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neprodejný výtisk
CÍLEM NAŠÍ ORGANIZACE JE:

·zprostředkovat plnohodnotné využití volného
ANEB NAŠE POčasu rodičů na mateřské a rodičovské dovoSLÁNÍ
lené
· vytvářet prostředí pro setkávání osob všech
Rodinné centrum Slunečník je
generací
dobrovolné, nepolitické a ne· podporovat rozvoj rodiny společným setkáziskové sdružení, které usiluje o
váním, pořádáním přednášek, seminářů a
posilování hodnot rodiny, úlohy
besed. Získávání a předávání odborných
rodičů a mateřské role ženy ve
poznatků o výchově, zdraví, psychologii
společnosti. Tímto se snaží
zdravého rodinného života, kultury a ekolopřispívat k větší harmonii rodin a
gie.
zdravému psychickému vývoji
Cílová skupina:
· činit prevenci psychickým stavům vznikajídětí.
· rodiče na mateřské či rodičovské
cím jako následek sociální izolace a ztráty
Rodinné centrum Slunečník v
dovolené
společenské prestiže matek na mateřské
rámci své činnosti realizuje
· děti (předškolního i školního vědovolené, psychologická pomoc matkám,
takové aktivity, které napomoku)
krizová intervence
hou zabránit sociální izolaci
· prarodiče s malými dětmi
· zdravotní cvičení a rehabilitační prevence
rodičů na mateřské a rodičov· celé rodiny
· cvičení pro těhotné, předporodní kurzy,
ské dovolené.
podpora kojení
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
· poskytnutí příležitostí k předávání zkušenos vzdělávání žen/rodičů na mateřské a rodičovské dovolené - vzdělá- tí při výchově dětí a vedení domácnosti
vací semináře, workshopy, přednášky
· sociální adaptace a integrace dětí zdravých i
 realizace kroužků pro děti – Cvičení rodičů s dětmi, cvičení postižených do kolektivu.
s miminky, Mozaika, dětská herna, hlídání dětí, turistický oddíl Ka- · pobyty pro rodiny a pro celé rodiny, tábory
marádi, airsoftový oddíl Angry Eagles, keramický kroužek
pro děti, víkendové akce, výlety
· umožnit rodičům vzájemně se potkávat,
 Klub Motalinek aneb Kreativní tvoření pro všechny, Keramika
 organizace kulturních a sportovních programů pro děti i dospělé vzdělávat se a aktivně využívat svých
schopností a znalostí
pobyty a akce v přírodě (Dětský den, Karnevaly, Pohádkový les, Mi· rozvoj dobrovolnických aktivit
kulášské nadílky…)
 získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a · rekvalifikace a další vzdělávání žen na mateřské dovolené, pomoc při hledání místa a
psychologii (přednášky a besedy s tématikou rodiny, zdraví, zdravév návratu do zaměstnání
ho rodinného života, kultury apod.)
· péče o děti v dětské skupině, hlídání dětí
 tábory pro děti a rodinné rekreace, víkendové akce
· obnova tradic a řemesel, kulturní a sportovní
 výtvarné a keramické dílny pro mateřské školy, základní školy a programy pro děti i dospělé, výtvarné dílny
veřejnost
 poskytování péče o děti od 18 měs. do 6 let – Dětská skupina RozČLENSKÁ ZÁKLADNA
marýnek a Jasmínka
Členskou základnu spolku Rodinné cent-

Zaměstnanecký a dobrovolnický tým v roce 2017
Rodinné centrum Slunečník
Vedoucí rodinného centra: Mgr. Irena Beránková
Zástupce vedoucí a koordinátorka centra (Kubelíkova): Leona Říhová
Koordinátorka/provozní centra (Důlce): Irena Richterová
Koordinátorka: Andrea Hricková (od 9.5.2017)
Asistentka/Úklid a údržba: Gabriela Malečková (od 21.8.2017)
Účetní: Zdeňka Dvořáková
Asistentka v herně (Kubelíkova): Marie Slavíková

rum Slunečník, z.s. tvoří nejvyšší rozhodující orgán sdružení - Valná hromada.
V roce 2017 mělo RC Slunečník 5 aktivních členů: Mgr. Irena Beránková, Zdeňka
Dvořáková, Leona Říhová, Irena Richterová, Lucie Valentová
RADA SPOLKU
Mgr. Irena Beránková - předsedkyně spolku
Leona Říhová - místopředsedkyně spolku
Lucie Valentová - členka Rady

Lektoři:
Hvězdičky (cvičení s miminky) – Leona Říhová
Mozaika kouzelné babičky – Marcela Králíková
Kreativní klub Motalinky, Keramika, Kreativní dílna Duha, S -Klub (Klub aktivních seniorů – Irena Richterová
Oddíl Kamarádi - Andrea Hricková
Oddíl airsoftu - Vojtěch Beránek
Klub Íčko (Klub Instruktorů) – Andrea Hricková
Sluníčka (Cvičení miminek a batolat), Baby masáže - Alena Hechterová

Dětská skupina Rozmarýnek:
Ředitelka DS a pečovatelka:
Mgr. Irena Beránková
Pečovatelky – Dana Nebřenská, Leona Říhová
Dobrovolnice (mimo vedení kroužků):
Marcela Králíková, Kateřina Ottelová,
Monika Havelková

Rodinné centrum Slunečník, z.s.
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KREATIVNÍ A VÝTVARNÁ DÍLNA DUHA

NAŠE AKTIVITY V ROCE 2017
PROGRAM RODINNÉHO CENTRA
Program, v jehož rámci probíhaly standardní aktivity rodinného centra
(herna, kroužky, dětský klub, kreativní semináře a jednorázové akce –
NAŠE
AKTIVITY
V ROCE
2017
kulturní
a sportovní
akce, kreativní
semináře).
Část aktivit probíhala na
naší pobočce na Střekově (Kubelíkova ul.) a část v Důlcích.
V roce 2017 jsme realizovali tyto kroužky pro rodiče s dětmi:
Pobočka Kubelíkova
Mozaika – během roku byly realizovány až 3 skupinky
Program Sluníčka – cvičení miminek, batolat a Baby masáže
Program Hvězdičky (od 11/2017) – Cvičení miminek
Kroužky probíhaly v rámci projektu Spolu a aktivně
Pobočka Důlce
Keramika pro rodiče s dětmi
Keramika pro starší děti a dospělé
Oddíl Kamarádi - turisticko tábornický oddíl pro děti
Airsoftový oddíl Angry Eagles
Klub Íčko (Klub instruktorů)
Motalinky – kroužek zaměřený na kreativní tvoření
S klub (Klub aktivních seniorů) – v rámci projektu Spolu a aktivně

ODDÍLY PRO DĚTI
Po celý rok 2017 fungovaly obě družinky oddílu Kamarádi – turistický a
airsoftový:
a)tábornická družinka
pravidelné schůzky 1x týdně (každé pondělí) v rozsahu 1,5 h, klubovna
v Důlcích. Celkem 12 dětí v 1. pololetí a 8 dětí ve 2. pololetí + 1 až 2
dospělí. V rámci obou oddílů (většinou společně) děti podnikají různé
výlety, jednodenní i vícedenní výpravy či tábory (jarní i podzimní). Dále
se děti zapojují do příprav a realizace různých jednorázových akcí
určených nejen členům oddílu a RC Slunečník, ale i široké veřejnosti
b) Airsoft – pravidelné schůzky 1x za 14 dní v sobotu, časová dotace
4h, celkem se daného oddílu aktivně zúčastňuje až 19 dětí a také 1
dospělý.V rámci daných oddílů jsme uskutečnili tyto akce:
datum

akce

počet
dětí

počet
dospělých

3.2. - 5.2. 2017

Ledová Praha

11

2

26.2. - 5.3.2017

Jarní prázdniny (Zásada u Kadaně)

26

9

17. - 19.3.2017

Operace Jarní vánek (Mařenice)

5

1

12.4. - 15.4.2017

Velikonoční akce (Důlce)

9

4

5. - 7.5.2017

Operace Pandora (Mladá Boleslav)

12

1

10.7. - 14.7.2017

Příměstský tábor (Kubelíkova)

4

2

21.8. - 25.8.2017

Příměstský tábor (Kubelíkova)

6

2

28.8. - 1.9.2017

Příměstský tábor (Kubelíkova)

8

2

15. - 17.9.2017

Airsoftová akce Lišice

5

1

22. 9. - 24.9.2017

Víkendovka Spálov

9

3

25. - 29.10.2017

Podzimní prázdniny (Kytlice)

10

11

17. - 18.11.2017

Přespávání v klubovně (Důlce)

10

2

04.12.2017

Mikulášská nadílka

7

2

09.12.2017

Oleško - střelnice

14

1

V rámci Kreativní dílny Duha probíhaly pravidelné
kroužky keramiky, dále kreativní workshopy různého
zaměření. Jednou z hlavních činností bylo zajištění
dílen (keramického či kreativního tvoření) v mateřských školkách v Ústí nad Labem. Aktivity Dílny
Duha byly určeny dětem předškolního věku, rodičům
s dětmi, dospělým, včetně seniorům.
Dílčí popis realizace projektu:
1. Keramika
– kroužky keramiky probíhaly každý čtvrtek a to v
době
a) 14.30 do 16.30 pro děti a dospělé
b) od 16.30 -18.00 – keramika pro rodiče s dětmi
Pravidelně na kroužky keramiky docházelo 6 dospělých a 3 děti, sporadicky další 2 dospělé osoby a 2
děti.
2. Keramika a dílny pro MŠ
Již od roku 2015 spolupracujeme s mateřskými školami v Ústí nad Labem (MŠ Medvídek, MŠ Stříbrníky,
MŠ Karla IV., MŠ Dobětice, MŠ Kameňáček a další),
v roce 2016 jsme uspořádali min. 15 dílen – v rámci
školky je pro děti připraven krátký program s výtvarným či keramickým tvořením, v roce 2017 jsme uspořádali již 53 dílen – nejčastěji keramických, dále dílny
kreativního pletení z papíru. Do projektu se celkem
zapojilo 11 mateřských škol z Ústí nad Labem či
blízkého okolí (např. MŠ Dobětice, MŠ Bělehradská,
MŠ Marxova, MŠ Libouchec, MŠ Stříbrníky atd.)
Některé MŠ přijíždějí přímo do naší keramické dílny v
Důlcích. Celkem se dílen zúčastnilo
3. Kreativní workshopy – součástí činnosti dílny
byla také realizace různých kreativních workshopů
určených starším dětem a dospělým. Doba trvání
každého workshopu je dle potřeby a náročnosti techniky od 2 do 3 h. V roce 2017 proběhly tyto workshopy
15.2. 2017 Drátování – účast 8 dospělých
3.2., 10.2., 13. – 15.2., 17.2. 2017 Keramika Otisky
ručiček – účast celkem 16 dětí a 16 dospělých
22.5. 217 – Broušení skleniček – 6 dospělých
Celkem se workshopů zúčastnilo 30 dospělých a 16
dětí
SOUHRN
Keramika 2 kroužky, 8 dospělých, 5 dětí
Celkem 64 kreativních dílen a workshopů
z toho 9 kreativních workshopů pro rodiče s dětmi a
dospělé , 30 dospělých, 16 dětí
z toho 53 dílen pro MŠ, 206 dospělých a 1038 dětí
Celkově se aktivit zúčastnilo 1303 osob (1059 dětí a
244 dospělých)
Celkem zapojeno 11 mateřských škol
Projekt byl spolufinancován Statutárním městem Ústí
nad Labem.

Tyto aktivity byly spolufinancovány MPSV, MŠMT, Ústeckým
krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem.

LETNÍ TÁBORY

1.7. do 8.7.2017 Tábor s Íčkem v Mařenicích.
Celkem se tábora zúčastnilo 15 dětí a mladých lidí
(ve věku od 3 do 26 let, převážně děti nad 10 let)
6. - 19.8.2017 Pravěk aneb Lovci mamutů
Mostek u Dvora Králové
Počet účastníků: 30 dětí (ve věku od 4 do 14 let), 1
instruktor (do 18 let), 5 oddílových vedoucích (ve
věku od 18 do 26 let), 8 dospělých osob k zabezpečení programu, stravování, materiálně technického zabezpečení, zdravotního dohledu.

KULTURNÍ AKCE Celkem jsme uspořádali 6 kulturních akcí. Všech
akcí se souhrnem zúčastnil téměř 398 dospělých a 297 dětí.
Přehled akcí
Karneval
Dětský den
Večerníčkova zahrada
Mariánská strašidla
Halloween
Mikulášská nadílka

21.03.2017
01.06.2017
13.06.2017
28.09.2017
31.10.2017
07.12.2017

Počet
dospělých
20
10
55
300
11
2

Počet dětí
20
14
84
139
20
20

Celková
návštěvnost
40
24
139
439
31
22

Rodinné centrum Slunečník, z.s.
PROJEK SPOLU A AKTIVNĚ
Projekt byl tvořen dlouhodobými vzdělávacími aktivitami, včetně poradenských aktivit:
1. MOZAIKA KOUZELNÉ BABIČKY – výchovně vzdělávací program pro rodiče s dětmi.
Tento program je určen rodičům s dětmi ve věku 18 měsíců až do 4 let a probíhal každé
pondělí v dopoledních hodinách (1 až 2 skupiny). Vede ho zkušená lektorka (pedagogická
praxe).
2. Praktický workshop První pomoci u dětí
v rámci PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ – workshop se konal dne 25.4.2017 za účasti 9
dospělých a 4 děti, workshop vedla zkušená zdravotní sestra (záchranářka)
3. Program SLUNÍČKA a HVĚZDIČKY - Program zaměřený na cvičení, masáže a krátké
přednášky zaměřené na zdravý vývoj dítěte (určeno pro rodiče s dětmi od 6 týdnů do 18
měsíců).Tento program vedla zkušená lektorka (bývalá dětská sestra). Podařilo se nám
naplnit kroužky Cvičení s miminky a Cvičení s batolaty. Navštěvovali je rodiče s dětmi každý
čtvrtek dopoledne. Do programu byly zařazeny i Baby masáže
Nově jsme otevřely každou středu cvičení pro rodiče s novorozenými dětmi s názvem
Hvězdičky. Program byl otevřen od 10/2017 a probíhal do konce roku za celkové účasti 9
dospělých a 9 dětí. Celkově šlo o 6 rodin.
4. RODIČOVSKÁ ŠKOLIČKA ANEB PROGRAM PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
V Programu Rodičovské školičky se nám ho pro nezájem nepodařilo kapacitně naplnit, a tak
pod vedením proškolené lektorky proběhl pouze 2krát v měsíci 10/2017 za účasti 2 dospělých osob.
5. S-KLUB – klub pro setkávání prarodičů, rodičů i vnoučat.
Klub probíhal každou středu dopoledne v časovém rámci 2-3 hodin. Témata probírána při
společném setkávání byla volena účastnicemi (Symbolika paměťových vzorců, Jemná
motorika, Žaludek – psychosomatická zátěž).
Celková účast byla 183 návštěv, z toho průměrně bylo 8 osob na jedno setkání a 11 pravidelných návštěvníků.
KRÁTKODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
• Víkendové aktivizační pobyty
Jedná se pobyty určené rodičům s dětmi, prarodičům s dětmi. Celkem jsme uspořádali 2
pobyty:
28.4. - 1.5.2017 a 13.-15.10.2017 v RS Zásada u Kadaně, Na 1. pobytu jsme se věnovali
spíše relaxaci, hrám, deskovým hrám a hrám s dětmi. Akce se zúčastnilo 10 dospělých a 18
dětí.
2. Pobyt byl více zaměřen opětovně na relaxaci, povídání o stresu, kreativní tvoření –
společné workshopy vedla Mgr. Irena Kubátová. Akce se zúčastnilo 11 dospělých a 10 dětí.
• Přednášky, besedy, případně workshopy
(na téma Sebeobrana, Rehabilitační cvičení metodou SSP,Vývoj dítěte atd.)
Celkem jsme uspořádali 7 jednorázových aktivity s celkovou účastí 28 dospělých osob a 5
dětí:
• Aktivní táta – společné víkendy otců a dětí
V roce 2017 jsme uspořádali ve dnech 28.9. – 1.10.2017 v RS Zásada u Kadaně pobyt pro
otce s dětmi za účasti 10 otců a 16 dětí.
• Aktivity na podporu mezigeneračních vztahů
Uspořádali jsme také 1 společnou akci k prohloubení vztahů dětí a prarodičů.
19.6.2017 – Setkání rodin – na zahradě v Habrovicích jsme si spolu s doprovodným programem povídali za účasti 11 dospělých a 9 dětí.
• Poradenství – z oblasti rodinných vztahů
Preventivní psychologická péče – individuální konzultace s odborníkem (psychologem), dle
potřeb klientů, konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů,
násilí v rodině atd. (1x měsíčně), poradenství bylo zajištěno Mgr. Irenou Kubátovou. Celkem
bylo poskytnuto 10 konzultací.
• Hlídání dětí – doprovodná služba, byla v rámci projektu poskytována jen výjimečně, a to
především v době přednášek

Dlouhodobé aktivity:
Programy: 4
Mozaika kouzelné babičky – 27 dospělých a 27 dětí, tj. 27 rodin
Program Sluníčka – miminka 29 rodin, batolata 45 rodin
Hvězdičky – 6 rodin
S klub – 10 dospělých
Rodičovská školička – 2 osoby
Jednorázové aktivity
Aktivizační pobyt – celkem 2 pobyty, 21 dospělých, 28 dětí (celkem 18 rodin)
Přednášky, besedy, workshopy –10 akcí/rok, 6 osob/na akci, tj. až 60 osob
Aktivní táta – pobyt 1, 10 dospělých, 16 dětí, tj. 10 rodin
Mezigenerační setkání – 1 akce, 11 dospělých, 9 dětí, tj. cca 8 rodin
Poradenské aktivity – 10 konzultací
Projekt SPOLU A AKTIVNĚ v roce 2017 – celkem do projektu bylo zapojeno více jak
130 rodin.
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PROJEKT
DĚTSKÁ SKUPINA
ROZMARÝNEK

IDENTIFIKACE PROJEKTU
NÁZEV PROJEKTU: Dětská skupina Rozmarýnek
REG. Č.|PROJEKTU:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002152
Projekt je zaměřen na vybudování a provoz
dětské skupiny.
Adresa místa provozu zařízení péče o děti:
Kubelíkova 1231/1, 400 03 Ústí nad Labem
-Střekov
- kapacita zařízení péče o děti: 12
- harmonogram projektu od 1.6.2016 31.3.2019 (34 měsíců)
- fáze na vybudování/transformaci zařízení
péče o dítě: 01.03.2016 - 31.3.2017
Projekt byl zahájen 1.6.2016. V období od
1.6.2016 do 31.8.2016 probíhala příprava
administrativních materiálů pro potřeby
projektu, dále probíhalo jednání o pronájem
prostor pro vybudování DS. Úpravy prostor
byly započaty od 09/2016 a byly ukončeny v
12/2016. V období 01 - 03/2017 probíhaly
především administrativní úkony - příprava
dokumentace a její předložení krajské
hygienické stanici v Ústí n.L., stavební úřad
a především pro zápis do evidence poskytovatelů služeb v rámci dětské skupiny.
Dále probíhala již intenzivnější propagace
projektu a služeb DS a také probíhaly
informativní schůzky a zápisy dětí.
K 31.3.2017 byly prostory pro DS vybaveny
a připraveny pro provoz DS.
Provoz dětské skupiny byl zahájen
3.4.2017.
Provoz DS: od 7.30 do 16 hodin
Celkem bylo do konce roku 2017 podpořeno více jak 25 rodičů.

PLÁNY PRO ROK 2018
V roce 2018 plánujeme i nadále pokračovat v činnosti mateřského a rodinného centra, tj. v aktivitách pro rodiče na
mateřské či rodičovské dovolené a celé
rodiny. Naší snahou je rozšířit nabídku
především v oblasti keramických a výtvarných dílen a aktivit zaměřených na
děti a mládež jako je oddílová a táborová činnost. V listopadu 2017 jsme také
podali žádost v rámci dotačního řízení
ESF na transformaci nové dětské skupiny. V případě, že bude naše žádost
podpořena, vznikne na jaře DĚTSKÁ
SKUPINA JASMÍNKA, která zahájí svou
činnost v 06/2018. Zároveň budeme
pokračovat v provozu Dětské skupiny
Rozmarýnek.

Rodinné centrum Slunečník, z.s.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 (V KČ)
PŘÍJMY
EU
MPSV
MŠMT
Ústecký kraj, Fond Ústeckého kraje
Statutární město Ústí nad Labem
Vlastní (kroužky, hlídání dětí, tábor, víkendové akce, vstupné na akce, členské
příspěvky)

1 259 556,00
323 958,00
100 000,00
157 618,00
143 458,00

Úřad práce ČR
Dary
Dobrovolnictví
Úroky
Celkem

35 323,00
5 000,00
12 348,00
38,41
2 521 018,41

483 719,00

NÁKLADY DLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ (V
KČ)
MPSV+MŠMT
Mzdy

225 958,00

DDHM

33 000,00

Služby

48 000,00

Nájmy

117 000,00

Celkem

423 958,00

Ústecký kraj+Fond Ústeckého kraje
Mzdy

36 700,00

DDHM
Služby

64 479,00

Nájem
Celkem

70 204,00
66 000,00
237 383,00

Statutární město Ústí n. L.

VÝDAJE
Mzdové náklady
Drobný majetek
Služby+bank. poplatky
Nájmy centra + akce
Celkem

1 057 378,00
503 420,00
441 179,00
527 323,80
2 529 300,80

Hospodářský výsledek

- 8 282,39

NAŠI SPONZOŘI A DONÁTOŘI V ROCE 2017
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy
 Ústecký kraj
 Statutární město Ústí nad Labem
 Členové spolku RC Slunečník
Ústecká krajská organizace Pionýra (pronájem tělocvičny, spolupráce při realizaci kulturních akcí pro děti, mládež a rodiny)
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim příznivcům, návštěvníkům, všem rodičům i
dětem za návštěvu a účast na našich akcích v roce 2017. Dále
děkujeme všem členů spolku, našim rodinám a přátelům za pomoc
i trpělivost.

Mzdy

35 220,00

DDHM + (akce)

72 941,00

Služby

10 990,00

Nájemné

41 957,00

Celkem

161 108,00

Projekt ESF a dotace ÚP na dotované místo
Mzdy

545 568,00

DDHM

52 807,00

Služby

108 612,00

Nájem

204 394,80

Celkem

911 381,80

Rodinné centrum Slunečník – ostatní náklady centra
(kroužky, tábory, akce, režie centra)
Mzdy

213 932,00

DDHM

380 193,00

Služby

103 373,00

Nájem

97 972,00

Celkem

795 470,00

SÍDLO SPOLKU

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. V roce 2017 jsme při
realizaci kulturních a společenských akcích spolupracovali s Ústeckou krajskou organizací Pionýra a Pionýrskou skupinou Dravci.
Jsme také řádnými členy koordinační skupiny Děti, mládež a rodina v
rámci komunitního plánování sociálních služeb v Ústí nad Labem. Od
roku 2009 spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ústí n. Labem
a do programu centra jsou tak zapojeni i dobrovolníci dle zákona o
dobrovolnictví. V roce 2017 se na našich akcích podílely 3 dobrovolnice, celkem pro naši organizaci odpracovaly 98 hodin. Další spolupráce je s organizacemi v souvislosti s tvorbou nových pracovních
míst či znevýhodněných osob. V roce 2017 jsme takto spolupracovali
s Úřadem práce ČR a Ústeckým krajem v rámci projektu Transfer.

Důlce 3092/74
Ústí nad Labem 400 01
IČ: 270 26 876
číslo účtu: 206020007/0300

Provozovna Rodinného centra Slunečník (1)
Důlce 3092/74
Ústí nad Labem 400 01
e-mail: rcslunecnik@volny.cz, www.slunecnik.org

Provozovna Rodinného centra Slunečník (2)
Kubelíkova 1231/1
400 03 Ústí nad Labem — Střekov
Kontaktní telefon
Mgr. Irena Beránková - 607 614 766
Leona Říhová - 777 167 996
Irena Richterová – 606 444 543

