
 

 

 

 

II. čtvrtletní zpráva 
(duben - červen 2014) 

Rodinné centrum 

Sluníčko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rodinné centrum Sluníčko 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: slunicko@portusprachatice.cz  

realizátorka:  Mgr. Tereza Ksandrová 
 

 

RC Sluníčko díky tomu, že tento rok nebylo podpořeno z MPSV a nemělo 

dostatečné množství peněz na své financování, bylo začátkem tohoto čtvrtletí před 

velkým rozhodnutím, zda ho zachovat či pozastavit jeho činnost. Nakonec bylo 

rozhodnuto, že se pokusíme vymyslet plán financování na jeho záchranu, který bude 

vyhodnocen v září.  

Podařilo se nám oslovit několik firem, které celkově přispěli na provoz RC Sluníčka 

18 000 Kč, dále jsme rozšířili naší Miniškolku na dva dny, úterý a středu, což se 

setkalo s velkým úspěchem. Současně jsme se vrhli na přípravu letních denních 

příměstských táborů. Denní letní příměstské tábory budou probíhat každý všední 

den a budou určeny pro děti od 2 do 10 let. Na tuto činnost jsme si museli zřídit 

živnostenské oprávnění. Také jsme se snažili zachovat sluníčkový program                 

a odpolední volnou hernu.  Velký zlom nastal koncem června, kdy jsme se dozvěděli, 

že jsme uspěli v programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských 

fondů se svým projektem „Práce a děti pod jednou střechou“, díky němuž bude moct 

RC Sluníčko svítit dále. 

 

Přitom všem jsme připravovali nebo se spolupodíleli na několika prorodinných 

akcích. Za zmínku stojí například Rodinná taškařice nebo dětský den realizovaný 

ve spolupráci s hotelem Albatros. Děti si zde užily odpoledne plné zábavy a her, 

přišel i kouzelník a nakonec děti mohly využít koupání zdarma v hotelovém wellnesu. 

Poslední červnová sobota byla opět věnována Slavnostem Zlaté Stezky, kde 

v rámci celé organizace připravujeme pohádkový doprovodný program na celé 

odpoledne pro rodiny s dětmi.  

 

Ani toto čtvrtletí se neobešlo bez personálních změn. Vzhledem k finanční situaci     

se snížil úvazek realizátorce Tereze Ksandrové na 0,1 a úřad práce nám financuje 

pomocnou sílu Gabrielu Jeřábkovou. 
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2. čtvrtletí Rodinného centra Sluníčko v číslech 

 

Počet rodin:        78 

 

Počet návštěv:            393 

 

 

Pracovní tým 

Mgr.Tereza Ksandrová – realizátorka a komunitní pracovnice   

(0,5 úvazku) 

Petra Ledrerová – pomocné práce v RC 

(1,0 úvazku)  

Gabriela Jeřábková – pomocné práce v RC (od června)                                      

(1,0 úvazku) 

 

…a co dál? 
 

Teď nás čekají celé letní prázdniny denní příměstské tábory, které si doufám všichni 

užijeme a připravíme dětem plno zábavy, her a zážitků. Koncem srpna proběhne 

2.ročník Mini GP Prachatice. Hned začátkem září budeme připravovat projekt „Práce 

a děti pod jednou střechou“, který poběží 15 měsíců. Také se začneme soustředit na 

tvorbu finančního zázemí RC na další rok. 

 

 

 

 

 

Mgr. Tereza Ksandrová 

realizátorka 
 


