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KDO JSME ANEB NAŠE POSLÁNÍ
Rodinné centrum Slunečník je dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o posilování hodnot rodiny,
úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti. Tímto se
snaží přispívat k větší harmonii rodin a zdravému psychickému
vývoji dětí.
RC Slunečník v rámci své činnosti realizuje takové aktivity, které napomohou zabránit sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené.

Cílem naší organizace je:
 zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodičů na mateřské a ro-

dičovské dovolené
 vytvářet prostředí pro setkávání osob všech generací
 podporovat rozvoj rodiny společným setkáváním, pořádáním přednášek, se-

minářů a besed. Získávání a předávání odborných poznatků o výchově,
zdraví, psychologii zdravého rodinného života, kultury a ekologie.
 činit prevenci psychickým stavům vznikajícím jako následek sociální izolace

a ztráty společenské prestiže matek na mateřské dovolené, psychologická
pomoc matkám, krizová intervence
 zdravotní cvičení a rehabilitační prevence
 cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, podpora kojení
 poskytnutí příležitostí k předávání zkušeností při výchově dětí a vedení do-

mácnosti
 sociální adaptace a integrace dětí zdravých i postižených do kolektivu.
 pobyty pro rodiny a pro celé rodiny
 umožnit rodičům vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat

svých schopností a znalostí
 rozvoj dobrovolnických aktivit
 rekvalifikace a další vzdělávání žen na mateřské dovolené, pomoc při hledá-

ní místa a v návratu do zaměstnání


obnova tradic a řemesel, kulturní a sportovní programy pro děti i dospělé
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KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY?

Cílová skupina:
 rodiče na mateřské či rodičovské dovolené
 děti (předškolního i školního věku)
 prarodiče s malými dětmi
 celé rodiny

POSKYTOVANÉ SLUŽBY









vzdělávání žen na mateřské a rodičovské dovolené - vzdělávací semináře, workshopy, přednášky
realizace kroužků pro děti – Zpívání s dětmi, Veselé malování, Cvičení rodičů s dětmi, dětská herna, hlídání dětí
Klub Motalinek aneb Kreativní tvoření pro všechny, Oddíl Kamarádi
organizace kulturních a sportovních programů pro děti i dospělé pobyty a akce v přírodě Dětský den, Karnevaly, Pohádkový les, Mikulášské nadílky…)
získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii (přednášky a besedy s tématikou rodiny, zdraví, zdravého
rodinného života, kultury apod.)
tábory pro děti a rodinné rekreace

SPOLEK RODINNĚ CENTRDUM SLUNEČNÍK, z.s.
Dne 26.11.2015 se uskutečnila ustanovující schůze Rodinné centrum
Slunečník, z.s.
V tento den jsme schválili návrh změn v našem sdružení – schváleny byly nové stanovy, byla navržena a schválena nová rada spolku. Podklady
– nové stanovy spolku, zápis z ustanovující schůze Valné hromady spolku a další relevantní dokumenty pro zápis Spolku do spolkového rejstříku byly v následujících dnech odevzdány ke Krajskému soudu v Ústí nad
Labem.
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NAŠE ORGANIZACE V ROCE 2015

ČLENSKÁ ZÁKLADNA:
Členskou základnu spolku Rodinné centrum Slunečník o.s. tvoří nejvyšší rozhodující orgán sdružení - Valná hromada.
V roce 2015 mělo RC Slunečník 4 aktivní členy a 10 běžných členů.
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ V ROCE 2015 (do 26.11.2016)
Lucie Černá
Mgr. Irena Beránková
Zdeňka Dvořáková
VEDENÍ RC SLUNEČNÍK V ROCE 2015
Irena Richterová
DO 26.11.2015
(členové rady):
Lucie Černá - předsedkyně sdružení/spolku
Mgr. Irena Beránková - místopředsedkyně sdružení
Zdeňka Dvořáková - členka Rady

VEDENÍ RC SLUNEČNÍK V ROCE 2015
OD 26.11.2015, RESP. OD 1.1.2016
RADA SPOLKU

Mgr. Irena Beránková - předsedkyně sdružení/spolku
Leona Říhová - místopředsedkyně spolku
Lucie Valentová - členka Rady
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Rodinné centrum Slunečník
Zástupce vedoucí (od 1.11.2015): Leona Říhová
Koordinátorka/provozní centra: Irena Richterová
Provoz RC:
Hana Veigendová (od 1.2.—31.8. 2016)
Lucie Valentová (od 1.12.2015)
Účetní: Zdeňka Dvořáková
Lektoři:
Veselé tvoření(Malovánky), Keramika – Irena Richterová
Mozaika kouzelné babičky, Pohybovky
– Marcela Králíková
Zpívánky – Marcela Králíková
Kreativní klub Motalinky – Irena Richterová
Oddíl Kamarádi - Lucie Valentová, Irena Beránková, Vojtěch Beránek
Oddíl airsoftu - Diana Palaščáková, Vojtěch Beránek
Angličtina pro nejmenší - Justine Sieber Meier
Dobrovolnice (mimo vedení kroužků):
Lucie Valentová
Leona Říhová
Marcela Králíková
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NAŠE AKTIVITY V ROCE 2015
V roce 2015 byla činnost organizace rozdělena do několika programů:

PROGRAM RODINNÉHO CENTRA
Program, v jehož rámci probíhaly standardní aktivity rodinného centra (herna,
kroužky, dětský klub, kreativní semináře a jednorázové akce – kulturní a sportovní
akce, kreativní semináře)
Dětská herna - herna byla otevřena denně, každé dopoledne od 8.30 do 13 hodin, pondělí až čtvrtek do 17 hodin a byla určena rodičům na MD a RD a jejich dětem.
V roce 2015 jsme realizovali tyto kroužky pro rodiče s dětmi:
 Malovánky (Veselé tvoření) - výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi – společné
malování, kreslení a modelování
 Zpívánky - hudební hrátky s nástroji pro rodiče s dětmi
 Pohybovky - sportovně pohybové hry pro rodiče s dětmi
 Keramika pro rodiče s dětmi
Kroužky pro děti:
 Šikovné ručičky - kreativní kroužek pro děti od 4 let
 Oddíl Kamarádi - turisticko tábornický oddíl pro děti od 5 let
 Oddíl airsoftu - od září 2015
Kroužky pro dospělé či větší děti
 Motalinky – kroužek zaměřený na kreativní tvoření – určen pro starší generaci/
seniory
 Keramika - výtvarně tvořivý kroužek pro rodiče s dětmi
Celkem probíhalo 9 kroužků—v nich se vzdělávalo téměř 100 dětí a dospělých.
Kreativní semináře
Jednou z velmi často realizovaných aktivit jsou kreativní semináře, celkem jsme
uspořádali 19 seminářů za účasti 432 osob (319 dětí a 113 dospělých)
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Kreativní jsme v roce 2015 uspořádali i pro mateřské školky:
MŠ Marxova a MŠ Stříbrníky
Kulturní akce
Obdobně jako v předchozích letech jsme zorganizovali celou řadu kulturních akcí
nejen pro návštěvníky našeho centra, ale i pro širokou veřejnost.
Uspořádali jsme např. Karneval, Aprílová veselice, pohádkovou cestu Mariánská
strašidla, Lampionový průvod, Mikulášská nadílka, Výtvarné dílny (Velikonoční a
vánoční)
Celkem jsme uspořádali 13 jednorázových akcí s účastí 883 osob.
Příměstské tábory - celkem jsme v roce 2015 uspořádali 2 příměstské tábory a to
v termínu 7.7.-10.7.2015 a 13.7. - 17.7.2015. Obou táborů se zúčastnilo 18 dětí.
Letní dětský tábor - v roce 2015 jsme uspořádali letní dětský tábor s celotáborovou hrou Military Barbie Kemp tábor se konal od 25.7. do 8.8.2015 v RS Zásada u
Kadaně. Tábora se zúčastnilo 42 dětí.
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PROJEKT SPOLU A AKTIVNĚ
V rámci projektu SPOLU A AKTIVNĚ (financováno z MPSV, Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem, včetně vlastních zdrojů) jsme zrealizovali tyto aktivity:
DLOUHODOBÉ MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
1. Program KOMP.A.S.
- cyklus 9 motivačně aktivizačních seminářů s tematikou sladění profesního a rodinného života, timemanagementu, prevence syndromu vyhoření, sebepoznání,
komunikace
Dodavatel Job Asistent, s.r. o. (Teplice) příp. další externisté
-frekvence 1x týdně, výj. 2x (3 až 4h) jaro 2015 a podzim 2015, 2 kurzy (min 16
osob/rok)
- 1. kurz – 4.5. – 22.6.2015 – celkem 12 účastnic (z toho 4 splnily 75% docházku a
obdržely certifikát)
- 2. Kurz – 6.10. – 25.11.2015 – celkem 7 účastnic (5 certifikátů)
Celkový počet účastnic: 19
Plán: 2 kurzy, 16 účastnic, naplněno na 119%
2. Kurz KRoK
Kurz na podporu rodičovských kompetencí (Kurz rodinné pohody a porozuměníšťastně a s pravidly do života)
Kurz probíhal od 5.11. do 3.12.2015 a tvořilo jej 5 setkání. Lektor: Mgr. Irena Kubátová
Kurz absolvovalo 8 účastnic (5 z nich na více jak 60%)
3. MOZAIKA KOUZELNÉ BABIČKY
- výchovně vzdělávací program pro rodiče s dětmi s cílem naučit rodiče lépe porozumět svému dítěti, pochopit věkové zvláštnosti dětí, individuality v jednání a chování svých dětí. Pomocí her a různých úkolů budou děti poznávat svět, svět lidí,
zvířat a věcí.
Frekvence 1x týdně dopoledne/odpoledne
V období od 04 – 06/2015 – 1 skupina dopoledne
V období od 09 – 12/2015 – 1 skupina dopoledne a 1 skupina odpoledne
plán: zapojení 24 rodin, naplněno na 96%
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KRÁTKODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY:
Přednášky a besedy (první pomoc u dětí, hyperaktivita u dětí, Aby děti poslouchaly, Zdravý životní styl, Finanční gramotnost – plán min. 10 přednášek za rok za
účasti 8 osob/akci
16.2. 2015 – finanční gramotnost (dospělí) – 6 osob
23.2.2015 – finanční gramotnost pro děti – 8 dětí, 2 dospělí
25.3.2015 – Výživa dětí – 5 dětí, 7 dospělých
16.4.2015 – Komunikace s dětmi – 8 dětí, 9 dospělých
12.5.2015 – Vizáž aneb Jak dobře vypadat při výběrovém řízení – 4 dospělí
25.5.2015 – Finanční gramotnost – 2 děti, 9 dospělých,
28.5. 2015 – Jdeme poprvé do školy – 5 dětí, 5 dospělých
11.6.2015 – Vývoj řeči u dětí – 8 dětí, 9 dospělých
17.9.2015 – Rodiče na trhu práce – 3 dospělí
24.9.2015 – Odměna, trest a osobnost dítěte – 7 dětí, 7 dospělých
22.10.2015 Výživa dětí – 9 dětí, 9 dospělých
27.10. 2015 – Základy 1. Pomoci – 3 děti, 5 dospělých
7.12.2015 – První pomoc – 1 dítě a 7 dospělých
Celkem 13 akcí, účast 56 dětí a 82 dospělých (průměrně 6 dospělých osob/
akci)
Plán: plán min. 10 přednášek za rok za účasti 8 osob/akci,
naplnění: počet akcí:130%
Společné akce rodičů a dětí, včetně zážitkových
19. - 23.1.2015 v rámci dne otevřených dveří společné aktivity pro rodiče s dětmi,
včetně propagace a prezentace projektu a nabízených aktivit, ukázkové hodiny mozaiky atd. – 11 dospělých a 12 dětí
16.4.2015 – v rámci dne otevřených dveří – 7 dospělých a 8 dětí
Zážitkové semináře (společné bubnování, kreativní workshopy- keramické či jiné
výtvarné tvoření, muzikoterapie atd.) - min. 4 akce/rok, předpokládaný počet účastníků 15/akci (dětí i dospělých)
5.5.2015 – Keramický workshop – 6 dětí a 6 dospělých
12.5.2015 – Květinová slavnost (zážitkový workshop) – 7 dospělých, 6 dětí
Aktivní táta - aktivizačně pobytové víkendy otců a dětí, se zajištěným ubytováním,
stravováním a programem (hry, diskuse atd.),
Plán: 2 víkendy, min. 8 dospělých, až 16 dětí/ 1víkend
Naplnění: 1 víkend, 1. – 4.10.2015 Zásada u Kadaně, celkem 11 dospělých, 16 dětí, 50%
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Poradenství – z oblasti sociálně právní a psychologické – celkem 3 osoby využili samostatného poradenství (většina osob využila možnost konzultací v rámci
přednášek a besed)
V rámci projektu jsme uspořádali 3 víkendové aktivizační pobyty:
8. – 10.5.2015 Víkendovka ve Starém Týně – téma Finanční gramotnost, určeno dětem , 8 dětí, 2 dospělí
22. – 24.5.2015 Zásada u Kadaně – téma: Hry s dětmi, ukázky, relaxace, způsoby
relaxace, 10 dospělých, 14 dětí
20. – 22.11. 2015 – Zásada u Kadaně, téma: První pomoc, Stres – 15 dětí, 6 dospělých
Celkem jsme uspořádali 3 víkendové akce, za účasti 37 dětí a 18 dospělých, celkem
55 osob
Celkový počet účastníků: 395 (205 dospělých, 190 dětí)

PROJEKT SPOLEČNÝMI KROKY

IDENTIFIKACE PROJEKTU
NÁZEV PROJEKTU:
Společnými kroky k samostatnosti na trhu práce
REG. ČÍSLO |PROJEKTU: CZ.1.04/3.4.04/88.00261
OPERAČNÍ PROGRAM:
Lidské zdroje a zaměstnanost
GLOBÁLNÍ GRANT:
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu
práce a slaďování pracovního a rodinného života
PRIORITNÍ OSA:
Sociální integrace a rovné příležitosti
OBLAST PODPORY:
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a
sladění pracovního a rodinného života
REALIZÁTOR PROJEKTU: Mateřské centrum Bělásek
PARTNER PROJEKTU:
Rodinné centrum Slunečník o.s.
DOBA REALIZACE:
01.02.2013 - 31.01.2015
MÍSTO REALIZACE:
Děčín a Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Aktivity projektu byly určeny:
 Osobám/ženám ohroženým nezaměstnaností
- ženám na mateřské a rodičovské dovolené
- ženám po rodičovské dovolené
- nezaměstnaným ženám (s dětmi do 15 let věku dítěte)
- dlouhodobě nezaměstnaným ženám
- ženám v předdůchodovém věku
 Ženám začínajícím podnikání a vykonávajícím samostatnou výdělečnou činnost
 Zaměstnavatelům
VÝSLEDKY PROJEKTU
Projekt byl realizován 2 roky ve 2 městech za účasti 3 partnerů a ve 3 etapách.
Celkem bylo zrealizováno 22 kurzů:
6x Základy podnikání
6x Job Klub
8x doplňkový kurz
4x manažerský kurz
6x Odborný seminář Podnikání
6x Kulatý stůl s podnikatelkami
12x Workshop s tematikou RP
1x za 14 dnů Poradna pro podnikání
Celkový počet úspěšných absolventů: 195 osob
Počet poskytnutých podpor (IKP, kurz, poradenství atd.): více jak 790
12 nových živnostenských oprávnění
Projekt Společnými kroky byl úspěšně realizován, všechny naplánované výstupy a
výsledky se podařilo naplnit.
Celkový počet podpořených osob: 208 osob
(původní plán - 197, naplněno na 106%)
Celkový počet úspěšných absolventů: 195 osob
(původní plán - 157 úspěšných absolventů, naplněno na 124%)
Počet nově vzniklých pracovních míst: 12 (OSVČ)
Počet nových/inovativních produktů: 4
- Metodika projektu
- Diskriminace na trhu práce (s příklady dobré praxe)
- Audiovizuální příspěvek - 2 reportáže
(Jak se stát podnikatelkou a Jak se stát manažerkou)
- Analýza monitorující rovné příležitosti na trhu práce
Projekt Společnými kroky byl úspěšně realizován, všechny naplánované výstupy a
výsledky se podařilo naplnit.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 (V KČ)
PŘÍJMY
ESF Projekty
MPSV

89 990,00
473784,00

Ústecký kraj
Statutární město Ústí nad Labem

30 000,00
72 394,00

Vlastní (kroužky, hlídání dětí, tábor, rekreace vstupné na akce, členské příspěvky)
Úřad práce ČR
Dary
Dobrovolnictví

182 598,00
45 00000
5 000,00
76 860,00

Úroky

21,11

Celkem

975 647,11

VÝDAJE
Mzdové náklady

609 214,00

Drobný majetek

74 768,00

Služby

115 290,00

Cestovné

0

Nájem

184 188,00

Celkem

983 460,00

Hospodářský výsledek

-7 812,89
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NÁKLADY DLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ A PROJEKTŮ (V KČ)

MPSV
Mzdy

303 800,00

DDHM

9 000,00

Opravy

0,00

Služby
Nájemné

80 984,00
80 000,00
473 784,00

Ústecký kraj
Služby

12 000,00

Mzdy//DPP

18 000,00
30 000,00

Statutární město Ústí n. L.

RC Slunečník (včetně projektů ESF a
dotací ÚP na dotovaná místa)
Mzdy

254 320,00

DDHM + (akce )

18 980,00

DDHM

46 788,00

Mzdy

33 094,00

Služby

34 306,00

Nájemné

20 320,00

Nájem

71 868,00
407 282,00

72 394,00
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NAŠI SPONZOŘI A DONÁTOŘI V ROCE 2015

V roce 2015 nás podpořili:





Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ústecký kraj
Statutární město Ústí nad Labem
Členové sdružení RC Slunečník

 Ústecká krajská organizace Pionýra
(pronájem tělocvičny, spolupráce při realizaci kulturních akcí
pro děti, mládež a rodiny)
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SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI
RC Slunečník již od počátku svého vzniku spolupracuje
i s jinými organizacemi na území Ústeckého kraje. Tato spolupráce je realizovaná různými způsoby a na různých úrovních neboť je při ní vždy zohledněno programové zaměření těch daných spolupracujících skupin.
V roce 2015 jsme při realizaci kulturních, společenských a sportovních akcích spolupracovali s:
 Ústeckou krajskou organizací Pionýra
 Pionýrskou skupinou Dravci
 Via Europou, z.s.

Jsme také řádnými členy koordinační skupiny Děti, mládež a rodina v
rámci komunitního plánování sociálních služeb v Ústí nad Labem. Od r.
2012 název Koordinační skupina za Oblast sociální pomoci a péče o prorodinnou politiku (KS PRP)
Od roku 2009 zároveň spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ústí
nad Labem a do programu centra jsou tak zapojeni i dobrovolníci dle zákona o dobrovolnictví.
V roce 2015 se na našich akcích podílely 3 dobrovolnice.
Další spolupráce je s organizacemi v souvislosti s tvorbou nových pracovních míst či znevýhodněných osob. V roce 2015 jsme takto spolupracovali s Úřadem práce ČR.
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Provozovna Rodinného centra Slunečník
Důlce 3092/74
Ústí nad Labem 400 01
(zastávka trolejbusu č. 52, 53 a 54 v budově bývalého Apolla)
tel: 725 176 939
e-mail: rcslunecnik@volny.cz, www.slunecnik.org
Sídlo sdružení:
Mánesova 738/34
Ústí nad Labem 400 03
IČ: 270 26 876
číslo účtu: 206020007/0300
(Kontaktní telefon:
607 614 766 - Mgr. Irena Beránková)
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Změna od 26.11.2015
(resp. K 1.1.2016)
Nový název: Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Sídlo: Důlce 3092/74, Ústí nad Labem 400 01
Statutární orgán spolku:
Mgr. Irena Beránková - předsedkyně Rady spolku
Leona Říhová - místopředsedkyně spolku
Lucie Valentová - členka Rady spolku

