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� Doba, kdy rodi�e trvale pe�ují o malé 
d�ti jim �asto p�ináší sociální izolaci, ztrátu 
jistoty a d�v�ry ve vlastní schopnosti. �

Chceme nabídnout rodinám komunitní 
prost�edí s možností setkávání, spolupráce, 
vzd�lávání, získávání nových informací a 
podn�t� a tím p�ispívat k radostnému a plnému 
prožívání  tohoto období.  
 

�
� �
Rodinné a mate�ské centrum Sluní�ko zahájilo svoji �innost 3.9.2001 
Naše p�sobnost je orientována p�edevším na rodiny s d�tmi do šesti let v t�chto 
oblastech: 
 

� komunitní ,integra�ní a spole�ensko-kulturní 
� vzd�lávání a výchovy  
� sociální a terapeutické  

 
 
 
Našim cílem je, aby se  centrum nestalo jen 
místem kde jsou rodi��m a jejich d�tem k 
dispozici ur�ité „služby“ a „personál“, ale 
abychom spole�n� vytvá�eli místo, kde se 
rodi�e i jejich d�ti vzájemn� obohacují.  
  
 

Sou�asn� chceme zachovat  otev�enost centra v��i ve�ejnosti a poskytovat tak 
rodinám možnost setkávání  nejen vzájemn� mezi sebou. Velkou m�rou tuto 
snahu pomáhá napl�ovat také spolupráce s M�stem Vsetín a mnoha dalšími 
organizacemi na po�ádání spole�ných aktivit i v�tších akcí. 
�
�

� jsme zapojeni do Komunitního plánování sociálních služeb a pé�e v sekci 
Rodina  

� jsme sou�ástí Plánu zdraví M�sta Vsetín        
� jsme �lenem  Sít� mate�ských center �R 
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 V roce 2006 jsme realizovali  
celkem 40 besed na r�zná témata. 

 
� zdravý životní styl  

              - ekologické pleny, prevence 

opruzenin,  výživa,  d�ev�né hra�ky, olejová kosmetika 

� poskytování informací - dávky SSP, ÚP, da�ový poradce 

� zdraví - zdravé zoubky, malý den zdraví – ve spolupráci s VZP 

� poskytování informací o možnostech vzd�lávání ve m�st� 

� setkání se zástupci m�stské správy a jiných organizací –  

                                                     - místostarosta m�sta, �editel DK 

� psycholog  - jak rozvíjet své dít�, odm�ny a tresty, partnerské vztahy 

 

 
  
V roce 2006 byl op�t velký zájem  
o jazykové kurzy.  
 
Nabídky využilo 50 dosp�lých. 

 
� Anglický jazyk: 

� za�áte�níci 
� mírn� pokro�ilí  
� pokro�ilí 

 
� N�mecký jazyk:  

� kurz pro za�áte�níky 
� mírn� pokro�ilí 
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 Výuka práce na PC byla zajišt�na 
formou individuálních konzultací , kterých se 
uskute�nilo celkem 110. Koncem roku se 
v rámci projektu MVK Vsetín, jehož jsme 
partnery uskute�nil první kurz v rozsahu 40 
hodin, který absolvovalo 10 maminek. 
V centru pak nabízíme každodenní možnost 
volného p�ístupu na PC a internet. 
  

Poplatky za provoz internetu byly hrazeny z dotace MPSV, proto byl pro klienty 
tento p�ístup bezplatný. 
 

       
 
 Cílem projektu preventivní 
logopedické pé�e je rozpoznávat v�as 
po�ínající defekty �e�i u malých d�tí. 
Setkání s kvalifikovanou logopedkou se 
uskute��uje individuáln� p�ibližn� jednou 
za dva týdny. 
 

     
 
 Preventivní psychologické pé�e (partnerské problémy, syndrom „�ty� 
st�n“, deprese, domácí násilí,  období vzdoru u d�tí problémy s výchovou d�tí, 
zdravotní problémy a jejich vliv na psychiku...)  pokra�uje díky ob�tavosti 
psycholožky Mgr. Aleny St�elcové, která s námi spolupracuje od za�átku �innosti, 
v sou�asné dob� také ve spolupráci se Zdravotním ústavem Zlín.  
 
 Rodi��m tak m�žeme nabídnout nejen besedy, ale také individuální 
konzultace o které je velký zájem. 
 

V rámci projektu MVK Vsetín byla v lo�ském roce naše nabídka 
rozší�ena o dva motiva�ní kurzy v rozsahu 12 hodin. Byly zam��eny p�edevším 
na sebepoznání a komunikaci, nabídku využilo 24 maminek. 

V rámci pé�e o zam�stnance se b�hem roku uskute�nily také dv� 
supervize vedené psycholožkou.  



�

�

  
 
 Jednou týdn� dopoledne se sejdou rodi�e s d�tmi ke spole�nému 
cvi�ení. Náplní je rytmika, pohyb a zp�v, rozvoj smyslového vnímání i motoriky. 
Na záv�r setkání �eká d�ti malá pohádka.  
  
 Cílem je pomoci rozvíjet dít� a 
zárove� posilovat vztah mezi rodi�em a 
dít�tem, nabídnout nové nám�ty �inností, 
které je pak možno p�evést do rodiny.  
 
Cvi�ení vedou lektorky z �ad rodi��. 
 

      
 
 Cílená práce s d�tmi pokra�ovala také v roce 2006, vzhledem 
k personálním zm�nám b�hem roku prošla n�kolika zm�nami, základní rámec 
však byl zachován. 

  
 
Aktiviza�ní pracovnice p�ipravují 
m�sí�ní program pro d�ti zam��ený na 
rozvoj hrubé a jemné motoriky, 
spolupráce, samostatnosti, poznávání 
barev, seznamování s r�znými 
výtvarnými a pracovními technikami.  
  
 

Program je p�ipravován v n�kolika variantách  a individuáln� p�izp�soben 
v�kovému složení d�tí p�ítomných v centru. Rodi�e mohou sou�asn� �erpat 
nám�ty pro spole�né tvo�ivé �innosti doma. 
�

       
 

Díky dotaci z MPSV jsme také mohli op�t rozší�it nabídku knih v naší malé 
knihovni�ce.��

Ke konci roku 2006 bylo k dispozici k zap�j�ení 244 knih, p�edevším 
z oblasti: psychologie, pedagogiky, zdravého životního stylu, pé�e o zdraví, 
encyklopedie a slovníky. 
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 Pat�í k oblíbeným �innostem, do realizace se jako lekto�i zapojují sami 
klienti. V lo�ském roce bylo realizováno 15 dopoledních setkání  s tvo�ením 
pro dosp�lé: 
- keramika 
-ubrousková technika 
- barvy na textil 
- na sklo 
- malování na hedvábí 
- adventní v�nce 
- výroba sví�ek z voskových plát� 
- výroba velikono�ních a váno�ních     
                                           dekorací  
- výroba váno�ních p�ání 
 
�
�
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Odpolední aktivity jsou realizovány samostatn�, �asto ve spolupráci s dalšími 
organizacemi: 
 
� 3x týdn� cvi�ení pro dosp�lé 

� kurz orientálních tanc�  

� Minišikulky – estetická výchova pro p�edškolní d�ti – od 9/05              

 p�ipravuje BUBU klub Vsetín 

� Klub pro holky – klub tvo�ení a povídání pro –náctileté ELIM Vsetín  
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           Jsou zam��eny na setkání rodin a setkávání širší komunity.  
�asto p�icházejí také rodi�e s d�tmi, kte�í již nemohou navšt�vovat dopolední 
aktivity centra.  
 
� 22.1.2006 sobota odpoledne  

     Karneval pro nejmenší  

     - živá hudba, spole�né hry, malá tombola  

� 14.5.2006 sobota odpoledne 

Poj�te s námi na výlet... 

      - p�ší výlet do místní �ásti Jasenice         

kde byl p�ipraven spole�ný program,     

hry pro d�ti i dosp�lé,  živá hudba  

� 1.6.2006 pátek  

Den d�tí – sout�žní dopoledne pro 

nejmenší v prostorách centra 

� 15.6.2006 pátek odpoledne 

      Rozlou�ení p�ed prázdninami 

     - pohádka, vyráb�ní s d�tmi, opékání špeká�k�  

� 3.9.02006 pond�lí 

       Den otev�ených dve�í 

      - volný vstup do RMC, zápis do aktivit, pohádka 

� 5.12.2006 Mikulášské odpoledne – pohádka, kterou p�ipravují pracovníci a 

klienti RMC, balí�ky pro d�ti  

�

�
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Od 3.9.2001 do 31.12.2006 navštívilo RMC 764  rodin 
2006  -  120 nových  rodin 

B�hem roku navštívilo denní aktivity 3.269 rodin 
Mimo�ádných akcí se zú�astnilo 190 rodin 
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 Pomoc dobrovolných 
spolupracovník� je pro nás velmi 
d�ležitá a nezastupitelná  p�edevším p�i 
zajišt�ní hlídání d�tí,  realizaci 
programu a zvlášt� p�i organizaci 
velkých mimo�ádných akcí. 
 

 
Pavla Fojtíková -  vedoucí od 3.9.2001 
- do 11/02 celý úvazek, pak MD a do 3/05 bez finan�ního ohodnocení,  
MD trvá, od 4/05  0,5 úvazku 
 
Renata Trli�íková – pracovník v provozu, ú�etní – od 3.9. 2001 
 – do 9/02 na MD bez fin. ohodn.,  od 3/03 0,5 úvazku,  od 4/05 celý úvazek 
 
Marcela Kvapilová – pracovník v provozu –  do 4/06 – celý úvazek 
od 8/06 – pracovník v provozu - celý úvazek 
 
Radka Surov�áková – aktiviza�ní prac. pro práci s d�tmi –  od 1/05 bez 
fin.ohodnocení, od 5/05 0,5 úvazku, 1/06 – 6/06 – celý úvazek 
 
Zdena Ondrušková – ú�etní  od 8/04 - 0,2 úvazku, od 8/05 - DPP  
 
Michaela Nováková – komunikant– samostatný projekt – 10/05 – 9/06 – celý 
úvazek, aktiviza�ní pracovník od 10/06 – celý úvazek 
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Provozovatel : 
Sluní�ko-sdružení pro podporu rodinného a mate�ského centra Vsetín 
 

V provozu od: 1.zá�í 2001 
 

Sídlo: Jasenice 943, 755 01 Vsetín 
 

Bankovní spojení: 303683363/0300 
 

I�: 26534703 
 

Statutární zástupci  v roce 2006: 
P�edseda      Mgr. Dalibor sedlá�ek 
Místop�edsedové  Pavla Fojtíková  
                             Renata Trli�íková 
Dozor�í rada: 
P�edseda – Judr. Lubomír Gajdušek 
�lenové  -   Bc. V�ra Goldová 
               -  Ing. Andrea Koš�tková 

��
NÁZEV PROJEKTU: 
Sluní�ko – sdružení pro podporu rodinného a mate�ského centra Vsetín jako 
zdravá komunita 
VYHLAŠOVATEL: MPSV 
CÍLE PROJEKTU:  

� Vytvá�et spolu s klienty  motivující a vst�ícné prost�edí, které bude 
pomáhat omezovat hrozbu  sociálního vylou�ení 

� poskytnout klient�m co nejširší a nejkvalitn�jší nabídku služeb  
� vytvo�it stabilní, kvalitní tým pracovník� a kvalitní pracovní prost�edí pro 

zam�stnance i dobrovolníky 
 
NÁZEV PROJEKTU: 
Rozší�ení možnosti vzd�lávání klient� v RMC Vsetín  
VYHLAŠOVATEL: M�sto Vsetín a ÚP Vsetín 
CÍLE PROJEKTU:  

� posílit a zkvalitnit aktivity RMC 
� nabídnout klient�m program podpory poradenství, rozvoje dovedností, 

p�ístupu k informacím a vzd�lávání  
NÁZEV PROJEKTU: 



Zdravá rodina 2006 
VYHLAŠOVATEL:  M�sto Vsetín – velké granty 
CÍLE PROJEKTU:  
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Jsme partnery v projektech financovaných evropskými fondy: 
 
NÁZEV PROJEKTU: 
Masarykova ve�ejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a 
celoživotního vzd�lávání ve Vsetín�                                      
REALIZÁTOR: MVK Vsetín 
 
NÁZEV PROJEKTU: 
Aktivizace rodin ohrožených sociální exkluzí 
REALIZÁTOR: Azylový d�m pro ženy a matky s d�tmi o.p.s. 
 

 
 
Pokra�ujeme ve spolupráci s ve�ejnou správou, institucemi i neziskovým 
sektorem: 
 
M�sto Vsetín 
Masarykova ve�ejná knihovna Vsetín 
Azylový d�m pro ženy a matky s d�tmi o.p.s. 
Spole�nost pro komunitní plánování Vsetín o.p.s.  
Ú�ad práce Vsetín  
K�es�anské ob�anské sdružení Vsetín 
D�m kultury Vsetín  
Koordina�ní a informa�ní centrum Vsetín 
Adorea, Elim Vsetín, Bubu klub,  
Auxilium,  Zdravotní ústav Zlínského kraje 
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V roce 2007 se chceme zam��it na: 

� další rozši�ování a zkvalitn�ní nabídky vzd�lávacích program�  
� vzd�lávání pracovník� a dobrovolník� 
� rozvoj spolupráce a partnerství v projektech jiných organizací 
� fundraising 
� vytvo�ení nových informa�ních materiál� 
� hledání nových prostor  
� prohloubení aktivního zapojení do Komunitního plánování 
� zapojení do p�ípravy standard� kvality služeb pro rodinu 

 

T-SYSTEMS CZECH S.R.O.�

Indet Safety Systems 

Ing. Luboš F�sik 

V-plast Vsetín, s.r.o. 

Daniela Hanáková�

Miroslava Bolfová 

Mgr. Jana Kinclová 
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ADRESA RMC SLUNÍ�KO:     

Rokytnice 425 
Areál MŠ – modrá budova 

755 01 Vsetín 

TELEFON:  571 411 694 
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mc-vsetin@seznam.cz 

 

www.slunicko-vsetin.cz 

www.materskacentra.cz 
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