišťují odborní lektoři a kvalifikovaní pracovníci Sluníčka.

STRUČNÁ HISTORIE
Původně se několik maminek scházelo již od roku 2008 v pronajatých prostorách
v centru Pardubic. V listopadu 2011, se rozhodly svoji činnost rozšířit a nabídnout
služby dalším maminkám. Proto založily občanské sdružení Herna Sluníčko. V roce
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2012 se sdružení přejmenovalo na Sluníčko – Centrum pro rodinu. Sdružení bylo
uskupení maminek, které nejen pro své děti chtěly vytvořit bezpečné a příjemné
prostředí, ve kterém budou děti respektovány jako individuality. Rovněž rodiče zde
budou mít prostor pro setkávání, výměnu zkušeností a další vzdělávání. Sdružení
postupně rozšiřuje své aktivity, nabírá zaměstnance a stává se hojně navštěvovaným
místem mladých rodin s malými dětmi. Stávající prostory začínají být malými a
nevyhovujícími, z toho důvodu nastává doba hledání nových, větších prostor pro
fungování sdružení. V roce 2014 nastává zlom v činnosti sdružení a stěhování do
nových prostor. Centrum se nyní nachází na Palackého ul. 2411, v centru Pardubic
u autobusového nádraží.

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2015
SLUNÍČKŮV KLUBÍK
Činnost probíhá celoročně včetně hlavních a vedlejších prázdnin v pracovních dnech
od 7.00 do 17.00 hod. V této době je v provozu Sluníčkův KLUBÍK, kam dochází děti
od jednoho roku, jejichž rodiče jsou zaměstnání a potřebují pro své děti hlídání. Tato
služba je vykonávaná na základě smlouvy o péči o dítě.

Měsíc

Průměrný denní počet hlídaných dětí

Leden

6,7

Únor

7,1

Březen

8,5

Duben

10,7

Květen

13,3

Červen

11

Červenec

10,5

HERNA SLUNÍČKO
Na recepci najdou rodiče stolky a židle, kde si mohou v klidu vypít kávu a občerstvit
se, zatím co jejich děti mohou využít volnou hernu, pokud v rozpisu kurzů na
webových stránkách není uvedeno jinak. Symbolický poplatek 25,- Kč za dítě po
neomezenou dobu návštěvy herny využíváme na nákup a renovaci hraček a dalších
pomůcek. Chceme, aby rodiče při pochůzkách městem měli možnost své dítko
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přebalit, nakojit či nakrmit. Herna tak za nízký poplatek poskytuje rodičům zázemí
a prostor, kde se mohou potkávat, sdílet své zkušenosti a navazovat sociální
kontakty.
Herna je vybavena cvičebními pomůckami (gymnastické míče, overbaly, žebřiny,
atd.), běžnými hračkami pro kluky i holky, didaktickými hračkami a dětskými
knížkami. Rodiče mohou též využít přebalovací pult s plenkami a hygienickými
potřebami. Pokud potřebují, umožníme jim i ohřátí kojeneckého jídla či poskytneme
prostor pro nerušené nakojení miminka.
V roce 2015 přišlo do herny kolem 330 dětí. Návštěvnost je větší v zimních měsících,
kdy se zde maminky s dětmi uchylují před nepříznivým počasím.
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
V herně dále probíhají pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi (cvičení maminek a
miminek, cvičení batolátek, české zpívánky, anglická školička, cvičení starších
předškolních dětí) a aktivity pro dospělé (cvičení seniorů, cvičení žen s hlídáním
dětí). Chceme přispívat ke zdravému životnímu stylu účastníků a do aktivního trávení
volného času zapojit co nejširší veřejnost. Kapacita cvičebního sálku je 15 osob,
tudíž je zajištěn individuální přístup lektora ke klientům v příjemném rodinném
prostředí.
LETNÍ ČINNOST
V době jarních a letních prázdnin organizuje Sluníčko aktivity také pro školní děti
(příměstský tábor), se kterými pořádáme různé sportovní, výtvarné a vzdělávací
aktivity a jezdíme na výlety do okolí Pardubic.
JEDNORÁZOVÉ AKCE
V prostorách Sluníčka pořádáme jednorázové akce pro širokou veřejnost. Tradiční
Mikulášská nadílka, workshopy, kurzy, přednášky a společná setkání rodičů (o
šátkování, znakování s miminky, očkování dětí, ekologii, o zdravém životním stylu,
apod.).
Sluníčko organizuje další akce, na které si pronajímá větší prostory (sál Domu
techniky), jako tradiční dětský karneval nebo burza Maminky maminkám.
FOTOATELIÉR
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Nedílnou součástí je i fotoateliér Renaty Jandové a Venduly Kouřilové, které přijaly
prostor Sluníčka jako svou domovskou základnu. Probíhá zde několikrát ročně
tematické focení dětí a rodičů. Zároveň nám provádějí fotodokumentaci našich akcí.

ZÁMĚRY SPOLKU NA ROK 2016
Hlavním cílem organizace je do budoucna se nadále rozvíjet a profesionalizovat.
Pracujeme na tom, abychom byli zapsáni v evidenci MPSV, jako dětská skupina.
V roce 2016 též uspořádáme ve spolupráci s městskou policií Pardubice náš první
letní pobytový tábor, na který bude navazovat tábor příměstský. Chystáme další
besedy a aktivity, jak pro děti, tak i rodiče či seniory.
V závislosti na realizovaných projektech a na základě získaných dotací máme
v plánu rekonstruovat a upravit naše prostory na Palackého náměstí 2411
v Pardubicích a tím je zútulnit a zpříjemnit tak pobyt dětem i maminkám.
V roce 2016 budeme rozšiřovat naši pravidelnou činnost o cvičení pro samostatné
předškolní děti, dále v důsledku velkého zájmu přidáme jednu cvičební hodinu pro
rodiče s dětmi. Abychom uspokojili poptávku, nabídneme zdravotní cvičení pro
seniory.
Pro profesní a osobnostní růst našich zaměstnanců jim zajistíme účast na dalším
vzdělávání prostřednictvím seminářů a workshopů pro neziskové organizace.
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FINANČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
Skutečnost
2015
Státní dotace (ministerstva, úřady práce)

435 000,00

Ostatní dotace (další vzdělávání zaměstnanců)

52 000,00

Dotace MmP

50 000,00

Granty ostatních nadací

0,00

Členské poplatky

600,00

Dary

6 000,00

Příjmy z vlastní činnosti

266 613,00

Úroky

0,00

Ostatní příjmy pronájem prostor

0,00

Celkem

811 052,00

Mzdové výdaje (mzdy, dohody, pojištění.)

498 495,00

Materiálové výdaje

85524,00

Majetkové výdaje (pořízení majetku)

0,00

Další provozní výdaje

207 174,00

Investice

0,00

Poskytnuté příspěvky

0,00

Ostatní výdaje (náklady)

108 493,00

Celkem

899 686,00

Rozdíl příjmů a výdajů

-88 634,00

Počet placených pracovníků
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PŘÍNOS SPOLKU
Centrum Sluníčko si klade za cíl být v dnešním hektickém světě oázou klidu a
pohody pro děti i dospělé, místem setkávání a radostí, prostorem pro nabývání a
předávání znalostí o výchově a rodičovských dovedností pro všechny návštěvníky.
Podporujeme výchovně vzdělávací proces u dětí od nejútlejšího věku a pomáháme
rodičům předcházet sociálnímu vyloučení. Umožňujeme rodičům získávat a předávat
si zkušenosti a poznatky o psychologii rodinného života. Vedeme děti, rodiče a
veřejnost ke zdravému životnímu stylu, podporujeme ekologické myšlení a kladný
vztah k přírodě. Nabízíme možnost aktivně využívat volný čas dospělých společně s
dětmi. Umožňujeme maminkám se plně věnovat své práci a brzký návrat do
zaměstnání.
Občanské sdružení Sluníčko – Centrum pro rodinu je členem Sítě MC, pravidelně se
účastní krajských konferencí i dalších odborných konferencí se sociální tématikou.
Chceme i nadále pokračovat v poslání Sluníčka a zůstat věrni našim hodnotám.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem organizacím a jednotlivcům za jejich laskavou podporu.
Děkujeme všem dárcům za projevenou přízeň a poskytnutou pomoc a doufáme, že
zůstanou projektu centra i nadále nakloněni.
Děkujeme členům spolku a jejich rodinám za finanční, pracovní a materiální pomoc.
Dále děkujeme za podporu, trpělivost a pochopení našim rodinám, přátelům,
spolupracujícím organizacím a úředníkům státní správy a samosprávy.
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V Pardubicích 26. 1. 2016

Kristýna Bohuňková
koordinátorka spolku

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Sluníčko – Centrum pro rodinu
Štefánikova 1053
53002 Pardubice
Email: herna@hernaslunicko.cz
IČO: 22768866
Bankovní spojení: 2300193608/2010 Fio banka, a.s.

Místo výkonu činnosti: Palackého 2411, Pardubice
Kontaktní osoba: Kristýna Bohuňková tel.: 777 352 505
Předseda spolku: Zuzana Izera, tel.:608 231 744
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