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DOPIS OD
RUT KOLÍNSKÉ
Milé ãtenáﬁky a milí ãtenáﬁi,
SíÈ mateﬁsk˘ch center v âR dostala pﬁíleÏitost vydávat bulletin díky
partnerskému projektu PÛl na pÛl podpoﬁeném v rámci Iniciativy
spoleãenství Equal. Ve‰keré úvahy o názvu nás dovedly zpût k pÛvodnímu pojmenování projektu.
Proã se bránit termínu „pÛl na pÛl”, vÏdyÈ nás provází cel˘m Ïivotem! PÛl na pÛl pﬁichází na svût ãlovûk-muÏ a ãlovûk-Ïena a tak
také leÏí na jejich bedrech údûl tohoto svûta. Dûjiny lidstva pﬁipomínají, Ïe pﬁedstavy o rovnosti podílu spoleãného Ïivota v rÛzn˘ch
generacích a v rÛzn˘ch kulturách se ãasto pohybovaly a pohybují
od jednoho extrému k druhému. âím silnûj‰í pozici získala jedna
strana, tím vût‰í nespokojenost pociÈovala strana druhá a ta vyvolávala bojové nálady proti stranû první. Dnes vkládáme velikou nadûji do hledání rovnosti.
Pﬁirozená touha sdílet dobré i zlé Ïeny a muÏe spojuje. Dûlení pÛl na pÛl mezi rodiãe pﬁiná‰í ‰anci
matce zvládat péãi o rodinu i zamûstnání, otci moÏnost proÏívat více ãasu s dûtmi a dûtem uÏít si
mámy a táty co nejvíce. Propojování nitek spoleãn˘ch proÏitkÛ upevÀuje i rodinná pouta.
Mateﬁská centra nabízejí maminkám pﬁíleÏitost udûlat nûco pro sebe a zároveÀ peãovat o své dítû.
Na svépomocném principu pÛl na pÛl jsou postaveny i základní vztahy v mateﬁském centru: naslouchání a sdílení, pﬁijímání a dávání, uãení a uãení se, podíl na práci a podíl na uÏitku…
Pﬁijmout princip pÛl na pÛl do Ïivota s dûtmi patﬁí k mateﬁské pﬁirozenosti. Vzniká v‰ak podezﬁení,
Ïe matky dûlají v‰e jen „napÛl", a z toho vznikají pochybnosti o schopnostech a kvalitû.
Nespravedlivá pﬁedpojatost v hodnocení jejich v˘konu provází Ïeny-matky, dokud dûti nedospûjí.
Obávám se, Ïe toto naﬁãení lze jen tûÏko vyvrátit. Ten, koho se to t˘ká, ví o ãem pí‰u. Ten, kdo
nemûl pﬁíleÏitost b˘t matkou, to nepochopí. Mnohé Ïivotní zku‰enosti nejsou sdûlitelné. MÛÏete
o nich ãíst, mÛÏete znát jejich odborn˘ v˘klad i z nûho vypl˘vající pouãení, a pﬁesto nepochopíte,
dokud podobnou situaci osobnû neproÏijete.
V˘sledky matematického souãtu dvou polovin pﬁinesou vÏdy stejn˘ v˘sledek, a sice sto procent
celku. V Ïivotû se v‰ak setkáváme se zvlá‰tním úkazem nadhodnoty, kterou sdílení pÛl na pÛl pﬁiná‰í. Dostane-li Ïena pﬁíleÏitost zároveÀ vykonávat svoji profesi a zároveÀ peãovat o dítû, má
‰anci udrÏet si jak svÛj profesní rÛst, tak také zÛstat dobrou mámou. Bude-li mít muÏ vedle svého
zamûstnání pﬁíleÏitost víc peãovat o dûti, obohatí svÛj Ïivot nepﬁedstaviteln˘mi záÏitky, které
chvíle strávené s dûtmi pﬁiná‰ejí. V˘ãet zisku z rovného podílu na spoleãném Ïivotû v rodinû násobí nevyãísliteln˘ pﬁínos pro dûti. Kdo dokáÏe Ïít „pÛl na pÛl" naplno, pozná, Ïe matematika Ïivota dûlí starosti a násobí radosti.
Úvahy o názvu ãasopisu ovlivnily i jeho obsah, ten napÛl vychází vstﬁíc pﬁáním mnoh˘ch z vás
dostat do ruky právní poradenství. A napÛl zájmu pﬁiblíÏit dûní kolem mateﬁsk˘ch center. Ná‰
zájem je pﬁiblíÏit vám v‰e naplno.
Pﬁeji nám v‰em, nechÈ pÛl na pÛl v Ïivotû se stane víc neÏ naplno!
Rut Kolínská
zakladatelka Sítû MC v âR
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SÍŤ VE VŠECH PÁDECH
SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER
V ČESKÉ REPUBLICE
VZNIK A POSLÁNÍ

6. 1. 1990

Obãanské sdruÏení SíÈ MC v âR vzniklo v roce
2001 na základû potﬁeby mateﬁsk˘ch center,
která vyplynula ze zku‰eností jejich dlouhodobé spolupráce.
SíÈ posiluje hodnoty rodiny, úlohy rodiãÛ
a mateﬁskou roli Ïeny ve spoleãnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateﬁství a rovn˘ch pﬁíleÏitostí muÏÛ a Ïen.
SíÈ poskytuje sv˘m ãlenÛm podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nov˘ch MC.
SíÈ koordinuje spoleãné projekty MC v âeské
republice, poﬁádá semináﬁe a konference.
SíÈ spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, se státní správou a samosprávou
i se zahraniãními subjekty podobného zamûﬁení.
âlenem Sítû se mÛÏe stát mateﬁské centrum
(bez rozdílu na právní subjektivitû), které je
otevﬁené a dostupné v‰em sociálním skupinám bez ohledu na pÛvod a rasu.
SíÈ sdruÏuje 145 mateﬁsk˘ch center z rÛzn˘ch
míst na‰í republiky.

Alena Wagnerová oslovila na ulici Rut
Kolínskou, aby ji seznámila s my‰lenkou MC.

DŮLEŽITÁ DATA Z HISTORIE
Historie vzniku mateﬁsk˘ch center v âR od
pﬁenosu my‰lenky mateﬁského centra ke
vzniku prvního mateﬁského centra tehdy je‰tû
v âeskoslovensku aÏ do souãasnosti by dnes
vydala na bohatou publikaci. Mezi stovkami
dÛleÏit˘ch dat vybíráme události, které v˘raznû
ovlivnily rozvoj MC v na‰í zemi a vznik nejprve
neformální, pozdûji formální sítû MC.
Uvedená data znamenala vÏdy velk˘ posun
v tempu vznikání nov˘ch MC, v jejich vzájemn˘ch vztazích a také pﬁíleÏitost k mediální prezentaci. Ta sehrávala dÛleÏitou roli, protoÏe
mateﬁská centra jako zcela nov˘ fenomén
vznikající obãanské spoleãnosti po sametové
revoluci mûla do médií pomûrnû tûÏkou cestu.
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BŘEZEN 1991
Delegace PraÏsk˘ch matek nav‰tívila MC
v Mnichovû.

BŘEZEN 1992
Otevﬁely se dveﬁe prvního MC v YMCA Praha.

1995
PraÏské matky vydaly publikaci Mateﬁská
centra, která se stala stûÏejní literaturou pro
zakladatelky MC.

26. 6. 1996
Zástupkynû v‰ech mateﬁsk˘ch center v âR se
poprvé se‰ly na Toulcovû dvoﬁe.

11. – 12. 2. 1997
Pod zá‰titou místopﬁedsedy vlády Josefa Luxe
probûhl 1. kongres MC v âR s ústﬁedním tématem Smûjí matky b˘t lidé s vlastními
zájmy?

24. – 28. 3. 1999
19 matek z ãesk˘ch MC spolu se sedmi zástupci státní a místní správy a samosprávy se
úãastnilo reciproãní exkurze v MC ve
Stuttgartu a okolí.

28. – 31. 1. 2000
Je‰tû neformální síÈ pod zá‰titou PraÏsk˘ch
matek hostila zasedání Huairou komise
v Praze.

30. 3. – 2. 4. 2000
Delegace matek z nûmeck˘ch center nav‰tívila
reciproãnû praÏská MC.

13. – 19. 9. 2000
Jitka Hermannová a Rut Kolínská prezentovaly
ãeská mateﬁská centra na Expo 2000.

22. 10. 2001
Ministerstvo vnitra zaregistrovalo obãanské
sdruÏení SíÈ MC v âR.

23. 3. 2002
Se‰la se první valná hromada obãanského
sdruÏení SíÈ MC v âR.

25. – 26. 4. 2003
Uskuteãnil se 2. kongres MC v âR pod zá‰titou
vládního zmocnûnce pro lidská práva Jana
Jaﬁaba na téma Stala se rodina spoleãensk˘m
problémem?

1. 10. 2004
âlenská MC získala certifikát Spoleãnost pﬁátelská rodinû.

2. 10. 2004
Probûhla 2. valná hromada.

13. – 14. 1. 2006
SíÈ poﬁádala v Brnû konferenci pod zá‰titou jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka se základní otázkou B˘t normální je dnes handicap?
Období mezi daty zahrnuje trpûlivou kaÏdodenní
práci v‰ech, kdo se snaÏili my‰lenku MC ‰íﬁit
a podporovat vznikání dal‰ích center. Zahrnuje
i pilnou práci v‰ech zakladatelek, koordinátorek
a v‰ech aktivních maminek v jednotliv˘ch MC.
Postupnû získané zku‰enosti vedly k zaloÏení
obãanského sdruÏení SíÈ MC v âR.
Mateﬁská centra a vznik Sítû podporovali od poãátku socioloÏka Jiﬁina ·iklová, dûtsk˘ psycholog profesor Zdenûk Matûjãek (zemﬁel 2004)
i ty, které napomohly pﬁenosu my‰lenky MC do
âeské republiky, Alena Wagnerová a Monika
Jaeckel. V‰ichni svoji podporu potvrdili pﬁijetím
ãestného ãlenství hned pﬁi zaloÏení Sítû.

ÚSPĚCHY SÍTĚ
NA MEZINÁRODNÍM POLI
První úspûchy potvrdily pravidlo, Ïe doma není
nikdo prorokem. Nejprve byla ãinnost MC
v âR ocenûna v rámci ãlenství v MINE (mezinárodní síÈ MC) Dubajskou cenou za pﬁínos ke
zlep‰ování Ïivotních podmínek v komunitû
(2002). O rok pozdûji byl pﬁínos MC a Sítû pro
rozvoj obãanské spoleãnosti ocenûn udûlením
titulu Îena Evropy 2003 Rut Kolínské.
V˘znamn˘ posun ve vnímání mateﬁsk˘ch center pﬁineslo vítûzství Rut Kolínské v soutûÏi
„Sociálnû prospû‰n˘ podnikatel roku” za rok
2005. SoutûÏ poﬁádá Schwabova nadace pro
sociální podnikání ve spolupráci s Bíl˘m kruhem bezpeãí, Svûtov˘m ekonomick˘m fórem,
Komerãní bankou a HR Partners.

ÚSPĚCHY SÍTĚ DOMA
Domácí úspûchy mají nejrÛznûj‰í mûﬁítka, za
úspûch je moÏné povaÏovat kaÏdou zmínku
v médiích, stejnû jako vznik kaÏdého nového
MC, ale zároveÀ kaÏdou novou spokojenou
mámu i s celou její rodinou. Do úspûchÛ mÛÏeme také postupnû zapoãítávat nová dûtská
hﬁi‰tû, která vznikla z iniciativy MC, a spoustu
dal‰ích zajímav˘ch projektÛ.
Z hlediska prospû‰nosti v‰em MC patﬁí k úspûchÛm také partnerská spolupráce s MPSV
a ãlenství Rut Kolínské v Radû vlády pro rovné
pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ, kde vede pracovní skupinu pro rodinu.

SÍŤ DNES
Po dlouh˘ch pion˘rsk˘ch letech koordinování
ãinnosti MC od vzniku prvního MC aÏ po
oficiální SíÈ se kanceláﬁ pﬁesídlila v prosinci
roku 2004 ze soukromého bytu do vlastních
prostor, které umoÏnily odstartovat profesionalizaci práce.
V souãasné dobû se snaÏí SíÈ pﬁesunout ãást
práce do krajÛ a pﬁiblíÏit tak své sluÏby blíÏe
k jednotliv˘m MC.

PROJEKTY SÍTĚ
âinnost Sítû dnes zahrnuje také práci na projektech. Nûkteré z nich smûﬁují na podporu
jednotliv˘ch MC, spolupráci MC v Síti a zkvalitÀování práce Sítû, dal‰í zahrnují ‰ir‰í problematiku, spojenou pﬁedev‰ím s uplatnûním Ïen
na trhu práce.

LOCAL TO LOCAL
Cílem projektu je podpora a prohloubení spolupráce mateﬁsk˘ch center s místní samosprávou, finanãnû je podporován HUAIROU
Commission. Dal‰í kolo vyhlásí SíÈ v pﬁí‰tím
ãísle.

GROWING FROM BOTTOM UP!
Projekt posiluje jednotlivá mateﬁská centra
a podporuje jejich spolupráci v regionech,
finanãnû je podporován nadací Bernard van
Leer Foundation.
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PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY SÍTĚ
MC V ČR BLÍŽE K UŽIVATELŮM
Projekt dotovan˘ z MPSV (program prevence
sociálního vylouãení pro rodiãe peãující o dítû
do 6 let vûku) podporuje základní sluÏby, které
SíÈ poskytuje ãlensk˘m MC a tûm, kteﬁí chtûjí
zaloÏit MC.

PROCTER & GAMBLE
PRO MATEŘSKÁ CENTRA
Firma Procter & Gamble nabízí ve spolupráci
s Nadací VIA mateﬁsk˘m centrÛm, která jsou
v Síti, moÏnost zúãastnit se v˘bûrového ﬁízení
na podporu své ãinnosti. V kvûtnu 2006 se
oãekává vyhlá‰ení dal‰ího roãníku.

COOLHELP
Obãanské sdruÏení Coolhelp nabídlo Síti
zúãastnit se spolu s dal‰ími organizacemi jeho
charitativního projektu, z prodeje náramkÛ získala SíÈ finanãní podporu na vydáni publikace
o metodice zakládání a vedení mateﬁsk˘ch
center.

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
RODINĚ
Spoleãn˘ dvoulet˘ projekt Sítû mateﬁsk˘ch
center a Gender Studies, o.p.s., kter˘ pﬁispûje
k vût‰í flexibilitû ãeského trhu práce. Cílem je
lep‰í zamûstnavatelnost ohroÏen˘ch skupin,
jimiÏ jsou v tomto pﬁípadû matky s mal˘mi
dûtmi a Ïeny v pﬁeddÛchodovém vûku, a odbourávání genderov˘ch stereotypÛ na stranû
zamûstnavatelÛ. Projekt je spolufinancován
Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním
rozpoãtem âR.

PŮL NA PŮL
– ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
PRO ŽENY A MUŽE
Cílem je sniÏování nerovností mezi muÏi
a Ïenami na trhu práce v âR. Více najdete na
str. 15. Tento bulletin je jedním z jeho produktÛ. Projekt je spolufinancován ESF EU
a státním rozpoãtem âR.
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DÍTĚ NENÍ HANDICAP
Nositelem posledního ze série projektÛ zamûﬁen˘ch na zv˘‰ení konkurenceschopnosti Ïen
– matek na trhu práce je Tempo Training
& Consulting s.r.o.. SíÈ je zapojena jako partner.

BÝT NORMÁLNÍ JE DNES
HANDICAP?
Pod uveden˘m titulem poﬁádala SíÈ MC v âR
13. a 14. ledna 2006 v Brnû konferenci zamûﬁenou na posílení povûdomí spoleãnosti
o v˘znamném pﬁíspûvku mateﬁsk˘ch center
v oblasti prevence rizika sociálního vyluãování
rodin s mal˘mi dûtmi. SíÈ upozornila pﬁedev‰ím na disproporce spojené s pﬁínosem
MC pro spoleãnost a s podmínkami jejich
existence.

ZCELA SUBJEKTIVNÍ POHLED
OKOUZLENÉ NÁVŠTĚVNICE
Z PRAHY
Hned na úvod mne omluvte, Ïe nejsem
schopna nezaujaté reflexe. MÛj pohled na konferenci je ovlivnûn takov˘mi maliãkostmi, jako
setkáním s natû‰enou „hlídací sleãnou”, která
se mi polovinu ãasu starala o chlapeãka, skvûlou pomazánkou z ãervené ﬁepy pﬁivezenou
Annou Petrovou ze Svitav, ranní dûtskou básniãkou od Dany Jancové i setkáním s panem
ﬁeditelem ‰koly, ve které se konaly sobotní semináﬁe.
Vybaveny mapiãkami od brnûnsk˘ch organizátorek jsme s dal‰ími praÏsk˘mi maminkami
na‰ly Bíl˘ dÛm docela snadno. „Prezence napravo, ubytování potvrìte u stoleãku, za pût
minut zaãíná program”. Nad hlavou nám na
prádelních ‰ÀÛrách plápolaly bavlnûné plínky
polepené, na‰pendlené, po‰ité v˘stﬁiÏky
z novin, fotografiemi a logy jednotliv˘ch center
– v˘stava „Co jsme stihly mezi praním plen”.
Jen neochotnû jsme se od‰ouraly do sálu.
Nemûly jsme ‰anci pﬁeãíst ani zlomek toho, co
pleny hlásaly.
Sál byl útû‰nû zaplnûn, vût‰inu náv‰tûvníkÛ
tvoﬁily samozﬁejmû Ïeny. Dûti, které neprojevily
zájem o konferenãní dûní, maminky zaparkovaly

do dûtského koutku. Po úvodním pﬁivítání „po
jednotliv˘ch krajích” se ve mnû zvedla dal‰í
vlnka euforie – vzpomnûla jsem si na
Svûrákova Akumulátora a pﬁedstavila si mnoÏství uskuteãnûn˘ch i zatím nerealizovan˘ch nápadÛ v hlavách pﬁítomn˘ch. Samotnou by mû
zajímalo, jak tato koncentrace Ïenství pÛsobila
na pﬁítomné muÏe. Zdálo se mi, Ïe jak Marian
Ho‰ek – námûstek MPSV, tak Jan Husák (KDU
– âSL) ze zastupitelstva Jihomoravského kraje
a dokonce i poslanec Pavel Severa (KDU –
âSL) se na onu Ïenskou notu vyladili rychle.
Ze zdravice pana námûstka Ho‰ka bylo zﬁejmé,
Ïe mateﬁská centra mají na ministerstvu mocného spojence. Mluvil o hodnotû svépomoci,
prevenci sociální izolace, otevﬁenosti mateﬁsk˘ch center a o jejich kladném vlivu na maminky, otce i dûti. Pan Husák pak pﬁedstavil
projekt rodinn˘ch pasÛ (obdoba studentsk˘ch
ISIC karet). Poslanec Severa mimo diskutabilního a posléze i diskutovaného návrhu na
zv˘‰ení rodiãovského pﬁíspûvku pﬁivezl Síti
mateﬁsk˘ch center i penûÏit˘ dar 100 000,- Kã.
Za to mu jistû patﬁí dík.
Paní Marxová-Tominová z MPSV pﬁedstavila
(mimo jiné) termín „prorodinná sluÏba”, coÏ je
pro nás, které stále balancujeme na hranû
sociálních sluÏeb, kultury, pﬁípadnû sportu,
dÛleÏitá zpráva. Standardy takto definovan˘ch
sluÏeb na ministerstvu vznikají právû v tûchto
mûsících.
Slovenská mateﬁská centra pﬁedstavila Saskia
Repãíková. Inspirativní bylo její povídání
o projektu „SpoloãnosÈ priatelská rodine”.
Slovenky oceÀují rodinû pﬁátelské restaurace,
obchody i samosprávy zvlá‰È, po kategoriích.
Dle Saskiin˘ch slov je o nálepku, která ocenûní
doprovází, velk˘ zájem.
Bylo by hﬁíchem nezmínit Jiﬁinu ·iklovou,
která jako ostatnû vÏdycky, provokovala pﬁítomné k obãanské a vlastnû i politické angaÏovanosti. Její nápad vyuÏít pﬁedvolebního roku
a pozvat si zástupce jednotliv˘ch stran k diskusi nad tématy, která nás opravdu zajímají, mi
dodnes vrtá hlavou. Zástupkynû Ombudsmana
Anna ·abatová pﬁedstavila svoji práci na
úﬁadû, psycholoÏka Ilona ÂpaÀhelová vlévala

krev do unaven˘ch koordinátorsk˘ch Ïil a zdÛrazÀovala, Ïe kdyÏ na nûco nemáte sílu, tak to
prosím nedûlejte! Odpoledne se je‰tû se‰la síÈová centra ke krátké reflexi práce v minulém
roce. Bylo mi jen líto, Ïe jsme na tohle setkání
mûly tak málo sil i ãasu.
Sobotní semináﬁe (syndrom vyhoﬁení, komunikace, rodinné právo, fundraising, strategické
plánování…) se konaly v základní ‰kole
SváÏná, v jediné mûstské ãásti se „zelen˘m”
vedením radnice. Budova, která z venku dûsila
svou velikostí (pojme na 900 dûtí), mi – mamince Ïáka jedné alternativní praÏské ‰koly –
u‰tûdﬁila lekci o vlastních pﬁedsudcích. Pﬁes
mimikry sídli‰tní ‰koly tady vládne svobodn˘
duch. âást uvolnûnosti a tvoﬁivosti se povedlo
pﬁenést do semináﬁÛ. Osobnû jsem nav‰tívila
dvousemináﬁ Ilony ·paÀhelové o komunikaci
v mateﬁsk˘ch centrech. Byl skvûle pﬁípraven.
Díky za sdílené nápady a „pﬁíklady dobré
praxe” patﬁí v‰em zúãastnûn˘m.
Nevím, jak dostateãnû ocenit práci moravsk˘ch i ãesk˘ch organizátorek a organizátorÛ.
Podrobné mapy, návody i jízdní ﬁády autobusÛ, helplinky pro ztracené i skvûlé jídlo nastavily vysokou laÈku pro poﬁadatele pﬁí‰tích
setkání. Jmenovitû dûkuji Hance Beránkové
i za to, jak zvládla komunikaci se vzdálenou
Prahou i Janû Fajtové a ostatním ze Sítû, které
celou konferenci pﬁipravily.
Martina Pojarová

SUCHÁ FAKTA ANEB KDO
ZA ČÍM STOJÍ
Konference se zúãastnilo 62 MC (z toho 8 tehdy
je‰tû neãlensk˘ch), v pátek 13. 1. 2006 se registrovalo 129 úãastníkÛ, cca 25 dûtí, 24 hostÛ
z místní a krajské správy a samosprávy a ze
spﬁátelen˘ch organizací. Zastoupena byla i média
– rozhlas, âT, âTK, Literární noviny a dal‰í.
âTK vydala dvû zprávy, informace o konferenci
zaznûly na rozhlasov˘ch vlnách, âT vysílala
spot, Literární noviny vydaly obsáhlou zprávu,
v lidov˘ch novinách vy‰el sloupek od Jiﬁiny
·iklové.
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Program probûhl témûﬁ podle plánu:
1. V‰ichni domluvení ﬁeãníci: námûstek ministra práce a sociálních vûcí Marian Ho‰ek, ﬁeditelka odboru pro rodinnou politiku a sociální
práci MPSV Michaela Marksová–Tominová,
socioloÏka Jiﬁina ·iklová, psycholoÏka Ilona
·paÀhelová, zástupkynû veﬁejného ochránce
práv Anna ·abatová, zástupkynû Únie matersk˘ch center na Slovensku Saskia Repãíková
a zástupkynû Nadace VIA Kateﬁina Paﬁízková
pﬁednesli své pﬁíspûvky.
Slovo dostali i hosté, kteﬁí se o nûj pﬁihlásili.
2. Ve foye sálu Bﬁetislava Bakaly instalovaly
maminky z center v˘stavu „Co jsme stihly
mezi praním plen". Je obdivuhodné, jak skvûle
mateﬁská centra obohacují komunitní Ïivot.
3. Veãer se nás je‰tû vût‰ina dobﬁe pobavila
v Kabinetu Múz na „mimozemské sci-fi komedii o vûcech zatracenû pozemsk˘ch” Misionáﬁi
od autora Pavla Stra‰áka.
4. Sobota byla tradiãnû urãena workshopÛm:
strategické plánování, fundraising, Jak zaãít,
komunikace v MC, pracovnû právní minimum,
moÏnosti získávání financí z EU, záÏitkov˘ semináﬁ, spolupráce Klubu dvojãat s MC, metoda
LSP. V‰echny se nakonec pﬁes drobné zádrhele odehrály, soudû podle hodnocení, ke spokojenosti pﬁítomn˘ch.
Poprvé jsme si v Síti vyzkou‰ely organizaci „na
dálku”. Pﬁíprava konference mimo Prahu byla
obrovskou ‰kolou Ïivota pro v‰echny, které se
na ní podílely:
1. Celou oblast logistiky mûla v kompetenci
MC v Jihomoravském kraji.
Zaji‰tûní zázemí pro setkání koordinovala
Hanka Beránková z MC Studánka v Ti‰novû, na
její bedra pﬁipadlo obstarání prostor a ubytování. Obãerstvení a veãerní divadlo si vzala na
starost Jana Skládaná z MC Klokánek v Brnû.
Hlídání dûtí mûlo v péãi MC z Boskovic.
Za tímto v˘ãtem se skr˘vá nepoãitatelnû hodin
dojednávání, telefonování, bûhání, mailování..., stejnû jako celá ﬁada ochotn˘ch matek ze
jmenovan˘ch center. Co se jídla t˘ãe, nesmíme
opomenout pﬁíspûvky dobrot, které pﬁivezly
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úãastnice ze v‰ech koutÛ na‰í republiky.
2. V‰e ostatní: program, ﬁeãníky, financování,
komunikaci s médii, komunikaci s úãastníky…
zaji‰Èovala praÏská kanceláﬁ Sítû:
Program vãetnû ﬁeãníkÛ byl v kompetenci Rut
Kolínské. Témûﬁ nekoneãnou korespondenci
s MC, vyﬁizování pﬁihlá‰ek, vytváﬁení seznamÛ,
zaﬁazování úãastníkÛ do workshopÛ a pﬁedev‰ím odpovídání na ve‰keré otázky po nocích
se sv˘m notebookem provádûla Jana Fajtová.
Kdo nezkusil, nemá tu‰ení, o ãem pí‰u. Podala
skvûlou práci!
Lucie Slauková s úãetní Pavlínou jistily ve‰keré finanãní operace a smlouvy - nevdûãná
práce, bez které bychom v‰ak nemohly dûlat
nic.
Premiéru mûla i Hanka Uhríková z Teplic, podaﬁilo se jí získat pro úãastníky sponzorské
dary, které vÏdy pﬁíjemnû potû‰í. Zdá se, Ïe se
jí také podaﬁilo nakroãit nov˘m smûrem
k firemnímu dárcovství pro mateﬁská centra.

JAK SE ŽIJE
V MATEŘSKÝCH CENTRECH
CO JSOU MATEŘSKÁ CENTRA
Mateﬁská centra zﬁizují zpravidla matky na mateﬁské dovolené, které se zároveÀ podílejí na jejich samosprávû
a zaji‰tûní programÛ. ZaloÏení obãanského sdruÏení, shánûní prostor a penûz, budování samosprávy mateﬁského centra, koncipování a zaji‰Èování programÛ, starost o public relation, fundraising vyÏaduje orientaci
v zákonech, tûsn˘ kontakt s obecními úﬁady a zájem o obecné dûní. Matky tak procházejí ‰kolou manaÏersk˘ch schopností i obãanského Ïivota.
Mateﬁská centra mají neformální charakter a umoÏÀují matkám s mal˘mi dûtmi vyjít z izolace, kam se celodenní péãí o dítû dostávají, posilují tím mateﬁskou roli Ïeny, pomáhají jim udrÏovat profesní orientaci a posilují jejich sebevûdomí. Uãí rodiny vyuÏívat voln˘ ãas, pÛsobí tedy i jako prevence kriminality. Jsou místem,
kde jsou dûti vítány, kde nacházejí pﬁirozené spoleãenství vrstevníkÛ a vidí svoji matku v jiné roli neÏ
v domácnosti. Mateﬁská centra poﬁádají programy pro matky, rodiãe, dûti a celé rodiny: tvoﬁivé, vzdûlávací,
sportovní, rekvalifikaãní i jednorázové akce. Navíc poskytují spoleãenství, solidaritu a otevﬁenost v‰em generacím, pomáhají vytváﬁet pﬁátelské vztahy v komunitním Ïivotû a podnûcují zájem o Ïivotní prostﬁedí.
Otevﬁenost mateﬁsk˘ch center umoÏÀuje integraci do spoleãenství „odli‰n˘ch”, uãí toleranci a pﬁedchází
xenofobii. Mateﬁská centra jsou otevﬁena v‰em rasám, rÛzn˘m sociálním vrstvám, lidem s rÛzn˘m postiÏením, uprchlíkÛm a dal‰ím. Tím v‰ím pﬁispívají k rozvoji obãanské spoleãnosti a mohou b˘t odrazov˘m mÛstkem k aktivní úãasti v komunální politice.

JAK SE ŽIJE MAMINKÁM S KOČÁRKY
Celorepubliková kampaÀ Sítû MC v âR Jak se Ïije maminkám s koãárky potrvá t˘den od pátku 12. do pátku
19. kvûtna 2006. Jejím hlavním cílem je plo‰nû upozornit na nesnáze, které musejí v kaÏdodenním Ïivotû
zdolávat maminky s dítûtem v koãárku. KampaÀ probíhá pod zá‰titou Sítû MC v âR, ale protoÏe podmínky
v jednotliv˘ch mûstech jsou rÛzné, stejnû jako moÏnosti na jejich ﬁe‰ení, má kaÏdé MC volné ruce ve volbû
formy, jakou upozorní místní zastupitele na místa, která jsou obzvlá‰È neschÛdná pro maminky s koãárkem
a pﬁitom to jsou místa, která potﬁebují nav‰tívit (odbor sociální péãe, lékaﬁ, obchody, pﬁechody ulic, vchody
do nûkter˘ch objektÛ, místa k trávení volného ãasu atd.). Mateﬁské centrum K2 z Prahy se chystá napﬁíklad
upozornit na problémy v‰udypﬁítomn˘ch psích exkrementÛ. Aby akce nezÛstala pouh˘m v˘kﬁikem, budou
pozváni nejvy‰‰í pﬁedstavitelé obce, kteﬁí by mûli projít spolu s dal‰ími úãastníky trasu vedenou nejchoulostivûj‰ími místy. Nabízí se mnoho moÏností, jak takov˘ happening uspoﬁádat, napﬁíklad pﬁedat panu starostovi
koãárek (nejlépe i dítûtem) a dát mu moÏnost, aby si sám vyzkou‰el zvládnout mnohdy krkolomné situace.
Organizátoﬁi MC pﬁedají své návrhy na ﬁe‰ení, nad kter˘mi chtûjí s úãastníky z radnice diskutovat. SíÈ vyzvala
k úãasti i MC v mûstech, kde nemají Ïádné problémy, tam mohou kampaÀ vyuÏít k podpoﬁe mûsta a tím
k navázání dobr˘ch vztahÛ.

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ (FAMILY FRIENDLY SOCIETY)
KampaÀ Sítû MC v âR je zamûﬁena na posílení rodiny ve spoleãnosti a na podporu prorodinné politiky.
Souãasná spoleãnost zamûﬁená na v˘kon a úspûch vytlaãuje rodiny zejména s mal˘mi dûtmi mezi ohroÏené
skupiny na okraji spoleãnosti, proto je zapotﬁebí jasnû deklarovat, Ïe dûti chceme nejen penûzi a slovy, ale
pﬁedev‰ím ãiny. Ti, kdo s podporou rodiny v podobû nabídky bezbariérového prostﬁedí, rodinn˘ch slev,
snahou o zachování zdravého Ïivotního prostﬁedí atd. uÏ zaãali, mohou získat certifikát Spoleãnost pﬁátelská
rodinû. Oãekáváme, Ïe kampaní pﬁispûjeme ke zv˘‰ení spoleãenské prestiÏe rodiny. âlenská mateﬁská centra
Sítû MC v âR jsou rozeseta po celé republice. Vûﬁíme, Ïe jednotlivá MC povzbudí kampaní k prorodinn˘m
aktivitám ‰iroké okolí svého pÛsobení.
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KDO MŮŽE ZÍSKAT CERTIFIKÁT „SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ”
Státní i soukromé spoleãnosti a organizace (nejrÛznûj‰ího typu), kulturní instituce, ‰koly, nemocnice, v˘robní
podniky a firmy, média, obce, úﬁady…

KRITÉRIA HODNOCENÍ
KaÏd˘ subjekt bude hodnocen podle specifick˘ch moÏností, které ve své oblasti mÛÏe nabídnout. Ale pﬁesto
platí tato základní kritéria:
• podmínky musí mít trval˘ charakter (písemnû stvrzen˘)
• Ïádné bariéry
• dítû vítané
• rodinné slevy
• ãisté a zdravé prostﬁedí (nekuﬁácké)
• ohleduplnost k Ïivotnímu prostﬁedí

KDO A JAK MŮŽE NAVRHOVAT VHODNÉ SUBJEKTY
Návrhy oãekáváme pﬁedev‰ím z ﬁad „uÏivatelÛ” tedy rodin, ale pﬁihlásit se mohou i sami ti, kteﬁí by chtûli certifikát obdrÏet. Navrhovatelé by mûli vyplnit formuláﬁ na návrh (ke staÏení na www.materska-centra.cz) a svÛj
návrh mohou je‰tû doloÏit dal‰ími dokumenty: letáky, fotografie, dobrozdání dal‰ích osobností atd. V‰echny
dokumenty musí b˘t ﬁádnû uloÏeny, mûly by b˘t k dispozici pro porotu a pokud nepÛjde o interní informaci,
mohou b˘t dostupné (na poÏádání) i veﬁejnosti. Návrhy na ocenûní subjektÛ s celorepublikov˘m pÛsobením
pﬁijímá SíÈ MC v âR do 31.7.2006.
Návrhy subjektÛ místní pÛsobnosti pﬁijímají organizátorky ve spádov˘ch MC
v termínech, které si samy urãují.

KDO BUDE HODNOTIT
Vyhodnocování bude probíhat na
místní a celorepublikové úrovni. âleny
poroty vyberou a jmenují zástupci MC
v místû a ãlenky rady Sítû MC v âR vyberou a jmenují ãleny poroty pro ocenûní institucí s celonárodní pÛsobností
nebo v˘znamem.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
Místní vyhla‰ování probíhá podle místních ãasov˘ch podmínek, které si jednotlivá MC urãují sama. Ocenûní na
celorepublikové úrovni probûhne
v ﬁíjnu 2006. Na tomto slavnostním
vyhlá‰ení bude zveﬁejnûn i seznam
organizací, které získaly ocenûní na
místní úrovni.

MEDIÁLNÍ PARTNER
Hlavním mediálním partnerem se stane
novû vznikající ãasopis Máma a já.
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SEZNAM MC
145 ãlenÛ Sítû MC v âR podle krajÛ

JIHOČESKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Slávka Nejedlá, Písek, mc.kvitek@tiscali.cz
1.
2.
3.
4.
5.

MC Máj
MC Mí‰a
MC Kvítek
MC Beru‰ka
MC Radost

âeské Budûjovice
âesk˘ Krumlov
Písek
Strakonice
Tábor

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Daniela Pevná, Vy‰kov, danielapevna@seznam.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MC Îirafa
Bílovice nad Svitavou
Klub Ratolest
Blansko
MC pﬁi TJ Rytmus Boskovice
Boskovice
MC Klokánek
Brno - Lesná
MC Kamarád
Kyjov
MC Studánka
Ti‰nov
Rodinné centrum âtyﬁlístek
Vi‰Àové u Znojma
MC Radost
Vy‰kov
RC Mace‰ka
Znojmo

KARLOVARSKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Hana ‰najdrová, Cheb, mcklubicko@seznam.cz
1. MC Klubíãko
2. MC Karlovy Vary
3. MC OstrÛvek

Cheb
Karlovy Vary
Ostrov

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Jarmila Polanská, Hradec Králové, jarmilapolanska@volny.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MC Îirafa
DvÛr Králové nad Labem
KMC Sedmikráska
Hradec Králové 16
MC Domeãek
Hradec Králové 3
MC Kapiãka
Jiãín
Klub SUN Náchod (Dûtsk˘ klub Hopsáãek) Náchod
MC Na Zámeãku
Nové Mûsto nad Metují
MC Jája
Rychnov nad KnûÏnou
MC Brouãci
Solnice
MC KAROlinka
Trutnov
MC KAMaRáT
Velké SvatoÀovice
MC Kopretina
Vrchlabí

MC Mateﬁídou‰ka
Hejnice
MC Svûtlu‰ka
Jablonec nad Nisou
MC Rodinka
Jilemnice
MC âmelák
Liberec
Centrum volného ãasu Arabela
Liberec
Klub rodiãÛ M.E.D.
Semily
MDC Maják
Tanvald
CPR Náruã
Turnov

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Lenka Kalniková, Karviná,
lenka.kalnikova@centrum-slunicko.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RC SlÛnû
Bohumín
MC Klubíãko
Fren‰tát pod Radho‰tûm
Klub maminek Brouãci
Fr˘dek-Místek
CPR Sluníãko
Karviná Nové Mûsto
M-centrum - MC pro nov˘ Ïivot
Nov˘ Jiãín
RC Chaloupka
Ostrava
MC Rodinka
Ostrava - Nová Ves
MC Krteãek
Ostrava – Poruba

OLOMOUCKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Marie Schmidlová,Olomouc, marie.schmidlova@seznam.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MC Dráãek
Mateﬁské sdruÏení Krteãek
MC Poupátko
MC Libísek
MC Rybiãka
MC Sluneãnice
MC Klubíãko
MC YMCA Olomouc
MC Cipísek
MC Sluníãko
MC Babouãek

Hranice
Jeseník
Kﬁelov
Libina
Litovel
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Prostûjov
Pﬁerov
·umperk

PARDUBICKÝ KRAJ
Koordinátorka:
zatím není
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MC Rosa
MC MAMA klub
MC Dûtsk˘ svût
MC Litomy‰l
MC Pohádka
MC KrÛãek
MC Medvídek
MC Pohoda

âeská Tﬁebová
Chrudim
Lan‰kroun
Litomy‰l
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Îamberk

PLZEŇSKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Petra Hou‰ková, Turnov, naruc.turnov@seznam.cz
1. MC Oveãka
2. MC Kaãka
3. MC Macef

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cvikov
Desná I
Fr˘dlant v âechách

Koordinátorka:
Hana Pudelská, PlzeÀ, cedr.plzen@seznam.cz
1.
2.
3.
4.

MC Budulínek
MC Jablíãko
CeDR (Centrum dûtí a rodiãÛ)
MC Medvídek

Dobﬁany
PlzeÀ
PlzeÀ
Su‰ice
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PRAHA
Koordinátorka:
Svatava StaÀková, Praha1, stanek@mail.ctk.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MC Na Poﬁíãí
Praha 1
Klub K2
Praha 10 MC Frydolínek
Praha 10 - Hostivaﬁ
MC Mateﬁídou‰ka
Praha 10 - Hostivaﬁ
MC Domeãek
Praha 11 - JiÏní Mûsto
RKC Nová Trojka
Praha 3 - ÎiÏkov
Klub maminek Balónek
Praha 4 - Modﬁany
MC Rybiãka
Praha 4 Spoﬁilov
Klub dvojãat a víceãat
Praha 5 - Barrandov
KMC Barrandov
Praha 5 - Barrandov
MC ProkÛpek
Praha 5
MC Máta
Praha 6
MC ¤epík
Praha 6 - ¤epy
MC a rodinn˘ klub Pohoda
Praha 8 - Troja
Kulturní MC Knoflík
Praha 9
Klub mal˘ Neposeda
Praha 9 – Bûchovice
MC Cirkus
Praha 9 - âakovice
Klub maminek Klubíãko
Praha 9 - âern˘ Most
MC MUM
Praha 9 - Horní Poãernice
MC Klánovice
Praha 9 - Klánovice
Komunitní centrum Heﬁmánek Praha 9 – Satalice

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Koordinátorky:
jih – Petra ·tûpová, Dobﬁí‰,
petra.stepova@seznam.cz
sever – Jiﬁina Chlebovská, Mûlník,
j.chlebovska@seznam.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MC Hvûzdiãka
MC Sluneãnice
MC Pampeli‰ka
MC Bu‰tûhradsk˘ pelí‰ek
MC Kulí‰ek
MC Kopretina
MC âelákovice
MC Kostiãka
MC Dobﬁí‰ek
MRC Sedmikráska
MC Hostík
MC Permoníãek
RKC Klínec
MC Uzlík
MC Empatie
RC Ka‰párek
MC Milovice
MC Konvikt
MC Sedmikráska
RC My‰ák
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

MC Svítání
MC Podûbrady
MC Matylda
MC Rozmar˘nek
MC Petrklíã
MC Lodiãka Stranãice
MC Mot˘lek
DC Pohádka

Nymburk
Podûbrady
Pﬁíbram VII
RoÏmitál pod Tﬁem‰ínem
Sedlãany
Stranãice (u ¤íãan)
T˘nec nad Sázavou
Votice

ÚSTECKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Lucie âerná, Ústí n.L., mljoc@quick.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MC Bûlásek
Dûãín
MC Kulihrá‰ek
Dubí
MC Sluníãka
Chlumec u Ústí nad Labem
MC Kolibﬁík
Chomutov
MC KoÈátko
Jiﬁíkov
MC Rodiãe a dûti z Kadanû
KadaÀ
MC Rará‰ek
Klá‰terec nad Ohﬁí
MC Klubíãko
Litomûﬁice
MC Klubíãko
Litvínov
CVâ Pojìte si k nám hrát
Most
MC Mat˘sek
Roudnice nad Labem
MC Vûtrník (o.s.Nová Ves)
Teplice
MC Pohádka
Ústí nad Labem
MC Sluneãník
Ústí nad Labem
MC Rybiãka
Varnsdorf

KRAJ VYSOČINA
Koordinátorka:
zatím není
Bene‰ov
Beroun
Bﬁeznice
Bu‰tûhrad
Bystﬁice u Bene‰ova
âáslav
âelákovice
âesk˘ Brod
Dobﬁí‰
Dolní Bousov
Hostivice
Jílové u Prahy
Klínec
Kolín
Lysá n.L.
Mûlník
Milovice - Mladá
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Neratovice

1.
2.
3.
4.
5.

KMD Zvoneãek
MC Andílci
MaRC Námû‰È
MC Rolniãka
MC Rodinka

HavlíãkÛv Brod
Hrotovice
Námû‰È nad Oslavou
Svûtlá nad Sázavou
Velké Meziﬁíãí

ZLÍNSKÝ KRAJ
Koordinátorka:
Leona Hozová, Zlín, domino@dominozlin.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MC Srdíãko
Hole‰ov - V‰etuly
Baby DOMINO - MaMi centrum
Zlín
MC Klubíãko
KromûﬁíÏ
RC âtyﬁlístek
Staré Mûsto
MC EMCéãko
Vala‰ské Meziﬁíãí
MC Sluníãko
Vsetín

Seznam ãlenÛ Sítû a dal‰í informace o MC najdete na
www.materska-centra.cz, kde si kaÏdé centrum samo
aktualizuje svá data.

ZA NAŠIMI HUMNY
KDO JE KDO NA
MEZINÁRODNÍM POLI
Matky na celém svûtû vidí budoucnost oãima sv˘ch dûtí, ãasto dokonce oãima dûtí jejich dûtí. To je vût‰inou
vede k hledání moÏností, jak zlep‰ovat Ïivotní podmínky hned tam, kde Ïijí, a jak ovlivnit mocné „tohoto
svûta”, aby jejich rozhodování o smûﬁování svûta bralo ohled k budoucím generacím. A tak v rÛzn˘ch zemích
vznikají skupinky ãi velká hnutí, jejich zájmy jsou si hodnû podobné, jejich zku‰enosti jsou v‰ak ãasto velmi
rozdílné. Vûdomí, Ïe nejsme sami, Ïe se mÛÏeme vzájemnû obohacovat, Ïe si mÛÏeme vymûÀovat zku‰enosti, Ïe si mÛÏeme vzájemnû pomáhat, tak jak to známe z lokální praxe v mateﬁsk˘ch centrech, nás pﬁivedlo
i mezi organizace, které mají globální dopad.

MINE
(MOTHER CENTERS INTERNATIONAL NETWORK FOR EMPOWERMENT)
Mateﬁská centra mají za sebou úspû‰nou historii. Bûhem dvou desetiletí se my‰lenka mateﬁsk˘ch center díky
pﬁedávání od ãlovûka k ãlovûku a díky svépomoci roz‰íﬁila jako virus do patnácti rÛzn˘ch zemí. Mateﬁská
centra nabízejí odpovûì na historickou potﬁebu obyvatel svûta, obnovují rodinné a sousedské vztahy tam,
kde byly naru‰eny modernizací (západní Evropa a USA), socialistick˘m reÏimem (âeská republika,
Slovensko), válkou (Bosna a Hercegovina), chudobou a aids (Kenya), kolonialismem (Kanada) nebo migrací
(Filipíny).
Potﬁeba koordinovat vzájemnou spolupráci a v˘mûnu zku‰eností mezi MC v rÛzn˘ch koutech svûta pﬁivedla
pﬁedstavitelky nûmeck˘ch a ãesk˘ch MC Moniku Jaeckel, Rut Kolínskou a Andreu Laux k zaloÏení mezinárodní sítû MC MINE.
MINE získala Dubajskou mezinárodní cenu „best practice" od UN-Habitat za zlep‰ování Ïivotních podmínek
posilováním obãanské spoleãnosti, obnovováním sousedsk˘ch vztahÛ a oÏivováním komunitního Ïivota.
SíÈ MC v âR je zakládající organizací MINE a Rut Kolínská je ãlenkou správní rady.
Poslední schÛzka MINE se odehrála 13. bﬁezna tohoto roku v Praze, kde úãastnice projednávaly pﬁedev‰ím
pﬁípravu spoleãné prezentace na GWIA pﬁi World Urban Foru ve Vancouveru.
V rámci spolupráce s MINE se mateﬁská centra v âR podílejí na mezinárodním v˘zkumu „Jak chceme vychovávat své dûti?" V˘sledky v˘zkumu budou prezentovány na konferenci v Bratislavû 18. – 20. listopadu 2006.
Zajímav˘ v˘zkum o ‰íﬁení my‰lenky MC v rÛzn˘ch zemích svûta provádí Monika Jaeckel.
Kontakt a více informací: www.mine.cc

GROOTS INTERNATIONAL
(GRASSROOTS ORGANIZATIONS OPERATING TOGETHER IN SISTERHOOD)
Grassroots jsou doslova koﬁeny trávy, oznaãení grassroots ve spojení s organizací nebo s Ïenami se velmi
tûÏko pﬁekládá, Jiﬁina ·iklová pouÏívá termín Ïeny z podhoubí. S pﬁekladem mají problém i Nûmky a tak jako
ony jsme se i my rozhodly zÛstat u anglického originálu, nûkdy pouÏíváme termín svépomocné skupiny, coÏ
vystihuje jen ãást podstaty obsahu.
Dlouhodobá vize GROOTS vychází ze snahy vytvoﬁit celosvûtové hnutí, které posiluje hlas a odvahu Ïenám,
které chtûjí naplÀovat své pﬁedstavy o Ïivotních podmínkách tam, kde Ïijí, získat jim dlouhodobé partnery
a podporu, vytváﬁet novou politickou kulturu.
Vize vznikla na základû diskuse bûhem 3. Svûtové konference Ïen v Nairobi v roce 1985. Úãastníci do‰li
k závûru, Ïe je potﬁeba do hledání cest k sniÏování chudoby a sociální exkluze zapojovat ty, kter˘ch se to t˘ká,
tedy pﬁedev‰ím Ïeny.
O ãtyﬁi roky pozdûjiv GROOTS odstartovala spolupráci mezi dvaceti skupinami z nejrÛznûj‰ích koutÛ svûta.
Spolupráce odstraÀuje národnostní i politické bariéry, je zaloÏena na v˘mûnû zku‰eností, informací,
poznatkÛ, na spoleãném hledání vzájemné pomoci i moÏností stále pevnûj‰í spolupráce v budoucnosti.
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âlenky GROOTS se dohodly na následujících hodnotách a principech:
• respekt nezávislosti a autonomii místních ãlensk˘ch skupin
• respekt kulturních, etnick˘ch, náboÏensk˘ch a dal‰ích druhÛ rozdílností
• respektování a zveﬁejÀování praktick˘ch zku‰eností, dovedností a expertíz kaÏdodenního Ïivota
• pomoc v ‰íﬁení a spojování s dal‰ími organizacemi (národnû, regionálnû, globálnû)
• vedení rozhovorÛ a partnerství s vládou, sponzory, politiky, odborníky v oblasti Ïivotních podmínek jako je
bydlení, infrastruktury, péãe o dûti…
SíÈ MC v âR je ﬁádn˘m ãlenem GROOTS od roku 1999.
GROOTS se schází ke spoleãnému strategickému plánování. SchÛze b˘vají vÏdy spojeny s dal‰ími aktivitami,
pﬁinejmen‰ím slouÏí k podpoﬁe jednotliv˘ch ãlensk˘ch skupin. Globální facilitátorka Sandy Schilen nav‰tívila
naposledy âeskou republiku u pﬁíleÏitosti pﬁedávání certifikátu Spoleãnost pﬁátelská rodinû mateﬁsk˘m centrÛm v ﬁíjnu 2004.
Finanãní podporu své práce získávají GROOTS od nejrÛznûj‰ích soukrom˘ch dárcÛ, velk˘ch firemních nadací
a z programÛ OSN.
Kontakt a více informací: www.groots.org

HUAIROU COMMISSION
Îenám se povût‰inou pracnû daﬁilo dostat maximálnû na poﬁad místních jednání o zlep‰ování Ïivotních
podmínek, ale od pokusÛ ovlivÀovat národní nebo globální fóra byly tradiãnû odrazovány. Na svûtovém fóru
nevládních organizací v mûsteãku Huairou v âínû v roce 1995 se podaﬁilo za podpory odborníkÛ ustanovit
mezinárodní organizaci, která si klade za cíl podnûcovat vznik udrÏiteln˘ch komunit a mít vliv na politická
jednání prostﬁednictvím „nov˘ch cest partnerství”.
Huairou komise sdruÏuje jednotlivé sítû Ïensk˘ch organizací:
Asian Women and Shelter Network (AWAS), Foundation for the Support of Women’s Work, GROOTS
International, Habitat International Coalition - Women and Shelter Network (HIC-WAS), International Council
of Women, Women and Cities International and Women & Peace Network.
Huairou komise vûﬁí, Ïe nejlep‰ím zpÛsobem, jak podpoﬁit udrÏitelnost Ïivota, je umoÏnit Ïenám, aby dostaly
pﬁíleÏitost se veﬁejnû vyjádﬁit a prosazovat své názory jak lokálnû, tak globálnû. Proto Huairou komise úzce
spolupracuje s Organizací spojen˘ch národÛ a prosazuje zájmy sv˘ch partnersk˘ch organizací v naplÀování
jejích programÛ.
Díky finanãní podpoﬁe Huairou komise mohla Sít MC v âR vyhlásit tﬁi roãníky mezinárodního projektu
Local to Local. Tento projekt je zamûﬁen na budování a rozvoj partnersk˘ch vztahÛ s místní správou a samosprávou.
Huairou komise sídlí v New Yorku a její hlavní pﬁedstavitelka je Jan Peterson.
SíÈ MC v âR se podílí na ãinnosti Huairou komise prostﬁednictvím ãlenství v GROOTS International. Rut
Kolínská se úãastní strategického plánování.
Kontakt a více informací: www.huairou.org

GRASSROOTS WOMEN'S INTERNATIONAL ACADEMY
(GWIA)
Mezinárodní akademie nabízí v‰em ãlensk˘m skupinám pﬁíleÏitost k prezentaci své práce, k v˘mûnû zku‰eností a ke vzájemnému uãení za úãasti politikÛ, odborníkÛ a novináﬁÛ. Na ustanovení této formy spoleãné
prezentace se podílely GROOTS a MINE. Mezinárodní akademie se postupnû stává uznávan˘m svûtov˘m prostﬁedkem spojování obãanského, odborného a politického svûta.
KaÏdá akademie má své speciální téma. Na první GWIA v Salzgitteru roku 2000 u pﬁíleÏitosti EXPO 2000 prezentovala Jitka Hermannová a Rut Kolínská ãeská mateﬁská centra jako fenomén rozvoje obãanské spoleãnosti v postkomunistické zemi. V roce 2001 v New Yorku v rámci konference OSN Istanbul +5 vyzdvihla Rut
Kolínská a Lucie Slauková role MC pro seberealizaci Ïen matek. V roce 2004 prezentovala Leona Walterová
z MC v Boskovicích projekt Local to Local na GWIA, která byla spojena s World Urban Forem v Barcelonû.
Letos u pﬁíleÏitosti World Urban Fora ve Vacouveru pﬁipravuje Huairou komise spoleãnû s GROOTS dal‰í
GWIA, tentokrát na téma inovativních projektÛ v rámci pﬁekotné urbanizace.
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PŮL NA PŮL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
ŽEN A MUŽŮ
O PROJEKTU
PÛl na pÛl - rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ (Fifty - Fifty) je tﬁílet˘ partnersk˘ projekt podpoﬁen˘ Iniciativou
Spoleãenství EQUAL, kter˘ se zamûﬁuje na problematiku rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro Ïeny a muÏe na trhu práce,
na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znev˘hodnûn˘ch sociálních skupin pﬁi zaãleÀování do pracovního Ïivota. Projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem âeské republiky.
Realizátorem projektu je Gender studies,o.p.s.,: SíÈ MC v âR je jedním z partnerÛ projektu a bulletin PÛl na pÛl
je souãástí podílu Sítû na projektu. BliÏ‰í informace najdete na webové stránce http://www.rovneprilezitosti.cz
V rámci projektu budou probíhat informaãní, mediální, vzdûlávací, v˘zkumné, poradenské a lobbyingové
aktivity, které pﬁinesou pﬁím˘ prospûch ohroÏen˘m skupinám na trhu práce a také tvÛrcÛm politik. Cílov˘mi
skupinami projektu jsou Ïeny mezi 24 – 35 lety, Ïeny nad 50 let, muÏi – otcové, muÏi na rodiãovské dovolené, zamûstnavatelé, HR management – personalisté, zákonodárci, úﬁady práce a ‰iroká veﬁejnost, krajské
úﬁady, specialisté z oblasti práva.
Pro danou ohroÏenou cílovou skupinu (rodiãe mal˘ch dûtí, náv‰tûvnice a náv‰tûvníky mateﬁsk˘ch center)
jsou pﬁipravovány aktivity, které pﬁispûjí k lep‰ímu uplatnûní na trhu práce a prosazování rovn˘ch pﬁíleÏitostí
pro Ïeny a muÏe na trhu práce: semináﬁe, informaãní materiály, interaktivní právnû-poradenská webová
stránka (http://www.rovneprilezitosti.cz), a dal‰í právnû-poradenské aktivity s cílem pomoci tûm, kteﬁí hledají
své uplatnûní na trhu práce, a podporovat ty, kteﬁí se pﬁi hledání zamûstnání nebo pﬁímo v zamûstnání stﬁetávají s diskriminací ãi nerovn˘m zacházením.
SíÈ MC v âR v rámci tohoto projektu zrealizovala prÛzkum potﬁeb ohroÏen˘ch cílov˘ch skupin na trhu práce
– náv‰tûvnic a náv‰tûvníkÛ mateﬁsk˘ch center - v záﬁí aÏ listopadu 2005. Návratnost byla velice
vysoká - 59% a v‰em, kteﬁí jste se na prÛzkumu podíleli, dûkujeme! Závûreãnou zprávu najdete na
www.materska-centra.cz v sekci projekty, na www.rovneprilezitosti.cz, struãná zpráva bude v pﬁí‰tím ãísle
tohoto zpravodaje.
Jeden z podprojektÛ se zamûﬁuje na Královéhradeck˘, Libereck˘ a Jihomoravsk˘ kraj; v tûchto krajích bude
SíÈ MC v âR ve spolupráci s radními a jednotliv˘mi MC poﬁádat semináﬁe na tato témata:
• právní minimum spojené s moÏností individuálních konzultací
• jak napsat strukturovan˘ Ïivotopis, Ïádost o pﬁijetí do zamûstnání, jak uspût pﬁi pﬁijímacím pohovoru ãi ve
v˘bûrovém ﬁízení
• moÏnosti pro slaìování rodinného a pracovního Ïivota
• jak zv˘‰it sebedÛvûru, sebehodnocení a umûní komunikace.
Na semináﬁe vás srdeãnû zveme – bliÏ‰í informace najdete na www.materska-centra.cz.
Kontaktní údaje: Gender Studies,o.p.s.,Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, Linda Sokaãová – projektová manaÏerka, gender.info@ecn.cz, www.rovneprilezitosti.cz; www.pulnapul.cz

ROZHOVOR S LINDOU SOKAČOVOU
KATEŘINA DUŠKOVÁ
„Prostﬁednictvím na‰ich projektÛ se pokou‰íme povzbuzovat Ïeny k získávání sebedÛvûry,” ﬁíká Linda
Sokaãová z Gender Studies, o.p.s.
Termín rovné pﬁíleÏitosti (RP) se ãím dál ãastûji objevuje v médiích, v promluvách politikÛ, sly‰íme ho
z úst firemních personalistÛ - co pﬁesnû si lze pod tímto pojmem pﬁedstavit?
Zjednodu‰enû lze ﬁíci, Ïe jde o pomyslnou rovnou startovní ãáru pro rÛzné skupiny obyvatelstva bez ohledu na
pohlaví, zdravotní stav nebo vûk. Na‰e organizace se zamûﬁuje na rovnost pohlaví, ale v souãasné dobû, která
trpí posedlostí mládím, se novû soustﬁeìujeme i na tématiku vûkové diskriminace. Prostﬁednictvím na‰ich
programÛ a projektÛ se pokou‰íme povzbuzovat Ïeny, které jsou nejvût‰í diskriminovanou skupinou ve spoleãnosti, k získávání sebedÛvûry. SnaÏíme se zlep‰ovat podmínky ve spoleãnosti a v právním ﬁádu. SnaÏíme
se, aby si zamûstnavatelé uvûdomili, Ïe Ïena s mal˘m dítûtem pro nû není zátûÏí, ale mÛÏe b˘t i v˘hodou.
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Nerovnost tu prokazatelnû existuje, ale v Ïenách jakoby se pûstoval pocit, Ïe to tak není, Ïe je jen na jejich
osobním rozhodnutí, ãeho dosáhnou, kam aÏ se odváÏí ve své kariéﬁe dojít. Dokud je Ïena mladá, zdravá
a bezdûtná, mÛÏe se stát, Ïe se s nerovností nepotká. Situace se ve vût‰inû pﬁípadÛ bohuÏel zmûní ve chvíli,
kdy se stane matkou. Ná‰ projekt vznikal mimo jiné i na základû velmi ãast˘ch telefonátÛ pﬁicházejících od
Ïen na rodiãovské dovolené, v nichÏ se nám svûﬁují se stále stejn˘mi problémy t˘kajícími se pﬁedev‰ím
návratu do zamûstnání. Vedle nich se s námi kontaktují Ïeny pﬁeváÏnû po padesátce, které ﬁe‰í obdobné problémy se zamûstnavatelem, jemuÏ zaãínají b˘t kvÛli pokroãilej‰ímu vûku na obtíÏ. Pot˘kají se s neoprávnûn˘mi v˘povûìmi z práce a mizivou moÏností pracovního uplatnûní. Problém je v tom, Ïe si lidé myslí, Ïe to
tak ve spoleãnosti má b˘t. Îe je to v poﬁádku.
A není? VÏdyÈ pﬁece „uÏ od pravûku je Ïena stráÏkyní rodinného ohnû a je to muÏ, kdo vychází do velkého
svûta a pﬁiná‰í obÏivu” - tento argument je moÏné zaslechnout z úst muÏÛ i Ïen je‰tû dnes. Urãitû není v poﬁádku, kdyÏ je jakákoli spoleãenská skupina diskriminována na základû pﬁedsudkÛ. Navíc pracovní uplatnûní
Ïen má na ãeském trhu práce dlouholetou tradici. I kdyÏ Ïeny na trhu práce zastávají stejnou práci jako muÏi,
nejsou za ni stejnû odmûÀovány a ãasto nemají ani stejné podmínky pro kariérní rÛst.
Existuje nûjak˘ návod, jak by se mûla Ïena, která na vlastní kÛÏi pocítila diskriminaci, chovat?
Dosud jsme bohuÏel nemûli finanãní zdroje, prostﬁednictvím nichÏ bychom mohli postiÏen˘m skupinám poskytnout konkrétní pomoc. Projekt EQUAL, na kterém Gender Studies, o.p.s. spolupracuje s dal‰ími organizacemi, nám umoÏÀuje konzultace s právníky, které my pak dále zprostﬁedkováváme cílov˘m skupinám.
V souãasné dobû Ïádn˘ konkrétní návod nemáme, ale snaÏíme se pracovat na tom, aby návody, jak postupovat v takov˘ch situacích, v nejbliÏ‰í dobû vznikly.
Gender Studies, o.p.s. pracuje na rozsáhlém projektu Equal, kter˘ bude probíhat tﬁi roky. Co by bûhem
tûchto let mûlo vzniknout?
V ideálním pﬁípadû by mûly vzniknout v‰echny návody, jak zacházet s RP, zamûﬁené na diskriminované skupiny i na zamûstnavatele. Personalisté a jejich nadﬁízení získají pﬁehled o tom, co to vlastnû rovné pﬁíleÏitosti
jsou a jak˘m zpÛsobem je uplatÀovat v rámci zamûstnanecké politiky. Souãasnû se chystáme problematiku
akcentovat i na národní politické úrovni. Bûhem tﬁí let by se mûla zv˘‰it informovanost diskriminovan˘ch
skupin. âást projektu spoãívá ve vytvoﬁení poradenského systému pro Ïeny a muÏe na rodiãovské dovolené
a Ïeny po padesáti letech vûku. V lednu 2006 byla zprovoznûna právní telefonická poradna a v bﬁeznu webové stránky s právní poradnou zdarma (http://www.rovneprilezitosti.cz). Ve spolupráci s knihovnou
J. Mahena v Brnû a Krajskou vûdeckou knihovnou v Liberci vznikla také informaãní centra, kde jsou k dispozici broÏury se v‰emi potﬁebn˘mi kontakty. A koneãnû bychom si pﬁáli, aby se na‰ly firmy, které pﬁijmou za
své programy RP. KdyÏ se takové firmy objeví a zaãlení bûhem této doby do své personální politiky program
RP, bude to absolutnû ideální.
Proã je pro firmu v˘hodné pﬁijmout program RP?
Firmy, které pﬁedem vyluãují ze svého zamûstnaneckého spektra nûkterou skupinu potencionálních zamûstnancÛ, se znaãnû ochuzují. Nevybírají totiÏ obecnû mezi nejlep‰ími, ale pouze mezi omezenou skupinou, kde
ti nejlep‰í vÛbec nemusí b˘t. Logicky vzato bezdûtnost nebo pohlaví nejsou pﬁece zárukou lep‰ích pracovních
v˘sledkÛ. Navíc vznikla ﬁada v˘zkumÛ zamûﬁujících se na loajalitu zamûstnancÛ, v nichÏ bylo prokázáno, Ïe
matky jsou vÛãi svému zamûstnavateli jednoznaãnû loajálnûj‰í. VáÏí si, Ïe jim umoÏÀuje skloubit péãi o rodinu s prací. Firmám, které pﬁijaly program RP, se navíc sniÏuje nemocnost zamûstnancÛ a fluktuace, která je
v souãasné dobû velk˘m problémem.
Problematika RP zahrnuje dvû cílové skupiny - diskriminované a ty, kteﬁí tuto diskriminaci mohou
ovlivnit. Jak se v souãasné dobû staví zamûstnavatelé k otázce RP?
Pro zamûstnavatele jde o zásadní vûc vzhledem k tomu, Ïe se jedná o zákonem stanovené pravidlo, které je
nutné dodrÏovat. Problém je v tom, Ïe mnoho zamûstnavatelÛ není dostateãnû informováno o tom, jak s RP
zacházet. Proto jsme ãást projektu zamûﬁily zejména na personalisty. Obrátila se na nás ﬁada firem, které by
mûly zájem podporovat pﬁedev‰ím matky na rodiãovské dovolené (coÏ je skupina, o kterou se nejvíce zajímají), jen si s tím pﬁíli‰ neví rady. Ohlasy ze stran firem na‰tûstí máme. Teì je potﬁeba zamûﬁit se na
nástrahy, které mÛÏe ãeská legislativa takov˘m opatﬁením pﬁiná‰et. Rádi bychom vytvoﬁili manuál RP pro
personalisty, kter˘ by zahrnoval celou ‰kálu situací od pracovního pohovoru aÏ po odchod do dÛchodu.
K problematice RP chceme pﬁistupovat z hlediska v˘hodnosti, ale rozhodnû nebudeme zastírat, Ïe to pro
firmy pﬁiná‰í nové náklady. Chystáme se pﬁipravit studii nákladÛ a ziskÛ RP, z níÏ bude zﬁejmé, co to pro
firmu znamená v okamÏiku, kdy se pro RP rozhodne. Narazily jsme na finanãní nákladnost zakládání firemních ‰kolek, které si pak bohuÏel nemÛÏe zamûstnavatel odepsat z daní. Kdyby stát v tûchto pﬁípadech firmu
podpoﬁil, jistû by to pomohlo.
Souvisí spolu rovné pﬁíleÏitosti a kvóty?
Rovné pﬁíleÏitosti nejsou kvóty, spí‰e jde o základní zpÛsob nahlíÏení na spoleãnost.
www.rovneprilezitosti.cz
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ŽENA MEZI PARAGRAFY,
ROZUMEM A CITEM…
Bezplatné právní poradenství zamûﬁené na rovnost pﬁíleÏitostí na trhu práce je poskytováno
prostﬁednictvím telefonické linky v úter˘ 9.00 - 11.00 hod. a v pátek 16.30 - 18.30 hod. na
ãíslech 224 913 350, 774 913 350., osobního (pﬁedem domluveného) setkání a pﬁedev‰ím
prostﬁednictvím on-line webové poradny (http://www.rovneprilezitosti.cz).

VÝBĚR Z NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ
Ve‰keré dotazy zodpovídá Anna Králíková LuÏaiã, která pracuje jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláﬁi Sophos a spolupracuje s Gender Studies, o.p.s.

DISKRIMINACE PŘED NÁSTUPEM
DO PRÁCE
Otázka: Pﬁi pﬁijímacím pohovoru do zamûstnání se
mû ptali, jestli uÏ mám dûti a kdyÏ jsem odpovûdûla,
Ïe ne, tak se ptali, jestli je v nejbliÏ‰í dobû plánuji.
Uvedla jsem po pravdû, Ïe zatím dûti nemám, ale
chtûla bych je mít do dvou let. Místo jsem pak nedostala, pﬁestoÏe jsem splÀovala poÏadované vzdûlání
a praxi. Má zamûstnavatel právo ptát se na osobní
vûci: zda jsem vdaná, zda mám dûti a podobnû?
Odpovûì: Z Va‰eho dotazu je zﬁejmé, Ïe se potenciální
zamûstnavatel dopustil pﬁi pohovoru diskriminaãního jednání, jak vypl˘vá ze zákona o zamûstnanosti.
Zamûstnavatelé nesmí pﬁi pﬁijímacím pohovoru klást
otázky osobního charakteru (tzn. t˘kající se kromû
jiného i rodinného stavu), které nemají nic spoleãného se samotn˘m v˘konem práce. Máte moÏnost
obrátit se nejdﬁíve na zamûstnavatele s poÏadavkem
vysvûtlení dÛvodÛ Va‰eho nepﬁijetí a v pﬁípadû, Ïe
by se Vám nedostalo uspokojivé odpovûdi, pak i na
soud. U soudu pak mÛÏete Ïádat, aby byly odstranûny následky poru‰ení zákona (v pﬁípadû, Ïe jste
splnila podmínky ﬁízení, poÏadovat, aby Vás zamûstnavatel zamûstnal), nebo aby Vám podle intenzity
poru‰ení byla poskytnuta morální ãi dokonce
finanãní satisfakce. V pﬁípadû, Ïe Vám takov˘m jednáním zamûstnavatele vznikla dal‰í ‰koda, mÛÏete ji
uplatnit nezávisle na v˘‰e uvedeném. Je tﬁeba
dodat, Ïe v pﬁípadû soudního ﬁízení je povinností
zamûstnavatele prokázat, Ïe se diskriminaãního
jednání nedopustil.
§4 zákona ã. 435/2004 Sb. zákon o zamûstnanosti

DISKRIMINACE V SOUVISLOSTI
S ČERPÁNÍM MATEŘSKÉ
/ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Otázka: Dne 15.6.2006 mi konãí rodiãovská dovolená a minul˘ t˘den jsem svému zamûstnavateli
oznámila úmysl vrátit se do práce. Zamûstnavatel
mi oznámil, Ïe moje pÛvodní pracovní místo je jiÏ
obsazené a na mÛj dotaz, jak je to eventuálnû s podobn˘m místem, mû informoval, Ïe na nûco takového nemám nárok. Pracovala jsem jako administrativní pracovnice u velké firmy a vím urãitû, Ïe by
se tam místo podobné mému pÛvodnímu na‰lo.
Chtûla bych zamûstnavatele poÏádat, aby mi umoÏnil pracovat na nûjakém obdobném místû - mám na
to nárok?
Odpovûì: Zamûstnavatel skuteãnû jiÏ nemá povinnost zaﬁadit Vás na Va‰e pÛvodní pracovní místo,
ale zcela jistû máte nárok na to, aby Vám byla pﬁidûlena práce dle pracovní smlouvy. Zamûstnankynû
(a zamûstnanci) po návratu z rodiãovské dovolené
jsou obecnû hÛﬁe chránûni pﬁed v˘povûdí ze strany
zamûstnavatele, zejména z dÛvodu nadbyteãnosti,
ale jestliÏe Vá‰ zamûstnavatel vytváﬁí nûkolik takov˘ch
míst, pak je velmi pravdûpodobné, Ïe bude nucen
Vám umoÏnit nastoupit do práce na jiném místû odpovídajícím pracovní náplni dle pracovní smlouvy.
§35 zákona ã. 65/1965 Sb. zákoníku práce
§37 odst. 5 zákona 65/1965 Sb. zákoníku práce
zdroj: www.rovneprilezitosti.cz
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INFORMAČNÍ CENTRA
PROJEKTU PŮL NA PŮL
Máte-li zájem o více informací k tématu rovnosti Ïen
a muÏÛ (nejen) na pracovním trhu ãi potﬁebujete odbornou radu, konzultaci, právní pomoc, obraÈte se
na nûkteré z následujících informaãních center projektu PÛl na pÛl – rovné pﬁíleÏitosti pro Ïeny a muÏe:
Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha
Právnû-poradenská telefonická linka:
úter˘ 9,00 – 11,00, pátek 16,30 - 18,30
tel.: 224 913 350 nebo 774 913 350.
e-mail: gender.pravo@ecn.cz
dotazy lze zasílat v prÛbûhu celého t˘dne.
On-line právní poradna:
http://www.rovneprilezitosti.cz SluÏby jsou poskytovány bezplatnû.
Informaãní bod v Knihovnû Jiﬁího Mahena Brno
Otevﬁeno v úter˘ a ve ãtvrtek: 15:30–18:00
KobliÏná 4, Brno, tel.: +420 603 367 495
typltova@kjm.cz, http://www.kjm.cz
NESEHNUTÍ Brno
Otevﬁeno v pondûlí a ve stﬁedu: 10:00–12:00
Údolní 44, Brno, tel.: +420 543 245 342
zenskaprava@seznam.cz, http://www.nesehnuti.cz
Infocentrum v Krajské vûdecké knihovnû v Liberci
Otevﬁeno v úter˘ a ve ãtvrtek: 15:30–18:00
Rumjancevova 1362/1, Liberec, tel.: +420 482 412 136
holcakova@kvkli.cz, http://www.kvkli.cz
Most k Ïivotu o.p.s. – Trutnov
Otevﬁeno: úter˘ 9:30–12:00 a ãtvrtek 15:30–18:00
·ikmá 300, 541 03 Trutnov 3, tel.: +420 499 841 998
most.k.zivotu@volny.cz, http://www.mostkzivotu.cz

PRÁVNÍ OCHRANA ŽEN A MATEK
Zákoník práce i pﬁes mnohé ze sv˘ch nedostatkÛ se
snaÏí v˘slovnû pamatovat na ochranu Ïen a matek
a jejích pracovní podmínky.

OCHRANA ŽEN OBECNĚ
Rozli‰ování mezi uchazeãi o práci dle pohlaví je v‰eobecnû zakázáno.

OCHRANA ŽEN TĚHOTNÝCH
A KOJÍCÍCH
Tûhotné Ïeny mají ze zákona nárok na zvlá‰tní
zacházení a odpovídající pracovní podmínky. Je
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nezákonné, aby tûhotné Ïeny byly zamûstnány v rizikov˘ch pracovních podmínkách, které by mohly b˘t
‰kodlivé jejich zdraví. Zamûstnavatel je proto povinen tûhotn˘m a kojícím Ïenám pﬁizpÛsobit prostory
pro jejich odpoãinek. Tyto prostory urãené pro tûhotné a kojící matky by mûly b˘t umístûny ve
snadno dostupném místû na pracovi‰ti. Tûhotné
a kojící Ïeny a matky do konce devátého mûsíce po
porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich
moÏn˘mi úãinky na tûhotenství nebo kojení a uãinit
potﬁebná opatﬁení, vãetnû opatﬁení, která se t˘kají
sníÏení rizika du‰evní a tûlesné únavy a jin˘ch druhÛ
tûlesné a du‰evní zátûÏe spojené s vykonávanou
prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochranû
jejich bezpeãnosti nebo jejich zdraví. Seznámení
s rizikov˘mi pracovními podmínkami musí také
zahrnovat informování o druzích tûlesné a du‰evní
zátûÏe spojené s vykonávanou prací. Toliko teorie –
je asi snadnûji pﬁedstavitelné, Ïe o vlivu pracovních
podmínek bude spí‰ poznatky získávat a na nû upozorÀovat tûhotná zamûstnankynû ãi její lékaﬁ.
V urãit˘ch pﬁípadech má zamûstnavatel povinnost
doãasnû pﬁevést zamûstnankyni, která je tûhotná,
kojící nebo je matkou do konce devátého mûsíce po
porodu, na jinou práci. Jedná se zejména o situace,
kdy zamûstnání ohroÏuje její tûhotenství nebo ji jako
matku, doporuãuje-li to lékaﬁsk˘ posudek, pracuje-li
zamûstnankynû v noãních smûnách a Ïádá o pﬁeloÏení do smûny denní. Zamûstnavatel je povinen pﬁevést tûhotnou Ïenu, která splÀuje tyto podmínky, na
jinou práci, která je vhodnûj‰í a pﬁi níÏ mÛÏe dosáhnout srovnatelného v˘dûlku jako na dosavadní
pozici, pﬁiãemÏ zároveÀ vydá písemné potvrzení
o dÛvodu a dobû trvání pﬁevedení. V pﬁípadû, Ïe se
stane, Ïe místo, na které byla zamûstnankynû pﬁevedena, jí neumoÏÀuje dosahovat takového v˘dûlku
jako v pﬁede‰lém zamûstnání, coÏ bude zejména
u men‰ích zamûstnavatelÛ, kdy moÏná paleta pracovních ãinností a míst není tak ‰iroká, je na takovou situaci pamatováno v právní úpravû, kdy
zamûstnankyni náleÏí vyrovnávací pﬁíspûvek
KaÏdopádnû takto pﬁevedená zamûstnankynû nemÛÏe b˘t za skuteãnost, Ïe byla pﬁevedena, Ïádn˘m
zpÛsobem penalizována, coÏ pﬁedev‰ím znamená
umoÏnûní jí vrátit se na pÛvodní pracovní místo po
pominutí pﬁekáÏek, pro které byla pﬁeloÏena.
Tûhotné zamûstnankyni je pak poskytována i zvlá‰tní
ochrana ve vztahu k moÏnostem zamûstnavatele
ukonãit s ní pracovní pomûr. Zamûstnavatel jí mÛÏe
dát v˘povûì z dÛvodÛ pﬁekáÏek na jeho stranû jen
v pﬁípadû, Ïe by podnik byl zru‰en nebo byl pﬁemístûn – má se zde na mysli samozﬁejmû situace, za
které není pro zamûstnance moÏné z dÛvodu pﬁemístûní podniku (napﬁíklad do zahraniãí) v nûm dále

pracovat. Zamûstnankynû, která je tûhotná, pak má
moÏnost a z ní vypl˘vající i právo poÏádat o zkrácení
pracovního úvazku. TéÏ nemusí pracovat pﬁesãas,
ale poÏádá-li o to zamûstnavatele, mÛÏe jí b˘t vyhovûno. Zde je moÏné spatﬁit osvûÏující prvek osobní
odpovûdnosti za své zdraví, kdy je na uváÏení kaÏdé
Ïeny, jak bude postupovat. Zamûstnavatel téÏ nesmí
zamûstnávat tûhotnou Ïenu na práci pﬁesãas a ani ji
nutit podnikat sluÏební cesty. Zamûstnavatel mÛÏe
pﬁevést tûhotnou Ïenu nebo Ïenu peãující o dítû
mlad‰í 8 let na jiné pracovní místo pouze na její
Ïádost.
Po narození dítûte a návratu do práce je kojícím
matkám zamûstnavatel povinen zajistit jim zvlá‰tní
pﬁestávky ke kojení s tím, Ïe tyto pﬁestávky jsou, na
rozdíl od bûÏn˘ch pﬁestávek v práci, souãástí pracovní doby a zamûstnankyním za nû pﬁíslu‰í náhrada mzdy. Zvlá‰tní ochrany se tû‰í i Ïeny peãující
o dûti, zejména mlad‰í 15 let, kdy je povinností
zamûstnavatele pﬁihlíÏet k jejich potﬁebám, a to zejména pﬁi stanovení t˘denní pracovní doby, Ïádosti
o zkrácení pracovní doby apod. Je‰tû vy‰‰í ochranu
mají svobodné matky.
Z v˘‰e uvedeného by bylo moÏné ﬁíct, Ïe zákoník
práce chrání tûhotné a kojící Ïeny (alespoÀ) formálnû dostateãn˘m zpÛsobem a zároveÀ je zde
v ﬁadû pﬁípadÛ ponechána moÏnost takov˘m zamûstnankyním rozhodnout se samy o míﬁe zátûÏe
a sv˘ch pracovních podmínkách. V‰e by bylo v poﬁádku aÏ na to podotknutí formální ochrana - je
otázkou budoucnosti, kdy v‰echna ochranná ustanovení budou opravdu dodrÏována.

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ
DOVOLENÁ
Pod oznaãením mateﬁská a rodiãovská dovolená si
ﬁada lidí pﬁedstavuje totoÏnou vûc. Pﬁitom tomu tak
pochopitelnû není. Uvádíme zde základní znaky
obou.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
Na mateﬁskou dovolenou má zamûstnankynû nárok
v celkovém trvání 28 t˘dnÛ (jedná se o v˘mûru
základní, v závislosti na osobním statusu matky
a poãtu narozen˘ch dûtí je poskytovaná v maximálním období 37 t˘dnÛ). Je tﬁeba podotknout, Ïe se
jedná o celkovou dobu, kterou Ïena na mateﬁské dovolené stráví, tzn. ne jenom po porodu, ale i pﬁed
ním. Obecnû je na mateﬁskou dovolenou moÏné nastoupit jiÏ 8 t˘dnÛ pﬁed plánovan˘m termínem porodu, av‰ak nejpozdûji 6 t˘dnÛ pﬁed tímto dnem.

Stane-li se, Ïe zamûstnankynû z osobních dÛvodÛ,
ne kvÛli dﬁívûj‰ímu porodu, nevyuÏije ãas dovolené
pﬁed porodem – tímto jí ten ãas propadá a po porodu má jiÏ jen 22 t˘dnÛ dovolené, není tudíÏ moÏné
celou dovolenou pﬁesunout na dobu aÏ po porodu.
Zamûstnankynû na mateﬁskou dovolenou nastoupit
nemusí, ale v pﬁípadû, Ïe se pro ní rozhodne, zamûstnavatel jí nesmí tuto dovolenou zkrátit na ménû
neÏ 14 t˘dnÛ. âerpání mateﬁské dovolené je z hlediska vzniku nároku na dovolenou na zotavenou povaÏováno za v˘kon práce, a tak se jako nejvhodnûj‰í
jeví po skonãení mateﬁské dovolené poÏádat o ãerpání dovolené na zotavenou a teprve po jejím doãerpání se vrátit do práce nebo zaãít ãerpat dovolenou
rodiãovskou.
Pﬁi mateﬁské dovolené Ïenû pﬁíslu‰í dávky nemocenského poji‰tûní, o nichÏ se více dozvíte v pﬁí‰tím
ãísle PÛl na pÛl.
Pokud jde o samotn˘ návrat do práce po mateﬁské
dovolené, zamûstnavatel má povinnost drÏet zamûstnankyni její pÛvodní pracovní místo. Znova je
zamûstnavateli umoÏnûno ukonãit se zamûstnankyní
pracovní pomûr bûhem trvání její mateﬁské dovolené jen za podmínek, Ïe se ru‰í nebo pﬁemisÈuje zamûstnavatel nebo jeho ãást. Mateﬁská dovolená je
poskytována náhradním rodiãÛm, ale otcÛm není
umoÏnûno jít na mateﬁskou dovolenou místo matky.

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ
Zákon umoÏÀuje vyuÏít tento druh dovolené matkám
i otcÛm. UsnadÀuje tak jejich snahu o vyrovnání povinností v rodinû a zamûstnání a umoÏÀuje roz‰íﬁení
otcovy rodiãovské role. Rodiãe mají na dovolenou
nárok, aby se mohli postarat o dûti vlastní nebo svûﬁené do jejich opatrování. V pﬁípadû, Ïe o dovolenou
zamûstnankynû nebo zamûstnanec poÏádají, je zamûstnavatel povinen zamûstnankyni nebo zamûstnanci rodiãovskou dovolenou poskytnout. Matky
mohou o rodiãovskou dovolenou poÏádat na konci
své mateﬁské dovolené a otcové poãínaje narozením
dítûte. Rodiãovská dovolená je poskytována v rozsahu, v jakém o ni rodiã poÏádá, ne v‰ak déle neÏ do
doby, kdy dítû dosáhne tﬁí let vûku. Zamûstnankynû
ãi zamûstnanec nemusí hned na zaãátku této dovolené uvést dopﬁedu cel˘ její rozsah. Doporuãuje se
zaÏádat si nejdﬁíve o poskytnutí dovolené v minimálním rozsahu a postupnû ji roz‰iﬁovat. Tímto zpÛsobem je moÏné se vyhnout situaci, kdy zamûstnavatel
se domnívá, Ïe pracovník nastoupí zpût na své
místo aÏ za podstatnû del‰í dobu a pﬁizpÛsobuje
tomu rozvrh práce. Pak je i pro nûj pochopitelnû obtíÏnûj‰í nabídnout pohotovû pÛvodní ãi adekvátní
místo. Rozhodne-li se zamûstnankynû, Ïe chce
pokraãovat v pﬁeru‰ené rodiãovské dovolené, mûl
by jí to zamûstnavatel povolit. Zamûstnankynû
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a zamûstnanec smûjí ãerpat mateﬁskou a rodiãovskou dovolenou souãasnû. Mateﬁská nebo rodiãovská dovolená zamûstnankyni nebo zamûstnanci
nenáleÏí po dobu, kdy o dítû nepeãují. MÛÏe se tak
stát buì ze zdravotních dÛvodÛ na stranû dítûte
(pﬁijetí do ústavní léãby) nebo z toho dÛvodu, Ïe ho
rodiãe odloÏí.
Zamûstnanci nesmûjí b˘t diskriminováni z dÛvodu
svého odchodu na rodiãovskou dovolenou. Není zde
tak silná ochrana jako v pﬁípadû odchodu na mateﬁskou dovolenou, ale i tak by zamûstnavatel mûl rodiãi po návratu z rodiãovské dovolené nabídnout
místo odpovídající popisu práce v jeho pracovní
smlouvû. DluÏno podotknout, Ïe si zamûstnanec po
návratu z rodiãovské dovolené nemÛÏe moc vybírat
místo, jelikoÏ se má za to, Ïe zamûstnavatel splnil
svoji nabídkovou povinnost uÏ jen tím, Ïe nabídl zamûstnanci dle svého zváÏení adekvátní místo.
Odmítne-li zamûstnanec pﬁijmout takové místo,
mÛÏe mu zamûstnavatel dát v˘povûì z dÛvodu nadbyteãnosti. DÛvody, ze kter˘ch mÛÏe zamûstnavatel
ukonãit pracovní pomûr, jsou znovu zru‰ení nebo
pﬁemístûní zamûstnavatele nebo jeho ãásti.
Zamûstnavatel nesmí urãovat ãerpání dovolené zamûstnankynû nebo zamûstnance po dobu, kdy ãerpá
mateﬁskou nebo rodiãovskou dovolenou. Dovolená
se pﬁeru‰í nástupem na mateﬁskou nebo rodiãovskou dovolenou.
Ani v tomto pﬁípadû zamûstnavatel po dobu rodiãovské dovolené nevyplácí rodiãi náhradu mzdy - místo
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ní mají zamûstnanci nárok na dávky poji‰tûní
a podpory, jeÏ jsou upraveny zvlá‰tním zákonem
a podrobnûj‰í ustanovení o tûchto dávkách jsou
k nalezení níÏe.
Zákonná úprava pamatuje i na pûstounskou péãi,
kdy pûstouni mají také nárok na ãerpání rodiãovské
dovolené. Péãe o opu‰tûné dítû se vztahuje k péãi
o dítû na základû rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu
o svûﬁení dítûte do péãe nahrazující péãi rodiãÛ
nebo o dítû, jehoÏ matka zemﬁela. Rodiãovská, resp.
mateﬁská dovolená zapoãne dnem, kdy je dítû svûﬁeno do náhradní péãe, a pokraãuje nejdéle do doby,
kdy dítû dosáhne 3 let vûku.
V pﬁípadû, Ïe se rodiã rozhodne zÛstat s dítûtem
doma aÏ do 4 let jeho vûku (do doby, kdy je mu
podle zákona poskytován rodiãovsk˘ pﬁíspûvek), je
tﬁeba potom pÛvodní pracovní pomûr buì rozvázat
nebo se se zamûstnavatelem domluvit na ãerpání
neplaceného pracovního volna, pﬁípadnû na omezeném pracovním úvazku.
V pﬁí‰tím ãísle bulletinu se dozvíte více o nemocenském poji‰tûní a dávkách (v souvislosti s mateﬁstvím a rodiãovstvím), o moÏnostech v˘dûleãné
ãinnosti pﬁi rodiãovské dovolené, o moÏnostech
umísÈování dûtí do pﬁed‰kolních zaﬁízení pﬁi rodiãovské dovolené a o pﬁipravovan˘ch zmûnách v této
oblasti od roku 2007.
Mgr. Anna Králíková LuÏaiã,
gender.pravo@ecn.cz, www.rovneprilezitosti.cz

ZKUŠENOSTI, O KTERÝCH
SE NEMLUVÍ
VÁŽNÝ ÚRAZ
Îivot nám obãas pﬁipraví chvíle, na které nejsme pﬁipraveni, o kter˘ch jsme ani netu‰ili, Ïe mohou existovat
nebo jsme mûli pﬁedstavu, Ïe takové vûci mohou potkat jen ty, kteﬁí si za nû „mohou sami". Pﬁi hledání ﬁe‰ení
ãi bûhem vypoﬁádávání se s nastalou situací zji‰Èujeme, Ïe se vÛbec nejedná o tak neobvyklou záleÏitost, Ïe
podobn˘ pﬁíbûh zaÏívali i jiní „spoﬁádaní" lidé, jen jsme o tom nesly‰eli nebo neãetli, protoÏe o nûkter˘ch zku‰enostech se nemluví. Nemyslím si, Ïe na podobné zku‰enosti platí stejné ﬁe‰ení. Ale pﬁece jen se nám mÛÏe
stát pﬁíbûh nûkoho jiného povzbuzením nebo i moÏností zkusit pouÏít ﬁe‰ení tûch, co mají podobné kru‰né
chvíle za sebou.
Za zprávami o nejrÛznûj‰ích dûtsk˘ch úrazech se skr˘vají pﬁíbûhy nejen postiÏen˘ch osobnû, ale i jejich
rodin. Ná‰ pﬁíbûh patﬁí k tûm s dobr˘m koncem, i kdyÏ stále otevﬁen˘m.
OkamÏik roztrÏitosti ãi nepozornosti star‰ího témûﬁ osmnáctiletého syna naru‰il na‰e v podstatû poklidné Ïití
a podrobil celou rodinu velké zkou‰ce. Josef hledal lep‰í signál a vypadl pﬁitom z okna ve druhém patﬁe.
ManÏel a dal‰í lidé byli nablízku, díky tomu se dostal pomûrnû rychle do rukou lékaﬁÛ, ti odhalili krutou
pravdu: proraÏená lebka, vpáãená zlomenina lebeãní kosti, pohmoÏdûn˘ mozek a potrhané plíce, ale páteﬁ zÛstala v poﬁádku.
·ance na Ïivot pÛl na pÛl! Primáﬁ, kter˘ Josefa operoval, nás postupnû pﬁipravoval na dan˘ stav, naznaãoval
moÏné varianty pro pﬁípad, kdy by vÛle k Ïivotu byla silnûj‰í. Rozhovor uzavﬁel slovy: „Tu‰ím, Ïe jste vûﬁící,
a tak se modlete!”
Po té jsme smûli za Josefem jít. Pﬁed námi leÏelo bezvládné tûlo, Ïivot za nûj Ïily pﬁístroje. Dotek s jeho ledovou rukou nás vydûsil, dozvûdûli jsme se, Ïe ho zámûrnû podchlazují, aby se ve‰kerá energie mohla soustﬁedit na léãbu mozku. Personál jednotky intenzivní péãe nás trpûlivû seznamoval s pﬁístroji a vysvûtloval jejich
funkce. KdyÏ vidûli, Ïe reagujeme klidnû, smûli jsme za Josefem dennû chodit a mohli zÛstávat stále déle.
Mûli jsme trochu zku‰enosti s dlouhodob˘m bezvûdomím manÏelovy sestry, a tak jsme Josefa drÏeli za ruku,
vyprávûli mu o Ïivotû, kter˘ bûÏel mimo nûj, a ãetli mu jeho oblíbené knihy. Dodnes si z tûchto dní nic nepamatuje, pﬁesto si myslíme, Ïe to bylo pro nûho dÛleÏité. Ony zvlá‰tní chvíle znamenaly hodnû i pro nás. I kdyÏ
jsme proÏívali pocity bezmoci, vûdûli jsme, Ïe víc pro na‰eho syna udûlat nemÛÏeme.
Po t˘dnu malinko pohnul rukou, tûlo zaãalo naznaãovat návrat k Ïivotu. Po ãtrnácti dnech se mozek stabilizoval, bylo tﬁeba vûnovat vût‰í péãi plícím, proto byl pﬁevezen na ARO. Josef se z bezvûdomí sice neprobíral,
ale reagoval na na‰e doteky, ãasem jsme mûli pocit, Ïe dokonce otáãí hlavu za hlasem. Oãi mûl pootevﬁené,
ale jeho pohled byl prázdn˘. Lékaﬁi odmítali podporovat jakoukoli jiskru nadûje, tvrdili, Ïe se jedná o vegetativní pohyby, a zaãali nás pﬁipravovat na to, Ïe Josef v tomto stavu uÏ zÛstane. MoÏná i navzdory jejich
tvrzení jsme pilnû Josefa masírovali a trávili u nûho co nejvíce ãasu.
Po mûsíci ho pﬁevezli do Prahy, zdá se, Ïe cestou mu „vyklepali" du‰i. A pak zase navzdory lékaﬁÛm ‰la rekonvalescence hroznû rychle. ZaÏívali jsme s ním proces, o kterém jsme do té doby nic netu‰ili: jeho témûﬁ
dospûlé tûlo procházelo znovu tûlesn˘m i du‰evním v˘vojem jako po narození: jedl rukama, zdravil kaÏdého
na potkání, pouÏíval jednoduch˘ slovník…Pozorovali jsme, jak krok za krokem dospívá, nejprve ‰el v˘voj
skokem, pozdûji se zpomalil.
Dodnes se uãíme spolu vycházet, protoÏe nerovnost v˘voje se projevuje netrpûlivostí a nervozitou, která vyvolává neãekanû nepochopitelnû prudké reakce.

Rut Kolínská
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VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

SYNDROM VYHOŘENÍ
Chod mateﬁského centra leÏí zpoãátku povût‰inou na bedrech nûkolika aktivních zakladatelek. Trvá-li tento
stav dlouho, mÛÏe se stát, Ïe jednoho dne dojdou síly a radost z prospû‰né práce pﬁeroste v trápení, Ïe nic
nezvládáme.
Jak tomu pﬁedejít?
Od poãátku je tﬁeba myslet na to, Ïe MC nebudujeme jen pro sebe a své kamarádky. Proto je potﬁeba zasvûcovat do pﬁíprav co nejvíce lidí. Nejen v pﬁípadû vzniku obãanského sdruÏení doporuãujeme t˘mové vedení,
které u obãanského sdruÏení má zároveÀ roli statutárních zástupcÛ, a vedle nûho mít ‰ir‰í poradní skupinku,
která se musí dohodnout kdo, kdy, s k˘m a jak zaﬁídí, vyﬁídí, pﬁipraví, upraví, vybaví, odbaví... a také to pak
udûlat. Dohody by se mûly odehrávat na pracovních schÛzkách, ze kter˘ch v‰ichni dostanou zápis, ten by
také mûl viset v mateﬁském centru na viditelném místû. Zápis by mûl obsahovat kolonky s ãinnostmi, odpovûdn˘mi osobami vãetnû termínÛ.
DÛleÏitou roli tu hraje vzájemná dÛvûra a odvaha se vãas svûﬁit, Ïe se mi nûco nedaﬁí nebo Ïe nûco nestíhám.
Tam, kde práce leÏí na matkách mal˘ch dûtí, se ãasto stane, Ïe na‰e plány zhatí tﬁeba banální r˘ma. UÏ proto
je dobré, aby si jednu práci bralo na starost dvû i více osob. Jistû vás napadne otázka, kde je brát? Nalhávaly
bychom si, kdybychom se tváﬁily, Ïe MC nav‰tûvují samé zapálené Ïeny, ochotné udûlat cokoli a kdykoli. Tûch
ochotn˘ch pﬁichází opravdu pomûrnû málo.
Navíc se musíme nauãit je oslovovat. KaÏdá nová náv‰tûvnice (i náv‰tûvník) by mûla od sluÏby vedle informací
o programech sly‰et, na jak˘ch principech MC funguje, kdo co dûlá, na koho se mohou s ãím obracet… Také
je dobré se zmínit, Ïe by MC mohlo poskytovat dal‰í (nejlépe ﬁíct pﬁímo které) programy, ale Ïe se je zatím nepodaﬁilo zorganizovat a hned se zeptat, zda je nenapadá nûjaké ﬁe‰ení. V kaÏdém pﬁípadû je také dobré se ptát
na oãekávání, se kter˘m dotyãná do MC pﬁichází, a naznaãit, Ïe kaÏd˘ má ‰anci podobu MC ovlivnit.
Od tûchto rozhovorÛ nelze ãekat zázraky, ale obãas se najde nûkdo, kdo má chuÈ „b˘t pﬁi tom” nebo nûkdo,
kdo potﬁebuje b˘t osloven. V neposlední ﬁadû záleÏí i na na‰em umûní pﬁijmout tyto lidi mezi sebe tak, aby
mûly pocit, Ïe mezi nás patﬁí.
(rdk)

PLACENÁ SÍLA A DOBROVOLNÁ PRÁCE
S nad‰ením sledujeme, jak se stále více daﬁí MC získávat peníze na pracovní sílu. Kromû velké úlevy, Ïe
ubude práce, pﬁibude do vztahÛ nov˘ rozmûr „nerovnost”. V centrech b˘vá tolik práce, Ïe ji pochopitelnû placená síla nemÛÏe staãit udûlat. VÏdy zÛstane mnoho dal‰í práce, které se budou muset chopit ostatní. Ze
zku‰eností posbíran˘ch v MC vypl˘vají doporuãení, jak vzniklé „nerovnosti" ﬁe‰it.
Nejprve potﬁebujeme zváÏit, které ãinnosti budeme platit. Tedy zda pﬁijmeme nûkoho na pomocné práce nebo
chceme-li radûji placenou koordinátorku. Podle rozhodnutí musíme provést v˘bûrové ﬁízení. S vybranou
osobou sepí‰eme ve‰kerou pracovní náplÀ, která se od ní oãekává, zároveÀ stanovíme, komu bude placená
síla za v˘sledky své práce zodpovûdná. âím je soupis prací podrobnûj‰í, tím ménû dochází k nedorozumûní.
VÏdy bychom mûli poãítat se zku‰ební dobou.
Bûhem sepisování pracovní náplnû zjistíme, kolik dal‰ích ãinností se musí pro ﬁádn˘ chod MC je‰tû zajistit.
V‰echno, co zb˘vá nad rámec placené práce, se musí nadále vykonávat dobrovolnicky. Nastalou situaci je nutné
ﬁe‰it na spoleãné poradû, které by se placená síla mûla úãastnit. Nejprve by mûla zaznít pracovní náplÀ placené
síly a pak vyãteny dal‰í nutné ãinnosti, které si musíme mezi sebou rozdûlit. První, kdo se pﬁihlásí o díl práce, by
mûla b˘t v ideálním pﬁípadû placená síla. Tím vyjádﬁí svÛj vztah k ostatním a zamezí pocitÛm nerovnosti.
(kr)
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NÁPADY
Z MATEŘSKÝCH CENTER
PRO MATEŘSKÁ CENTRA
POHYBOVÝ ROZVOJ NEJMENŠÍCH DĚTÍ
Radost z pohybu u nejmen‰ích dûtí umocníme spoleãn˘m cviãením v MC. KaÏdá dûtská básniãka se dá doprovodit jednoduch˘mi ilustraãními rytmick˘mi pohyby. Nauãené ﬁíkanky s nimi mÛÏeme opakovat doma
nebo spoleãnû vym˘‰let své jednoduché texty.
Dana Jancová

SLUNÍČKO
Sluníãko se rozsvítilo,
za mráãky se schovalo,
zase se rozsvítilo,
aÏ se celé znavilo.
Potom pﬁi‰el velk˘ mrak,
zaãlo z nûho pr‰et tak.
Pr‰elo a foukalo,
aÏ to v‰echno pﬁestalo.
Potom vysvitlo zase sluníãko,
A zahﬁálo nám ãelíãko.

vzpaÏíme roztáhneme prsty
sevﬁeme v pûst
roztáhneme prsty
upaÏíme
udûláme velk˘ oblouk
pﬁedpaÏíme kmitáme prstíky
pﬁidáme paÏe
upaÏíme
vzpaÏíme roztáhneme prsty
pohladíme si ãelo

BUMTARATA
Bumtarata na vrata, máme ãtyﬁi koÈata.
První mÀouká,
druhé pﬁede,
tﬁetí spinkat nedovede,
a to ãtvrté prská,
ocáskem si mrská.

tleskáme
po‰imráme dítû na pravé dlani, zamÀoukáme
po‰imráme na levé dlani,napodobíme pﬁedoucí koãku
po‰imráme na levém chodidle, povzdychneme si
po‰imráme na pravém chodidle, zaprskáme
h˘beme prav˘m paleãkem, smûjeme se
Kateﬁina Leskovarová

PTÁČEK

VEVERKA ČIPERKA

Letí, letí mal˘ ptáãek,
vyletûl aÏ nad obláãek,
sluníãko se na nûj smálo,
na cestu mu zamávalo.

Veverka ãiperka
sedí ve svém pelí‰ku,
ráda jí jadérka
z ‰i‰ek a oﬁí‰kÛ.

Letí, letí ptáãek zpátky,
za dûtmi i za zvíﬁátky,
budeme si s ptáãkem hrát,
bude to ná‰ kamarád.

Hop, veverko, skoã!
Dokola se toã!

Ptáãku, ptáãku pojì si hrát,
pojì nám nûco zazpívat.
âimãarára, ãim, ãim, ãim,
písniãku vás nauãím.
Letí, letí mal˘ ptáãek,
vyletûl aÏ nad obláãek,
a v‰em dûtem zamával,
na sluníãko se usmál.

Veverka vyskoãila,
dokola se toãila,
dokola, dokola, dokoleãka.
Veverka uÏ docviãila,
dokola se dotoãila.
Zadupala, zatleskala,
domÛ rychle pospíchala.
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