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Tisková zpráva 
 

Primátor předal šek v hodnotě 50 000 Kč příspěvkové 

organizaci Sluníčko 

 
 

V rámci velikonočních oslav převzala tuto středu ředitelka Dětského centra Sluníčko Anna Vereščáková 

z rukou primátora města Liberce Tibora Batthyányho šek s finanční částkou z výtěžku primátorského 

plesu, konaného letos v únoru. 

Jednorázovým příspěvkem na provoz Sluníčka je částka 50 000 Kč.  

„Jsem velmi rád, že je to právě tato částka. Pokud se vše povede, bude mít od října Sluníčko nového 

zřizovatele, a tím bude Kraj. Proto bych tento šek rád paní ředitelce předal tak trochu na rozloučenou,“ 

komentuje předání šeku primátor Tibor Batthyány. 

Dětské centrum Sluníčko v Pekárkově ulici má dopad do celého kraje, neboť nabízí péči opuštěným, 

týraným a handicapovaným dětem ze všech měst a obcí Libereckého kraje. V rámci Dětského centra 

Sluníčko působí dvě různá zařízení s rozdílnými zdroji financování. Jedná se o samotné DC Sluníčko 

(bývalý kojenecký ústav). Zřizovatelem tohoto zařízení je město Liberec, a to mu také poskytuje 

příspěvek na provoz. Druhým je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči Paprsek.  

„V posledních letech je v péči Dětského centra Sluníčko zhruba 56 až 58 dětí ročně. Některé z nich najdou 

nový domov v náhradní rodině, a to ve značné míře i v zahraničí,“ popisuje ředitelka DC Sluníčko Anna 

Vereščáková. Sluníčko se stará o děti do tří let věku. Pokud nenajde náhradní rodinu do toho věku, musí 

dítě do dětského domova nebo do jiné ústavní péče.  

„Moc nás těší, že pan primátor myslel právě na nás, za to mu upřímně děkuji. Za tuto pěknou částku 

pořídíme dětem jarní oblečeni a botičky,“ uvedla Anna Vereščáková. 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora  

statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   

mobil: +420 778 760 927 

tel.: +420 485 243 182 

e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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