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ČINNOST SÍTĚ MC
A VÝROČNÍ ZPRÁVA
Mateřská centra (MC) začala u nás vznikat jako zcela
nový fenomén občanské společnosti v roce 1992. Po
desetileté neformální spolupráci vyplynula potřeba
založit Síť mateřských center (Síť MC) jako střešní organizaci, která bude jak podporovat jednotlivá MC, tak
i zastupovat MC na celorepublikové úrovni. Tak jak
se rozvíjela společnost, tak se i měnila a vyvíjela MC
i Síť MC. Mateřská centra i Síť MC reflektovala aktuální
potřeby ve společnosti, a to především potřeby rodin.
Základní poslání Sítě MC – podpora a metodické vedení
členů včetně pomoci vzniku nových MC – zůstává,
avšak Síť MC se postupně začala otevírat široké veřejnosti a pomáhá řešit celospolečenské problémy související s krizí rodiny.
V současné době zaměřujeme činnost Sítě MC na dva
základní okruhy společenských problémů souvisejících
s rodinou, a sice směrem dovnitř rodiny a na vnější
podmínky pro život rodiny.
Své úsilí soustřeďujeme na vícegenerační rodinu, která
zápasí s nerovnými sociálními podmínkami a ve které
bylo narušeno neformální vzdělávání uvnitř rodiny – tradiční předávání zkušeností.
Druhým velkým problémem je ztráta prestiže rodiny ve
společnosti a s tím spjaté podmínky slaďování rodinného a pracovního života na trhu práce i absence prorodinné politiky.
Jednotlivé oblasti působení Sítě MC se prolínají
a vzájemně splétají, a proto výroční zprávu za rok
2013 dělíme do dvou základních oddílů, které vycházejí
z poslání Sítě MC:
•
•

I. Podpora mateřských center
a spolupráce v rámci Sítě MC,
II. Společnost přátelská rodině.

Samostatně pak řadíme Public Relations včetně fundraisingu (III.), jedná se o činnosti propojené se vším,
co děláme, a bez kterých se neobejdeme. A oproti
minulým létům se též v závěru pokoušíme zamyslet
nad přínosem naší práce mateřským centrům, rodinám
i společnosti (IV.). Nedílnou součástí výroční zprávy je
samozřejmě i přehled lidí, kteří se podílejí na činnosti
Sítě MC (V.), poděkování (VI.) a přehled hospodaření
(VII.). Zprávu ukončuje krátký výhled do budoucnosti.
— Rut Kolínská
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POSLÁNÍ SÍTĚ MC
—
Síť MC posiluje občanský
život komunity, hodnoty rodiny
a mezigeneračních vztahů, úlohu
rodičů, mateřskou a otcovskou
roli ve společnosti, podporuje
právní ochranu rodiny, mateřství
a rovných příležitostí pro všechny,
usiluje o zdravý život ve zdravém
prostředí. Síť MC poskytuje svým
členům podporu a metodické
vedení, pomáhá vzniku nových
MC, pořádá semináře a konference,
spolupracuje se státními i nestátními
organizacemi i se zahraničními
subjekty podobného zaměření.

I.

PODPORA MATEŘSKÝCH CENTER
A SPOLUPRÁCE V RÁMCI SÍTĚ MC

SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC O. S.
KE DNI 15. 6. 2014
Babický drak
Babice u Říčan

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

MC Bakovánek
Bakov n. Jizerou

Mateřská centra patří k primární cílové skupině základní
činnosti Sítě MC. Počet členských MC dosáhl v roce
2013 čísla 289. MC začala vznikat nejprve v prostředí
anonymity velkých měst, teprve později se dostávala
do menších a menších obcí. Jejich podoba se různí
podle potřeb a zájmů rodin, které sem přicházejí. Vliv
na provoz mají pochopitelně i prostorové podmínky
a podpora obce.

Centrum pro rodinu Pohoda
Bašť
RC Bateláček, o. s.
Batelov
MC Benátky
Benátky n. Jizerou
MC Hvězdička
Benešov
MC Klubíčko
Benešov n. Černou

—
Pestrost MC se stala velkou
výzvou pro Síť MC, snažíme se
hledat cesty spolupráce a vzájemné
podpory.

MC Žirafa
Bílovice n. Svitavou
Klub Ratolest při Oblastní
charitě Blansko
Blansko
MC Veselý Paleček, o. s.
Blansko
MC Kapřík
Blatná
Balónky
Blažovice
RC Slůně
Bohumín
MRC Nebojsa
Bojkovice
MC Boskovice
Boskovice
Brandýský Matýsek
Brandýs n. Labem
MC Loučka
Brno
Rolnička Černovice
Brno
SMC Kroužky
Brno
MC Sedmikráska
Brno-Nový Lískovec
RC MáTáta
Brno-Řečkovice
MC Brtnice (včelka)
Brtnice

GARANCE SÍTĚ MC
—
Členská centra Sítě MC
schválila na valné hromadě v roce
2007 dokument, kterým Síť MC
charakterizuje profil svých členů.
Dokument zvaný Garance Sítě MC
je součástí Etického kodexu Sítě
MC. Členská MC tak mají oporu pro
důvěryhodnou prezentaci.
Síť MC garantuje, že členská organizace:
• není zřízena za účelem vytváření zisku
• je samostatnou neziskovou organizací
nebo je zaštítěna jiným zřizovatelem
• je otevřená a dostupná všem sociálním
skupinám bez ohledu na původ a smýšlení
• dodržuje princip svépomoci
• plní sociálně preventivní funkci
• je místem setkávání všech věkových kategorií,
s důrazem na osoby pečující o malé děti
• motivuje k aktivnímu rodičovství
• poskytuje všeobecně důležité informace
především z oblasti rodinné problematiky
• umožňuje sebevzdělání, předávání
vlastních zkušeností a vědomostí
• nabízí seberealizaci
• stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí
aktivity pro širokou veřejnost
• podílí se na rozvoji občanské společnosti
Název mateřského centra ani rozsah jeho činnosti
není rozhodující.
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SÍŤ MC V jEDNOTLIVÝCh
KRAjÍCh
Služby Sítě MC na podporu center a jejich spolupráce
jsme od roku 2006 přenesli do jednotlivých krajů prostřednictvím krajských koordinátorek. Obdobně jako
se odlišují podmínky MC v jednotlivých obcích, jsou
různé i podmínky v jednotlivých krajích, a to z mnohých důvodů – počet MC, velikost kraje, přístup vedení
kraje k prorodinné politice a k přínosu MC, v zájmu jednotlivých MC o sdílení a spolupráci, v neposlední řadě
sehrává roli osobnost krajské koordinátorky.
Jasně vypovídající přehled přináší tabulka v závěru krajských zpráv. Rok co rok můžeme sledovat rozvoj činnosti s rostoucím zapojováním MC do spolupráce, jak
názorně ukazuje srovnávací graf za přehlednou tabulkou.
V roce 2012 můžeme pozorovat mírný pokles zúčastněných osob, ty krajům odebírala vyšší nabídka celorepublikových vzdělávacích akcí. V roce 2013 jsme se
proto snažili přiblížit opět více do krajů.

n jihočeský kraj

MRC Skřítci
Bruntál

Koordinátorka: Bohuslava Nejedlá
Počet MC k 31. 12. 2013: 27
Počet společných akcí celkem: 17
Regionální setkání: 4 za účasti 53 osob
Semináře: 7 v rámci projektu Síť pro rodinu
+ 2 ostatní (Udržitelnost MC aneb MC nejsou jen
služby, ale především společenství, Praktický průvodce
finančním řízením MC)
Kampaň: Společnost přátelská rodině – ocenění
firem a organizací v JČ kraji, konference 27. 11. na
Magistrátu v Č. Budějovicích za účasti náměstkyně
hejtmana Mgr. Ivany Stráské a náměstka primátora
Mgr. Petra Podholy
Společný projekt: Sobě i tobě – rekvalifikační kurz pro
pečovatelky o děti, tematické vycházky S očima navrch
hlavy v 6 městech
Společný pobyt: 7. pobyt JČ MC, 20. – 27. 7. 2013
(21 dospělých a 26 dětí z 8 MC)
Spolupráce: krajský OSPOD, Arkáda o. s., Dobrá
rodina o. p. s.
Výjimečná akce: Minináhradkatour ve spolupráci
s Arkádou Písek – besedy o náhradní rodinné péči
(Písek, Strakonice, České Budějovice)

Klubík Břeclav – CpR
Břeclav

Během roku 2013 došlo v Jihočeském kraji k posunu
v několika rovinách. Posun ne úplně vítaný a dobrovolný nastal v souvislosti se změnami grantové politiky
MPSV. Některá centra dokázala na změny zareagovat
lépe, některá hůře. Méně peněz a omezené možnosti
jejich využití ovlivnily personální obsazení MC i vlastní
činnost. Často se ale fungování MC podařilo zachovat
díky dotovaným pracovním místům od úřadu práce.

MC Dvoreček
Černilov

Zvýšil se počet seminářů a dalších společných akcí
jihočeských MC. Cílem těchto aktivit bylo prohloubení
spolupráce, vzdělávání zaměstnanců MC i rodičů, propagace činnosti MC a dobré praxe.

—
Celkový souhrn činnosti
krajských koordinátorek přináší
193 společných akcí za účasti
2453 registrovaných účastníků
(velké
akce
se
odehrávají
bez prezenčních listin) z toho
1993 dospělých a 460 dětí, pro které
byl připraven doprovodný program.
Zprávy jednotlivých krajských
koordinátorek sotva postihnou
bohatý rozsah jejich služeb, přesto
lze získat na jejich základě přehled
o tom, co se v krajích díky Síti MC
odehrává.
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Další společnou aktivitou byly tematické vycházky
S očima navrch hlavy, které letos v našem kraji proběhly na šesti místech. Těší mne, že původní nápad
z MC Kvítek v Písku se postupně ujal i v dalších městech a krajích.
K posunu došlo ve spolupráci mezi MC a místními
odbory sociálně právní ochrany dětí. Prostřednictvím
krajského OSPOD jsme nabídli místním sociálním
odborům zázemí pro pěstounské rodiny s možností
hlídání dětí, prostory pro semináře, pro schůzky dětí
v pěstounské péči s vlastními rodiči nebo pro předávání dětí mezi rozvedenými rodiči. A ukázalo se,
že se jedná o přirozenou a nenásilnou formu spolupráce, která je potřebná. Dále jsme navázali spolupráci s Arkádou o. s. Společně jsme uspořádali několik
besed o náhradní rodinné péči se sociální pracovnicí,
která se zabývá doprovázením pěstounských rodin v JČ
kraji a maminkou – pěstounkou.

MC Pampeliška
Březnice
Mateřské a komunitní
centrum Kocourek
Březová n. Svitavou
MC Buštěhradský pelíšek
Buštěhrad
Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Bystřice n. Perštejnem
MC Kulíšek
Bystřice u Benešova
MC Kopretina
Čáslav
MC Čelákovice
Čelákovice
Veselá Beruška
Černa Hora

TAM-TAM-MRAVENIŠTĚ
Černošice
MC Pumpkin
Česká Lípa
Rosa rodinné centrum
Česká Třebová
MC Leporelo
České Budějovice
MC Máj
České Budějovice
KRC Petrklíč
České Budějovice
RC Rozárka
České Budějovice
Mateřský klub Piškůtek
České Velenice
MC Kostička
Český Brod
RC Krumlík
Český Krumlov
MC Míša
Český Krumlov
MC Rákosníček
Děčín

MC Bělásek
Děčín

n jihomoravský kraj

n Karlovarský kraj

MC Hastrmánek
Dobruška

Koordinátorka: Markéta Horáková (do 18. 3. 2013)
a Renata Höklová (od 18. 3. 2013)
Počet MC k 31. 12. 2013: 40
Počet společných akcí celkem: 21
Regionální setkání: 3 za účasti celkem 81 osob
Semináře: 17 seminářů pro rodiče s dětmi, pracovníky
a dobrovolníky MC
Kampaň: Táta dneska frčí – zábavné odpoledne pro
rodiny jako součást mezinárodního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae spolupracovalo 6 MC v JMK,
Studánka Tišnov, Balónky Blažovice, Centrum Motýlek,
Klubík Břeclav, Žirafa Bílovice,
Společný projekt: Společnost přátelská rodině – do
soutěže se přihlásilo v JMK 7 organizací, 14. 11. 2013
na slavnostním vyhlášení 6 obdrželo ocenění SPR
Sobě i tobě: motivační seminář pro zájemce o rekvalifikaci, (18 účastníků), k rekvalifikaci nastoupilo 13 účastníků z JMK, dalších 5 účastníků projektu dojíždí z kraje
Vysočina.
Společné pobyty: čtyřdenní setkání koordinátorek MC v Lednici na Moravě s každodenním vzděláváním (4 semináře) a volnočasovými aktivitami pro
děti i dospělé (15 dospělých a 15 dětí), na přípravě se
podílela všechna zúčastněná MC. Doprovodný program
zajistil Klubík Břeclav.
Spolupráce: Euroklíč – MC z Jihomoravského kraje
mají k dispozici klíče pro rodiny s dětmi a stala se
výdejními místy.

Koordinátorka: Hana Šnajdrová
Počet MC k 31. 12. 2013: 4
Počet společných akcí celkem: 9
Regionální setkání: 2 setkání za účasti 25 osob
Semináře: 6 za účasti 91 osob
Kampaň: Společnost přátelská rodině
Spolupráce: Euroklíč, společná prezentace při
Bambiriádě

RC Sedmikráska
Dobruška
Fabiánek
Dobřichovice
MC Dobříšek
Dobříš
MC Břežánek
Dolní Břežany
MC Dolní Cerekev
Dolní Cerekev
MC (CPR) Benjamínek
Domažlice
Centrum pro rodinu Dokolečka
Doubravčice
Kolokoč – o. s. pro děti a mládež
Drnovice
MC DUPY DUB
Dub u Prachatic
Klub malých Dubáčků
Dubá
Srdíčko o. s. – Centrum pro rodinu
Dubňany
MC Žirafa
Dvůr Králové n. Labem
MC Klubíčko
Frenštát
Klub maminek Broučci
Frýdek-Místek
MC Zvoneček
Havlíčkův Brod
Centrum Mateřídouška o. s.
Hejnice
MC Ententyky
Heršpice (Slavkov u Brna)

Na začátku roku došlo ke změně krajské koordinátorky
z důvodu velké vytíženosti. Přestože Markéta Horáková
odešla z pozice krajské koordinátorky v březnu, činnost Sítě MC stále podporuje a i nadále s námi spolupracuje a pomáhá nám. Novou krajskou koordinátorku nejprve čekalo seznámení se s touto prací, jakmile se trochu zorientovala, dostala na starosti soutěž
Společnost přátelská rodině v JMK. Síti MC se podařilo získat ještě další z velkých projektů, který se dostal
i do našeho kraje, a to projekt Sobě i tobě. O rekvalifikaci je v našem kraji veliký zájem, spoustu uchazečů
jsme museli odmítnout. Nakonec do projektu nastoupilo 18 účastníků, z toho 11 plně podpořených, kteří
mají nárok na poradenství. Z těchto podpořených budou
vybráni 3, kteří získají dotované pracovní místo ve členském MC.

Rodičovské centrum Radovánek
Heřmanův Městec

Síť MC v Jihomoravském kraji se za rok 2013 rozrostla
o dalších 5 MC.

MC Hluboká n. Vltavou
Hluboká n. Vltavou

JMK i letos vypsal dotační titul pro prorodinné organizace a centrům, která jsou zastřešena Sítí MC, vydal
potvrzení o podpoře na další rok, které je nutné při
podávání projektů na MPSV. Finanční dotace z JMK
byla použila na realizaci 2 regionálních setkání, čtyřdenního pobytového setkání v Lednici a 7 seminářů pro
rodiče s dětmi.

Rodinný klub Motýlek
Hodkovice n. Mohelkou
Centrum pro rodinu Hodonín
Hodonín

Síť MC v Karlovarském kraji se zaměřila především na
vznik partnerství mezi centry a volenými zástupci obcí,
měst a kraje. Podařilo se navázat spolupráci s politickými představiteli Karlovarského kraje a získat tak
prostor pro prezentaci aktivit jednotlivých center, ale
především celého konceptu fungování MC v ČR
i v zahraničí.
Díky spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi
v kraji může Síť MC mnohem lépe propagovat své myšlenky a uspokojovat své potřeby. Podařilo se upravit
pravidla dotačního titulu Podpora rodiny, tak aby vyhovoval provozu mateřských center a dotace byly lépe
uplatnitelné. Dotační titul Podpora rodiny je jediným
dotačním titulem v Karlovarském kraji, kterým lze financovat náklady na mzdy.
Síť MC uspořádala také další ročník soutěže Společnost
přátelská rodině v Karlovarském kraji. V roce 2013 byla
zpřísněna pravidla pro organizace, které aktivně realizují a prosazují prorodinnou politiku. Záštitu nad soutěží
převzal náměstek hejtmana KK Bc. Miloslav Čermák.
Do realizace se opět zapojila všechna centra, slavnostní
vyhlášení se konalo ve Františkových Lázních v hotelu
Pawlik.
Při společné prezentaci na Bambiriádě jsme mohli
ukázat nejen jednotnost našeho poslání, ale zároveň
rozmanitost, což mateřským centrům nabízí formát svépomocné dílny. Samotné představitelky MC se mohly
„přiučit“ něčemu novému a zároveň prezentovat svoji
činnost.
Síť MC aktivně spolupracuje i s dalšími neziskovými
organizacemi v kraji.

MC Srdíčko
Holešov-Všetuly
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n Královéhradecký kraj

n Liberecký kraj

Koordinátorka: Hana Cinková
Počet MC k 31. 12. 2013: 23
Počet společných akcí celkem: 17
Regionální setkání: 4 setkání za účasti 59 osob
Semináře: 7 za účasti 89 osob
Společný projekt: Sobě i tobě – seminář Zpět do
zaměstnání a poradenství (18 účastnic)
Výjimečná akce: Uspořádání preventivních workshopů
v 6 MC ve spolupráci s grantovým programem Škoda
auto a nadačním fondem Kolečko

Koordinátorka: Lenka Ackermannová
Počet MC k 31. 12. 2013: 15
Počet společných akcí celkem: 16
Regionální setkání: 4 setkání za účasti 50 osob
Semináře: 10
Beseda u kulatého stolu na téma Liberecký kraj –
místo přátelské rodinám aneb mateřská centra jako
fenomén občanské společnosti, záštitu přijal radní
pro sociální věci Mgr. Petr Tulpa, za účasti radní
Ivany Hujerové, celkem 35 přítomných, 33 dospělých a 2 děti ze 12 MC
Kampaň: Společnost přátelská rodině
Společný projekt: Síť pro rodinu v Libereckém kraji
Společné pobyty: Rodinný tábor v Bílém potoce
připravila tři členská MC z LK. Zúčastnilo se přes
80 dospělých a 60 dětí
Výjimečná akce: Dokumentární film o práci mateřských center v Libereckém kraji

Na regionálních setkáních, která pořádala Síť MC, se
ukázalo, že centra zajímají nejen otázky kolem fungování a provozování služeb pro rodiče s dětmi, ale
i otázky spojené se změnami fungování organizací typu
o. s., které přinese nový občanský zákoník. Tato problematika byla často diskutována i v rámci poradenství.
V roce 2013 se prohloubila spolupráce mezi MC i díky
odborným seminářům, kde se měli možnost setkávat
rodiče (zároveň zástupci MC) a sdílet informace, které
využijí nejen při výchově svých dětí. Z projektu Sobě
i tobě uspořádala Síť MC seminář Zpět do zaměstnání
a dále probíhalo poradenství při hledání zaměstnání ve
dvou MC V KH kraji. Podobné projekty MC vítají, protože rozšiřují nabídku jejich služeb.
Posunula se i spolupráce s krajským úřadem, který již
tradičně vypisuje dotační titul na podporu prorodinných služeb. V tomto roce byla podpora navýšena na
800 000 Kč a směrována i na rozšíření nabídky služeb
v systému péče o ohrožené děti. Některá MC tak přirozeně spolupracují s organizacemi, které pracují s ohroženými rodinami a s OSPOD.
Po čtyřech letech se nám opět podařilo uspořádat,
díky grantovému programu Škoda auto, šest preventivních workshopů Bezpečně v autě. MC mají o pořádání obdobných workshopů zájem, protože poskytované
informace nejsou založeny na komerční bázi, jejich
smyslem je nejen prevence, ale i zmírnění následků
nehod, které často velmi ovlivní celé rodiny.

Síť MC v Libereckém kraji věnovala velké úsilí v roce
2013 podpoře vzniku nového dotačního titulu pro MC
a podobně zaměřené NNO pracující s rodinami v LK.
Od návrhů a žádostí krajských koordinátorek uplynulo
několik let a teprve v letošním roce se podařilo dotační
titul prosadit. Vyčleněná a zároveň vyčerpaná částka
byla 1 500 000 Kč na období VII/2013 – VI/2014. Síť
MC získala v rámci titulu podporu projektu Síť pro
rodinu v Libereckém kraji. V květnu se konala beseda
u kulatého stolu pod záštitou pana radního pro oblast
sociálních věcí Mgr. Petra Tulpy, uskutečnili jsme
řadu vzdělávacích seminářů na podporu práce s rodinami i na základě potřeb pracovníků /pracovnic mateřských center. Během roku se setkávala pracovní skupina, která pracovala na návrhu koncepce prorodinné
politiky, návrh byl předložen panu radnímu Tulpovi.
Koncepce RP je nyní ve fázi příprav, dokončení se předpokládá v roce 2014 a Síť MC je součástí krajské pracovní skupiny. MC jsou partnery LK, spolupráce se rozvíjí i v oblasti podpory pěstounské péče. Na závěr roku
vyvrcholil projekt Společnost přátelská rodině, kde
jsme ocenili 8 příkladných organizací. Celý rok spolupracovala Síť MC s Asociací NNO v LK (ANNOLK),
členská MC byla prezentována na výstavě NNO v Liberci,
dále na setkání zástupců obcí LK na KÚ. Dařila se nám
práce s médii, osvětu o práci mateřských center jsme
podpořili natočením dokumentárního filmu, na kterém
se podílelo 5 MC z Libereckého kraje, prezidentka Sítě
MC a krajská koordinátorka. V letošním roce byly zahájeny 2 nové projekty a zároveň pokračovala spolupráce
na projektu Zdravý úsměv v MC a spolupráce na preventivních programech silniční bezpečnosti. Děkujeme
za podporu práce MC radě a sociálnímu výboru
Libereckého kraje.

Rodinné a vzdělávací
centrum Holoubek
Holice v Čechách
M a RC Homole
Homole
MC Klubíčko
Horní Cerekev
Rodinné centrum Jeleňáček
Horní Jelení
Rodinný klub Pohoda
Horoměřice
Kaleidoskop
Hořovice
RC zaHRÁTka
Hostivice
Mája
Hošťka
MC Žirafa
Hradec Králové
KMC Sedmikráska
Hradec Králové
MC Žirafa
Hradec Králové
RC Pohoda
Hradec Králové
RC Domeček
Hradec Králové 3
MC Dráček
Hranice
MC Andílci
Hrotovice
MC Cipísek
Hustopeče
MC Klubíčko
Cheb
RC oHRÁTka
Chlumčany
RC Beránek
Choceň
MC Kamínek
Choceň
Dětský klub U Broučka
Chomutov
MC Kolibřík
Chomutov
RC Junior
Chotěboř
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RC Chvaletice
Chvaletice

n Moravskoslezský kraj

RC Měsíční houpačka
Ivančice

Koordinátorka: v roce 2013 nepracovala, zástup: Jiřina
Chlebovská
Počet MC k 31. 12. 2013: 6

MC Jablíčko
Jablonec n. Nisou
Centrum Generace
Jablonec n. Nisou
RC Jablíčko
Jablonné n. Orlicí
Mateřský klub Rozmarýnek
Jaroměř
M a RC Dymáček
Jedovnice
MC Pohádka
Jesenice u Prahy
MC Krteček Jeseník
Jeseník
MC Tudyznudy
Jevany
RC Palouček
Jevíčko
MC Kapička
Jičín
MC Rodinka
Jilemnice
MC Permoníček
Jílové u Prahy
MC Jinečáček
Jince
ARCHA 777
Jirkov
MC Koťátko
Jiříkov/Rumburk
MC RADKA
Kadaň
RC Budíček
Kaplice
MC Karlovy Vary
Karlovy Vary
RC Kladno
Kladno
MC Kněžice (koťata)
Kněžice
RC Hvězdička
Kolín 3
MC Srdíčko
Konice

sdílením, vzděláváním a zjišťováním potřeb cílových
skupin. V závěru roku se uskutečnil workshop pro
zaměstnavatele a zaměstnance, který se konal v rámci
projektu Sítě MC „Společnost přátelská rodině“. Záštitu
nad workshopem převzala náměstkyně hejtmana paní
Mgr. Yvona Kubjátová. Soutěž, která nese stejný název,
se v Olomouckém kraji uskuteční v příštím roce.

V roce 2013 se i přes opakované výběrové řízení
bohužel nepodařilo obsadit uvolněné místo krajské
koordinátorky, protože tato pozice vyžaduje specifické
předpoklady a zkušenosti. Členové i zájemci o založení
mateřského centra měli možnost využívat e-mailových
i telefonických konzultací se zastupující krajskou koordinátorkou, na dálku však není možné organizovat společné aktivity. Na konci roku se podařilo na spolupráci
domluvit s Radkou Filipíkovou z MC Provázek, která
se představila týmu Sítě MC na předvánočním setkání
11. 12. 2014.

Existence MC a práce jejich zaměstnanců je pro region
velmi užitečná. Koordinátorky center mají chuť a motivaci se vzdělávat v různých oblastech. Svým návštěvníkům nabízejí kvalitní služby, do kterých lze zahrnout
širokou nabídku vzdělávání, aktivity pro rodiny s dětmi,
integraci a práci s ohroženými rodinami, smysluplné
využití volného času pro starší děti a spoustu jiných. Síť
MC lze vnímat jako plnohodnotného partnera pro kraj
samotný i pro jiné neziskové organizace.

n Olomoucký kraj

n Pardubický kraj

Koordinátorka: Ing. Bohdana Sonet
Počet MC k 31. 12. 2013: 16
Počet společných akcí: 10
Regionální setkání: 4 za účasti 70 osob
Semináře: V Olomouckém kraji bylo uskutečněno 7 seminářů ve spolupráci s MC (Výživa dětí,
Komunikace s rodinou, Zážitkový kurz první pomoci
s praxí, Integrace cizinců…)
Workshop pro zaměstnavatele a zaměstnance:
Workshop byl uskutečněn v rámci soutěže Společnost
přátelská rodině, která bude v Olomouckém kraji vyhlášena začátkem roku 2014.
Projekt Euroklíč: V Olomouckém kraji nadále probíhá
tento projekt, kde prostřednictvím krajské koordinátorky
Sítě MC si mohou rodiče dětí do tří let zapůjčit Euroklíč.
Významný projekt Olomouckého kraje: Začátkem
roku 2013 byl podán organizací OliVy ve spolupráci se
Sítí MC společný projekt olomouckých MC. Projekt byl
podpořen částkou 150 000 Kč.

Koordinátorka: Petra Benešová
Počet MC k 31. 12. 2013: 23
Počet společných akcí celkem: 11
Regionální setkání: 3 za účasti 81 osob
Semináře: 7 (Emoce v životě nás a našich dětí,
Zvyšování rodičovských kompetencí, Co je normální
a co přirozené, Konflikty v životě dítěte, Vedení rodičovských skupin, Sladění osobního a pracovního života)
Kampaň: Plakátová kampaň na podporu Dne matek
a Dne otců
Spolupráce: Transformace systému péče o ohrožené
děti, Rodinné pasy, Euroklíč, Evropský rok občanů
Výjimečná akce: kulatý stůl, konference „Rodina
a práce“

Jako v předešlých letech, tak i v roce 2013 pokračovala spolupráce mezi Sítí MC a Olomouckým krajem.
Po vzájemné domluvě byl opět podán Významný
projekt olomouckých center. Projekt za mateřská
a rodinná centra podala organizace OliVy ve spolupráci se Sítí MC. Finanční částka 150 000 Kč byla
rozdělena mezi centra, která se do Významného projektu zapojila. Centrům, která nepodávala žádost na
MPSV nebo nebyla ze strany MPSV finančně podpořena, byly nabídnuty tematické semináře. Zájem ze
strany center byl o vzdělávání rodičů a získání informací
např. v oblasti životosprávy u dětí. Díky společnému
setkávání a výměně zkušeností vznikají nové nápady na
spolupráci. Na intervizní setkání, která jsou pořádána
krajskou koordinátorkou, přicházejí také nová centra
a organizace, které mají zájem spolupracovat se Sítí
MC a s centry v kraji. Vnášejí na setkání nové podněty
a inspiraci a dochází k vzájemnému obohacování. Díky
společné koordinátorce pro kraj Olomoucký a Zlínský,
dochází k propojování dvou krajů vzájemnými akcemi,

Při ohlédnutí zpět považuji za nejdůležitější vzájemnou
solidaritu, sdílení, předávání informací, spolupráci
a tím posilování celkového růstu center v Pardubickém
kraji. Centra jsou jedním z článků přispívajících ke zvyšování kvality života rodin, a proto je důležité komunikovat a spolupracovat i s ostatními organizacemi
a veřejnou správou. Činnost Sítě MC dlouhodobě podporuje i Pardubický kraj, vyhlašuje grant na podporu
prorodinných aktivit, společně jsme plánovali a organizovali akce v rámci Evropského roku občana, setkávali
se nad tématy související s rodinou a šířili myšlenku
potřebnosti „zdravého rodinného klimatu“.
V letošním roce se MC v 15 městech v kraji přidala
k plakátové kampani „Kup mamince kytičku, zavolej
svému tátovi“, jejíž cílem bylo upozornit na důležitost rodiny, mateřství, otcovství a vztahy jejích jednotlivých členů – matek, otců, dětí i prarodičů. Její vrcholy
byly v rámci Dne matek a Dne otců – druhou květnovou
a třetí červnovou neděli. V tomto období se na plakátovacích plochách, na vývěskách nebo ve výkladních skříních vybraných obchodů objevily plakátky s nápisy připomínající nám, dospělým, abychom nezapomínali na
své rodiče.
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Poděkování patří každému centru v kraji, nezáleží, zda
se jedná o centrum s dlouholetou tradicí, nabízející
širokou škálu služeb od setkávání až po sociální služby,
či centrum začínající a poskytující „pouze“ bezpečný
prostor pro rodinu. Důležité je, že vzájemně komunikujeme, vnímáme se, „starší“ centra přinášejí zkušenosti
a „mladší“ novou energii a nový pohled, za to vám,
„svým“ centrům v Pardubickém kraji, ze srdce děkuji.

n Plzeňský kraj
Koordinátorka: Irena Macháčková
Počet MC k 31. 12. 2013: 9
Počet společných akcí celkem: 15
Regionální setkání: 4 za účasti 87 osob
Semináře: 7
Kampaň: Křídla a kořeny naší rodiny
Společný projekt: Podpora rodin v mateřských centrech
Spolupráce: Euroklíč
Síť MC navázala na loňskou cestu, kdy jsme navštívili
mateřská a rodinná centra v Mnichově a okolí a zúčastnili se valné hromady obdoby Sítě v Bavorsku. Setkali
jsme se s mnoha ženami různých národností projevujícími zájem o poznání českých center. Nakonec jedna
z nich přijala pozvání, a to i proto, že její kořeny jsou
v našem kraji. Diskutovali jsme o MC – co v nich
děláme, otázky dobrovolnictví, financování, spolupráce
se samosprávou, specifika v jednotlivých lokalitách
a celková koncepce hnutí MC v ČR.
Realitou posledních měsíců je výrazný úbytek MC
a současně stagnace vzniku center. Zatímco ve větších městech vznikají spíše aktivity matek orientované na služby (hlídací agentury, nabídka zájmových
útvarů), v menších sídlech, kde jsou MC často jedinou
možností, jak vyjít ze sociální izolace a začleňovat své
dítě do kolektivu vrstevníků, je aktivita dlouhodobě
minimální.
I přes tyto skutečnosti se nám stále daří udržovat povědomí o činnosti MC a jejich přínosu, a to i zapojováním
do komunitního plánování. Krajský úřad i Magistrát
města Plzně nadále dotačními tituly podporují aktivity prorodinné politiky. V rámci společného projektu
síťová MC uspořádala řadu přednášek z oblasti rodičovských kompetencí, vývoje dětí či právního minima.
Uspořádali jsme ve 4 městech Slavnosti rodiny a přispěli tak i v rámci již tradiční kampaně Křídla a kořeny
naší rodiny k propagaci témat prorodinné politiky. Ta,
i přes personální změny, zůstává jednou z priorit
Krajského úřadu Plzeňského kraje, za což chceme vyjádřit poděkování.

n hlavní město Praha

MC Cvrček
Kostelec n. Orlicí

Koordinátorka: Petra Radová (od 02/2013)
Počet MC k 31. 12. 2013: 19
Počet společných akcí celkem: 22
Regionální setkání: 3 za účasti 46 osob
Semináře: 19, za účasti 248 osob
Putovní výstava: Než vypukne požár (KRC CoByDup,
MC Domeček YMCA Praha, MC Liška, MK Rybička)
Kampaň: Celorepubliková kampaň Křídla a kořeny naší
rodiny (MC Cirkus, KRC CoByDup, MC Domeček a MC
Klubíčko YMCA Praha, MC Liška, MC Motýlek, MK
Rybička)

RC Kolečko
Kostelec n. Černými Lesy

Začátek roku byl věnován zejména vzájemnému poznávání center a nové krajské koordinátorky na osobních
setkáních v jednotlivých MC. Současně s tím proběhlo
i dotazníkové šetření, z kterého vyplynula silná potřeba
sdílení zkušeností napříč centry a důležitá role Sítě MC
jakožto střešní organizace, která členským centrům
poskytuje podporu v době legislativních změn, profesionalizace neziskových organizací, v oblasti práce
s rodinou a dalších možných formách práce MC (spolupráce s OSPOD, případné zavedení dětských skupin
atp.).
Pražská MC byla v tomto roce podpořena hned ze dvou
projektů financovaných ESF – Sobě i tobě (OPLZZ –
rekvalifikační kurz, placená praxe účastníků, možnost
vytvořit dotované pracovní místo) a Motivace růstu
(OPPA – bezplatné vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků MC včetně supervize).
Semináře Sítě MC byly v tomto roce zaměřeny především na změny v občanském zákoníku a na zvyšování rodičovských kompetencí, přičemž se jednalo převážně o semináře zážitkové pro lektory MC a rodiče.
Opomenuty nezůstaly ani oblíbené vzdělávací akce,
které pořádá Síť MC již s železnou pravidelností.
V říjnu se uskutečnilo zasedání Komise pro rodinnou
politiku Hl. města Prahy s cílem představit kompetentnímu radnímu koncepci rodinné politiky, ve které mj.
figurují i MC, nicméně z důvodu předčasných voleb se
nepodařilo dosáhnout konkrétního výsledku.
I v tomto roce bylo krajskou koordinátorkou poskytováno poradenství existujícím MC a také nově vznikajícím – často se však dotazy týkaly založení soukromé mateřské školy, což opět potvrzuje skutečnost,
že situace s umísťováním dětí do mateřských škol
na území hlavního města je i nadále kritická a že MC
mohou být pro řešení této situace vhodným partnerem.

Dětský klub Kamarád
Kostomlaty n. Labem
MC Mezeráček
Kounice
RC Knoflíček
Kouřim
MC EMMA
Králíky
MC Klubíčko
Kroměříž
MC permoníček
Krupka
MC Klub Křemílek
Křemže
MC Domeček Křenovice
Křenovice
MaRC Smrček o. s.
Křtiny
MC Kučeráček
Kučerov, okr. Vyškov
Chocholík – klub rodičů v Kunštátě
Kunštát
RC Špalíček
Kutná Hora
MC Dětský svět
Lanškroun
Domeček KpraD
Lány
RC u Myšáka
Lázně Toušeň
MC Ledňáček
Ledeč n. Sázavou
RC Mozaika
Letohrad
Domeček – centrum pro
rodiče, prarodiče a děti
Letovice
RC Lhenice
Lhenice
Rodinné a mateřské centrum
Lhota p. Libčany
Lhota p. Libčany
RC Žirafa
Liberec
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CVČ Arabela
Liberec

n Středočeský kraj

n Ústecký kraj

MC Krteček
Liberec 1

Koordinátorka: Linda Pačesová a Jiřina Chlebovská
Počet MC k 31. 12. 2013: 56
Počet společných akcí celkem: 15
Regionální setkání: 4 setkání za účasti 62 osob
Semináře: 7
Beseda u kulatého stolu na téma Středočeský
kraj – místo přátelské rodinám aneb mateřská
centra jako fenomén občanské společnosti, záštita
od Bc. Zdeňka Syblíka – náměstka hejtmana, za
účasti několika zastupitelů a zastupitelek, radní pro
finanční oblast Zuzany Nekovářové, předsedy sociálního výboru RSDr. Jiřího Svobody, celkem přítomno 30 dospělých a 1 dítě, účastnilo se 13 MC
Společný projekt: Rodina ve Středočeském
a Libereckém kraji – geocaching
Spolupráce: Euroklíč, Racio, grantový program Škoda
auto a nadační fond Kolečko – 2 dopravně bezpečnostní workshopy – Benátky nad Jizerou a Mělník
Výjimečná akce: konference na téma Efektivní prorodinná politika v kontextu rovných příležitostí a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Společnost přátelská
rodině

Koordinátorka: Lenka Ackermannová
Počet MC k 31. 12. 2013: 18
Počet společných akcí celkem: 7
Regionální setkání: 2 za účasti 36 osob
Semináře: 4
Beseda u kulatého stolu: Ústecký kraj místo přátelské
rodinám aneb mateřská centra jako fenomén občanské
společnosti, záštitu přijal radní Martin Klika, za účasti
poslance Jaroslava Foldyny a Pavla Sconky předsedy
sociálního výboru ÚK a zástupkyň 14 MC.
Putovní výstava: Ústí nad Labem – Krajský úřad, název
Dřív než vypukne požár, MC Větrník Rumburk
Výjimečná akce: podpis smlouvy o spolupráci mezi
ÚK a Sítí MC

MC Libísek
Libina 211
MC Lidičky, o. s.
Lidice
RC Kořínky
Lipnice n. Sázavou
MC Klubíčko
Litoměřice
RC Litomyšl
Litomyšl
MC Rybička
Litovel
MC pro rodiny se zdravotně
postiženými dětmi Klubíčko
Litvínov
RC Lomnické klubíčko
Lomnice n. Lužnicí
MC Dudlík
Lomnice n. Popelkou
RC Puclík
Louny
RC Klásek
Lutín
MC Parníček
Lysá n. Labem
Lysické MC Jablíčko
Lysice
Montessori Ovečka vzdělávací
rodinné centrum
Trutnov
RC Kašpárek Mělník
Mělník
RC Chloumek
Mělník Chloumek
RC Milovice
Milovice-Mladá
RC Medvídek
Miroslav
Občanské sdružení Fabiánek
Mníšek p. Brdy
MC Oáza
Mníšek p. Brdy
Vrabčák Moravany o. s.
Moravany

V roce 2013 jsme navázali na činnosti v předchozích
letech, zaměřili jsme se na spolupráci MC, podporu
vzdělávání, sdílení zkušeností, poradenskou činnost.
Organizujeme vzájemné setkávání a snažíme se vytvářet
společné projekty. O tento způsob podpory mají centra
stabilní zájem – osobní setkávání je motivuje pro práci
v jejich organizacích. Inspiraci hledají i na vzdělávacích seminářích. V roce 2012 se nám podařilo ve spolupráci s Libereckým krajem rozhýbat zajímavý projekt
Rodina ve SČ a LB kraji, aneb série 20 pokladů v rámci
celosvětové hry geocaching. Tento projekt je stále aktuální – všech 20 pokladů už je rozmístěno v rámci obou
krajů, poklady může nalézt kdokoliv, kdo se do této hry
virtuálně zaregistruje a pomocí návodu uvedeného na
webu se dozví GPS souřadnice i popis, jak jednotlivé
poklady hledat. Tato aktivita by měla motivovat rodiny
ke společným výletům se smysluplným cílem.

Síť MC v Ústeckém kraji nabídla v roce 2013 svým
členům podporu v rozvoji organizací, vzdělávací
semináře podpořily rozvoj rodičovských kompetencí
a zástupkyně center se velmi aktivně podílely na krajské
spolupráci při pořádání besedy u kulatého stolu. Zde
došlo k představení smlouvy o spolupráci mezi Sítí MC
a Ústeckým krajem, která tou dobou čekala na podpis
hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Od spolupráce si slibujeme vzájemnou podporu v aktivitách ke zkvalitnění
života rodin v ÚK. Zástupkyně MC si v rámci společného setkání připomněly historii a rozvoj poslání MC
pod vedením prezidentky Rut Kolínské. Předsedkyně
MC Matýsek z Roudnice n/L představila činnost prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu. Společné
aktivity byly vytvořeny díky projektům Sobě i tobě
a TRUST. V druhé polovině roku se uskutečnilo druhé
setkání, zavítali jsme do MC Archa 777 v Jirkově, kde
jsme k intervizi přidali workshop péče o děti v MC. Ve
spolupráci s KÚ ÚK jsme uspořádali seminář k NOZ. Na
setkáních byl vidět zájem zástupkyň MC na vzájemném
sdílení dobré praxe, bylo vyřešeno mnoho situací, které
MC trápí, a vzájemně jsme se snažily do další práce
povzbudit. Děkujeme Ústeckému kraji za podporu práce
MC a důvěru vloženou do Sítě MC.

Další oblast našeho působení je zaměřena na spolupráci s krajem – v tomto roce nebyly z finančních
důvodů otevřeny žádné fondy ani dotační tituly, přesto
se rok 2013 stal velkou výzvou pro navázání nové spolupráce – proběhlo několik schůzek s důležitými představiteli kraje i krajského úřadu, pod záštitou kraje byl
uspořádán kulatý stůl, z kterého jasně vyplynulo, že
o vzájemnou spolupráci zájem je. Kraj dal také záštitu
pro projekt Sítě MC Společnost přátelská rodině, na
základě pozvání krajského zastoupení v Bruselu jsme
prezentovali tento projekt při Open Days a v listopadu
se ve vzájemné spolupráci uskutečnila konference na
téma Efektivní prorodinná politika v kontextu rovných
příležitostí. Na sklonku roku se podařilo získat termín
schůzky s hejtmanem Středočeského kraje, s kterým
bychom rádi otevřeli otázku smlouvy o vzájemné spolupráci mezi krajem a Sítí MC.
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n Kraj Vysočina

n Zlínský kraj

MC Sluníčko
Moravská Třebová

Koordinátorka: Daria Čapková
Počet MC k 31. 12. 2013: 23
Počet společných akcí celkem: 12
Regionální setkání: 4 setkání za účasti 70 osob
Semináře: celkem 8
Beseda u kulatého stolu na téma Péče o děti, za
účasti místostarostky města Třebíč ing. Marie
Černé, celkem 19 přítomno 15 dospělých a 4 dětí
Kampaň: Táta dneska frčí, Křídla a kořeny naší rodiny

Koordinátorka: Ing. Bohdana Sonet
Počet MC k 31. 12. 2013: 10
Počet společných akcí: 14
Intervizní setkání: 4 za účasti 75 osob
Semináře: 10 seminářů (5 seminářů s psycholožkou,
2 s výživovou poradkyní a 3 vzdělávací semináře byly
součástí intervizních setkání koordinátorek MRC –
Komunikace s rodinou, Zážitkový kurz první pomoci
s praxí a Integrace cizinců).
Projekt Společnost přátelská rodině: krajská soutěž
SPR pod záštitou radní Zlínského kraje Mgr. Taťány
Valentové Nersesjan.
Společný projekt: Začátkem února byly podány krajskou koordinátorkou dvě žádosti na Sociální fond
Zlínského kraje

Rodinné centrum Korálky
Moravské Budějovice

Nabídka Sítě MC v Kraji Vysočina se již druhým rokem
prioritně zaměřila na vzdělávání. V roce 2013 se chýlil
ke konci tříletý projekt TVRZ (Trvalé vzdělávání pro
rozvoj a zachování konkurenceschopnosti) Sítě MC
v kraji Vysočina, který byl zaměřen na rozvoj a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v neziskovém sektoru
a posílení informovanosti o významu a nabídce vzdělávání v neziskových organizacích v Kraji Vysočina,
s cílem posílení konkurenceschopnosti jednotlivých
účastníků vzdělávání a udržitelnost samotných neziskových organizací. Odborný tým vytvořil nejen pro účastníky vzdělávání program Management a udržitelnost
NNO, ale i metodickou příručku k vzdělávacímu programu včetně interaktivního DVD.
Spolupráce členů Sítě MC je velice dobrá. Na regionálních setkáních je veliký zájem o osobní kontakt,
výměnu zkušeností a i sdílení problémů.
Krajská koordinátorka Sítě MC je členem pracovní skupiny poskytovatelů služeb zaměřených na cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládež Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina každoročně finančně podporuje činnost
MC, v tomto roce však byla finanční podpora pro centra
nižší než v předcházejících letech.

Vzájemná spolupráce a komunikace mezi MC a krajskou koordinátorkou byla posílena uskutečněním
několika seminářů v jednotlivých centrech během
roku. Osobní návštěvy přispěly ke zjišťování potřeb
ze strany center a rodičů. Vzájemná spolupráce vyústila, jako v předešlých letech, podáním dvou projektů
„Posílení rolí v rodině TÁTA a MÁMA“ a „Aktivní rodina
ve Zlínském kraji“. Cílem projektu bylo posílení rodičovských kompetencí, vzájemných vztahů v rodině
a jejich soudržnost, aktivizace rodičů, zapojení širší
rodiny – podpora mezigeneračních vztahů a společné
sdílení volného času. V závěru nebylo žádostem vyhověno. Druhý projekt Sítě MC, do kterého se mohla
centra zapojit, nese název Sobě i tobě. V rámci projektu
byly pro účastníky připraveny motivační seminář, rekvalifikační kurz Péče o děti akreditovaný MŠMT, odborná
praxe a individuální poradenství. Dalším zajímavým
a přínosným projektem pro Zlínský kraj byl projekt
Společnost přátelská rodině. Do soutěže bylo veřejností
nominováno 6 organizací ze Zlínského kraje. Porota
rozhodla předat ocenění 4 organizacím na listopadové
konferenci, která se uskutečnila na Arcibiskupském
zámku v Kroměříži.

MC Duhová Školička
Most
MC Barborka
Most
MC pojďte si k nám hrát Most, o. s.
Most
MC Mukařov-sko
Mukařov
Klub SUN Náchod (Dětský
klub Hopsáček)
Náchod
MC Nechanice o. s.
Nechanice
RC Zvoneček
Nejdek
MC Beruška
Nepomuk
RC Myšák
Neratovice
MC YMC A Neveklov
Neveklov
MC Lístek
Nové Město na Moravě
MC Na zámečku
Nové Město n. Metují
MC Korálek
Nové Město p. Smrkem
Proficio, o. s.
Nový Jičín
MC Svítání
Nymburk
DC Sluníčko
Odolená Voda
Olešnické MC Hastrmánek
Olešnice
MC Heřmánek
Olomouc
Waldorfské mateřské centrum Waldík
Olomouc
MC Provázek
Olomouc-Nové Sady
Neškola
Opava
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RC Klubíčko
Ostrava
MC Ostrůvek
Ostrov
MC Sovička
Pacov

—
Své zkušenosti, dovednosti, informace a kontakty si mohou
koordinátorky MC předávat na pravidelných intervizních setkáních. Zde
dochází ke vzájemnému sdílení, motivaci ve své užitečné práci, vzdělávání
koordinátorek, zjišťování potřeb cílové skupiny a diskusi o podaných
projektech.

RC Kašpárek
Pardubice
Rodinné integrační centrum
Pardubice
Rodičovské centrum Dubínek
Pardubice
Sluníčko – centrum pro rodinu
Pardubice
MC Kvítek
Písek
MC Plzeňské panenky
Plzeň
MC Barvínek
Plzeň
Středisko křesťanské pomoci DUHA
Plzeň
Centrum pro rodinu Vinice
Plzeň
CeDR (Centrum dětí a rodičů)
Plzeň-Bolevec
MC Skřítek Poděbrady
Poděbrady
MC MaMiNa
Police n. Metují
MaTami
Polička
Stonožka
Polná
RC Baráček
Praha
RC YMC A
Praha 1
Komunitní centrum Kampa
Praha 1
MC Domeček
Praha 11-Jižní Město
MC Vítejte – Welcome
Praha 14
KC Maják
Praha 2
Dům pro motýlky
Praha 4

Práce a existence MC je pro společnost a region velmi
užitečná. Setkávají se zde rodiny s dětmi, které chtějí
sdílet spolu čas, ženy, kterým je nabízeno vzdělání kvalifikovanými lektory v různých oblastech, pro spoustu
dětí je mateřské centrum odrazovým můstkem do
mateřské školky a také starší děti zde nacházejí smysluplné a radostné využití volného času. Centra jsou
v dnešní době vnímána jako plnohodnotný partner pro
jiné neziskové organizace.

„ Jako malé rodinné centrum fungující jen s několika málo dobrovolníky jsme velice vděční za možnost zapojení se do zastřešující organizace Sítě MC.
Prostřednictvím krajské koordinátorky nám Síť MC
poskytuje organizační, administrativní a legislativní
výpomoc, na krajskou koordinátorku se můžeme
kdykoli obrátit s prosbou o pomoc, radu, zkušenosti
a vždy ve velmi krátkém časovém horizontu dostaneme potřebné informace, rady, povzbuzení. Naše
koordinátorka nás pravidelně navštěvuje, zná naši
situaci a i proto jsou její intervence velmi efektivní.
— Martina Běťáková, koordinátorka RC Domeček
Psáry, zároveň zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Psáry

„ Krajské koordinátorky, ať už Markéta či Renata, pro

mě byly vždy velkou oporou, když jsem si nevěděla
rady, jak dál v MC. Obě koordinátorky byly vždy obětavé a připravené odpovědět na jakoukoliv otázku.
Spolupráce s Renatou je skvělá a těším se i na další
zajímavé akce a školení, které Síť MC pořádá.
— Petra Loučková, MC Loučka, Brno

„ Díky intervencím krajské koordinátorky Darii Čapkové

se rozvinula velmi dobrá spolupráce s Krajem
Vysočina i s dalšími organizacemi a institucemi.
Velmi prospěšná a přínosná jsou regionální setkání.
Síť MC bereme jako důležitého aktéra prorodinné
politiky
— Anna Machátová, Třebíčské centrum o. s. a Třebíčské centrum DAR

„ Síť MC významně přispívá k posílení jedné z nejvý-

znamnějších hodnot, a tou je rodina. Období, kdy
v rodině vyrůstají malé děti, bývá zkouškou pro oba
partnery. A právě mateřská centra pomáhají toto
náročné období maminkám i tatínkům zvládnout.
A to nejen tím, že jim umožňují aktivně trávit čas,
vzdělávat se, připravovat se na návrat do zaměstnání, ale i pořádáním aktivit posilující vzájemné
vztahy manželů. Jsem velmi rád, že mateřská centra
v Pardubickém kraji tuto svoji funkci plní. Vím, že
k této činnosti je zapotřebí velkého úsilí a silné motivace, a proto všem, kteří se na fungování mateřských center podílejí, patří velké poděkování.
— Pavel Šotola, radní Pardubického kraje
pro sociální péči a neziskový sektor
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n Statistika činnosti Sítě MC v krajích – 2013
D — dospělí, d — děti
Kraj

Celkem
akcí

Intervizní setkání Semináře, přednášky, workshopy
osoby

počet

počet

celkem

D

Další akce

osoby

d

počet celkem

D

d

počet

jaké

Jihočeský

20

4

53

52

1

7

124

95

29

9

pracovní skupina, 2 semináře
mimo projekty, tematické
vycházky pro rodiny v 6 městech

Jihomoravský

21

3

81

57

24

12

236

148

88

6

5 seminářů mimo projekty,
kampaň Táta dneska frčí
při Concertus Moraviae

9

2

25

25

0

6

91

87

4

1

Bambiriáda

Královéhradecký

17

4

59

56

3

7

89

85

4

6 Dopravně-bezpečnostní workshopy

Liberecký

16

4

50

50

0

8

124

107

17

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olomoucký

11

4

70

51

19

6

83

67

16

1

seminář mimo projekty

Pardubický

12

3

81

62

19

7

123

104

19

2

kulatý stůl, pracovní skupina

Plzeňský

15

4

87

57

30

7

135

102

33

4

slavnosti rodiny na 4 místech

Praha (vzdělávací akce
otevřené pro celou ČR)

22

3

46

42

4

14

172

167

5

5

další vzdělávání mimo projekty

Středočeský

15

4

62

48

14

7

112

100

12

4

kulatý stůl na KÚ, výstava „Než
vypukne požár“, 2 dopravněbezpečnostní workshopy

7

2

36

33

3

4

78

45

33

1

kulatý stůl

Karlovarský

Moravskoslezský

Ústecký

kulatý stůl na KÚ, 2 semináře
mimo projekty, 1 prac.skupina

Vysočina

14

4

70

60

10

8

124

114

10

2

kulatý stůl, seminář mimo projekty

Zlínský

14

4

75

52

23

9

167

127

40

1

seminář mimo projekty

193

45

795 645 150

102

1 658

1 348 310

46

CELKEM

n Vývoj činnosti Sítě MC v krajích 2011—2013
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MC Balonek
Praha 4
RC Kamarád Chameleon
Praha 5
MC Studánka Zličín
Praha 5-Zličín
MC Máta
Praha 6
MC Řepík
Praha 6
MC Liška
Praha 6
Klub Rybička
Praha 6-Sedlec
MC Ovečka
Praha 7
Kulturní a mateřské centrum Knoflík
Praha 9
MC Cirkus
Praha 9-Čakovice
Komunitní centrum Motýlek
Praha 9-Černý Most
MC Klubíčko
Praha 9-Černý Most
MC CoByDup
Praha 9-Kbely
MC Klánovice
Praha 9-Klánovice

PROjEKTy NA PODPORU RODIN, MATEŘSKÝCh CENTER
A SPOLUPRÁCE V RÁMCI SÍTĚ MC
n Síť pro rodinu
Základní cíl projektu spočíval ve zvyšování rodičovských
kompetencí a v posilování odborného zázemí v mateřských centrech, aby jejich služby měly co největší
přínos pro cílovou skupinu, tedy pro rodiny s dětmi.
Síť MC zorganizovala celkem 147 aktivit, kterých se
zúčastnilo 1995 dospělých osob, jimž byla poskytnuta
též péče o jejich děti, a to celkem 460 dětem:
45 intervizních setkání pro pracovníky /pracovnice
mateřských center v jednotlivých krajích se zúčastnilo 645 osob z vedení mateřských center. Krajské
koordinátorky uskutečnily 36 seminářů pro 473 pracovníky/ce MC. 66 seminářů na zvyšování rodičovských kompetencí navštívilo 877 rodičů.
Kromě toho Síť MC připravila pro projektový tým
4 vzdělávací a intervizní setkání – 2 jednodenní
a 2 dvoudenní.
Manažerka projektu: Mgr. Rut Kolínská
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2013
Projekt probíhal za finanční podpory
MPSV: Program podpory fungující
rodiny – podpora zařízení služeb
prevence sociálního vyloučení pro rodiče
pečující o dítě do 6 let věku.

n Transparentní, Respektovaná,
Udržitelná SpolečnosT (TRUST)

Projekt reaguje na nestabilní stav neziskového sektoru v České republice. Jeho cílem je zvýšení transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se
staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu
a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost
na trhu práce.
Realizované aktivity v roce 2013:
První čtyři projektové měsíce v roce 2013 se odehrály
ve znamení tvorby české verze inovativního nástroje
transparentnosti neziskových organizací – Vykazování
sociálních norem (Social Reporting Standard – SRS).
Partnerem projektu je Ashoka – Innovators of the
Public ve Vídni.
Manažerka: Ing. Marcela Bradová
Termín realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

MC Sluníčko
Prachatice
MC Cipísek
Prostějov
KMC Pastelka
Protivín
MC Kubíček Přelouč
Přelouč
MC Sluníčko
Přerov
Duha klub Rodinka
Přerov
CprR Příbram – Jablíčko
Příbram
RC Dolní Jirčany Domeček
Psáry
Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Radotín n. Oslavou

n Trvalé vzdělávání

pro rozvoj a zachování
konkurenceschopnosti
(TVRZ)
Cílem projektu je rozvoj a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v neziskovém sektoru a posílení
informovanosti o významu a nabídce vzdělávání NNO
v Kraji Vysočina tak, aby byla posílena konkurenceschopnost jednotlivých účastníků vzdělávání a udržitelnost samotných neziskových organizací.
Realizované aktivity v roce 2013:
Dvoudenního workshopu na téma vzdělávání a udržitelnost NNO se zúčastnilo 62 osob z nejrůznějších
neziskových organizací, převážně z Kraje Vysočina, ale

i z dalších krajů z celé ČR. Vydali jsme a distribuovali metodickou příručku k vzdělávacímu programu
„Management a udržitelnost NNO“, jejíž součástí je
i interaktivní DVD. Realizovali jsme 19 z 20 seminářů
2 etapy vzdělávacího programu „Management a udržitelnost NNO“ pro 39 osob (aktivita bude zakončena
v roce 2014).

Projekt Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti (č. CZ.1.07/3.2.09/02.0 030) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
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n Zkouška profesní kvalifikace
Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky

Na základě zájmu našich členů a absolventek rekvalifikačních kurzů v rámci předchozích projektů jsme požádali MPSV o autorizaci pro provádění zkoušek profesní
kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky (kód: 69-017-M). Osvědčení o úspěšném
složení zkoušky opravňuje k získání vázané živnosti
„Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona
č. 179/2006 Sb.). Je to také plná kvalifikace v péči
o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.
Od udělení autorizace (21. 8. 2013) do konce roku
2013 vyzkoušela odborná komise (Mgr. Jana Šrytrová,
DiS, Bc. Hana Švecová, Mgr. Pavla Medková) ve třech
termínech celkem 8 uchazeček, všechny složily
zkoušku úspěšně. 6 bylo z řad zaměstnanců či dobrovolníků členských mateřských center, Síť MC těm, kdo
se aktivně podílejí na činnosti našich členů, poskytuje
výhodnější podmínky při platbě za konzultace i zkoušku.
Koordinátorka: Jiřina Chlebovská, administrativní
zajištění Jana Burešová

n Motivace růstu (Motor)

MC Motýlek
Rájec-Jestřábí

Hlavním cílem je rozvoj, stabilizace
a udržitelnost Sítě mateřských center
a jejích pražských členských organizací
a zkvalitnění jejích služeb prostřednictvím vzdělávání a následné profesionalizace zaměstnanců/zaměstnankyň
a dobrovolníků/dobrovolnic těchto
organizací.

MC Paleček
Rakovník

Realizované aktivity v roce 2013:
Aktivity projektu se týkají uzavřeného počtu účastnic
a 1 účastníka. Celkem se jedná o 15 zaměstnanců/
zaměstnankyň Sítě MC a 86 pracovnic ze 13 pražských
MC. Hlavní částí projektu je vzdělávání – uskutečnily
se 3 jednodenní semináře a 1 dvoudenní, kterých se
účastnilo 47 osob, většina se účastnila více aktivit. Díky
projektu jsme začali pracovat se supervizí – zaměstnankyně a zaměstnanec Sítě MC s týmovou, pracovnice MC s případovou, v každé kapitole byla realizována
2 setkání. Samostatnou aktivitou je rozvoj fundraisingových aktivit Sítě MC – byla provedena podrobná analýza
a strategie a na jejich základě vytvořen fundraisingový
plán na rok 2014.
Mimo projekt fundraiserka Sítě MC dobrovolně poskytovala poradenství členským centrům v oblasti fundraisingu.
Koordinátorka: Jiřina Chlebovská
Termín realizace: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014

MC Krakonošátka
Rokytnice n. Jizerou
MC Rampušáček
Rokytnice v O. H.
Kašpárkov o. s.
Rosice
MC Matýsek
Roudnice n. Labem
Klub maminek Pohádka
Rousínov
MC Čechyňka
Rousínov
MC Rožálek
Roztoky u Prahy
MC Rozmarýnek
Rožmitál p. Třemšínem
MC Rudňáček
Rudná
MC Větrník
Rumburk
MC Jája
Rychnov n. Kněžnou
MC Mraveniště
Říčany
MC PUTTI
Sázava
MC Petrklíč
Sedlčany

n Mother Centers developing
support structures for active
volunteer involvement

Do projektu zaměřeného na vzájemné učení a inspiraci v oblasti dobrovolnické práce v mateřských centrech bylo zapojeno 12 partnerů z Holandska, Německa,
Bulharska, Maďarska, Polska, Turecka, Slovenska,
Itálie a Rakouska. Rozdíly kulturní, zeměpisné, ekonomické, politické i velikostní spojovala myšlenka
mateřských center jako prostoru pro setkávání rodičů
a dětí, prostoru pro sdílení, učení se jeden od druhého
a vzájemnou pomoc. Síť MC navýšila počet mobilit
z původně plánovaných 24 na 29.

Centrum pro rodinu M.E.D. o. s.
Semily

Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Švédsko,
Turecko, USA). Kromě vyhodnocení společného dvouletého projektu poznaly účastnice nejen mateřská centra
YMCA Praha a KC Kampa, ale také Prahu a její život.
Manažerka projektu: Marcela Bradová
Termín realizace: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013
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MC Slavičín, o. s.
Slavičín
RC Zdroj
Slavonice
MC Sobík
Soběslav
BC Robinson Sokolov
Sokolov

Realizované aktivity v roce 2013:
Dvouletý projekt vyvrcholil závěrečnou konferencí
22. – 25. května 2013 v Praze. Síť MC hostila 29 žen
z 11 zemí (Argentina, Bulharsko, Holandsko, Itálie,

Semínko země
Semily

OS Brouček
Solnice

Projekt je financován v rámci Programu celoživotního
učení Grundtvig – projekty partnerství.

RC Čtyřlístek
Staré Město

II.
RC Dráček
Starý Plzenec
MC Beruška
Strakonice
MC Lodička
Stránčice
MC Klokánek
Strážnice
MC Medvídek
Sušice
Krteček
Svatobořice-Mistřín
MC Rolnička
Světlá n. Sázavou
Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Světlá n. Sázavou,
Radošínská Svratka
MC Ferda Svitávka, o. s.
Svitava
MRC Krůček
Svitavy
MC Škvoreček
Škvorec
MC Žirafa
Šternberk
MC Žabka
Štětí
MC Komínkov
Šumperk
MC Brouček
Šumperk
Rodičovské centrum RADOST
Tábor
RC KATka
Tachov

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

— Mateřská centra svojí podstatou přispívají k lepším podmínkám života
rodin, není tedy divu, že jedním z důvodů vzniku Sítě MC byla snaha posilovat
společně hodnoty rodiny. Úzká spolupráce s MC nám umožňuje stálou
zpětnou vazbu, díky ní známe poměrně dobře aktuální potřeby a můžeme
své služby cílit „na míru“ rodinám. Pokud hovoříme řečí čísel, troufáme si
odhadnout, že se v průměru jedná přibližně o rádius 200 rodin, kterým práce
jednoho centra přináší prospěch, tedy celkem minimálně 57 800 rodinám,
neboť v roce 2013 dosáhla Síť MC 289 členských MC.
Síť MC od roku 2004 vede kampaň Společnost přátelská rodině. Naším cílem je navrácení celospolečenské prestiže rodiny, a to nejen do společnosti, ale
také zpět do rodin samotných. V kontextu dobrých vnějších podmínek pro život rodin spatřujeme naději pro
posílení tradičních hodnot uvnitř rodin, především partnerskou soudržnost a vícegenerační sounáležitost.
Díky projektům podpořeným z ESF OPLZZ jsme se
v roce 2013 mohli soustředit na spolupráci se zaměstnavateli tak, aby se jich stále více snažilo poskytovat
příznivé podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života. Zároveň jsme se zaměřili na vzdělávání
osob pečujících o děti.
Výsledky přinášejí zprávy o realizaci projektů. Nedílnou
součástí působení Sítě MC na proměny společnosti je
Public Relations, kterému věnujme samostatnou kapitolu, protože tato rozsáhlá oblast naší činnosti propojuje i další aktivity.

n Společnost přátelská rodině (SPR)
Projekt je zaměřený na motivaci zaměstnavatelů
k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření
pro slaďování rodinného a pracovního života jejich
zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní
fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. Projekt
je realizován v celé České republice mimo hl. m. Prahu.
Realizované aktivity v roce 2013:
Během celého roku běžela krajská kola (Jihočeský,
Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický,
Středočeský a Zlínský kraj) a celorepubliková úroveň
soutěže Společnost přátelská rodině. V krajích se soutěže zúčastnilo celkem 53 firem, 38 z nich obdrželo
ocenění Společnost přátelská rodině, na celorepublikové úrovni byl poměr 11 přihlášených organizací
a 10 certifikovaných. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže v krajích i za celou republiku probíhala na
podzim. Krajských vyhlášení se v průměru zúčastnilo
40 osob (celkem 295), na celorepublikovém vyhlášení
bylo více než 100 účastníků/nic.

MDC Maják
Tanvald
RC Telč
Telč
RC Těšánek – Na Myšáku o. s.
Těšany

V roce 2013 jsme realizovali také dva workshopy
pro zaměstnavatele – v květnu v Brně a v listopadu
v Olomouci, celkem pro 30 účastníků/účastnic. A na
jaře jsme vydali další číslo bulletinu Půl na půl, které
jsme věnovali projektu a soutěži.
Manažerka: Mgr. Klára Vlková
Termín realizace: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015

MC Studánka
Tišnov
MC Človíček NEBOJSA
Trhové Sviny
MC KAROlinka
Trutnov
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Rodičovské Centrum Domeček
Třebechovice p. Orebem
Třebíčské centrum o. s.
Třebíč
Centrum DaR
Třebíč

n Nové zaměstnání sobě – možnost
zaměstnání tobě (Sobě i tobě)

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15 let věku.
Jádrem projektu je vzdělávání pečovatelů/ek o děti
a následné vytváření nových pracovních míst v této
oblasti.
Realizované aktivity v roce 2013:
Do projektu bylo vybráno a postupně zapojeno
162 osob. Připravili jsme pro ně 10 motivačních
seminářů Zpět do zaměstnání, které absolvovaly
všechny účastnice, jež průběžně absolvovaly individuální poradenství a vyčerpaly 428 konzultačních
hodin. Proběhl rekvalifikační kurz Péče o děti
od 0 do 10 let v Kroměříži, který úspěšně absolvovalo 14 účastnic, a další jsme zahájili v Českých
Budějovicích, Praze, Pardubicích a Brně. Pro potřeby
kurzu jsme vydali skripta Péče o děti ve věku od 0 do
10 let. Frekventantky rekvalifikačních kurzů absolvovaly praxe v mateřských centrech a dalších organizacích
poskytujících službu péče o děti.
Manažerka: PhDr. Lucie Plešková
Termín realizace: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2015

n Krok za krokem

Sluníčko – Mateřské centrum Třinec
Třinec 5

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora inovativních
forem péče o dítě.

RC Bouda s Klubem Boudička
Turnov

Realizace projektu (dokončeného 30. 4. 2013) obnášela zřízení 4 miniškolek v Moravskoslezském kraji,
vydání metodiky Krok za krokem k vybudování
zařízení pro předškolní děti., 3 rekvalifikační kurzy,
které absolvovalo 164 osob, 117 matek se zúčastnilo 8 dvoudenních kurzů Pečovatelského minima.
Celkem jsme podpořili 878 osob.
Manažerka projektu: Mgr. Lenka Kalniková
Termín realizace: 1. 11. 2010 – 30. 4. 2013

Centrum pro rodinu Náruč
Turnov
MC Motýlek
Týnec n. Sázavou
MC Ratolest
Týniště n. Orlicí
Centrum pro rodinu Beruška
Uherský Brod
MC Uhlíček
Uhlířské Janovice
RC Klíček
Unhošť
MC Ježeček
Uničov
Dětský koutek U ZVÍŘÁTEK
Ústí n. Labem
MC Ovečka (CPR Archa)
Ústí n. Labem
MC Medvídek
Ústí n. Orlicí
RC Srdíčko
Ústí n. Orlicí
Klubíčko Vacenovice o. s. – CpR
Vacenovice
Valašské Klobouky
Valašské Klobouky
Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Velké Meziříčí
RC Motýlek
Velké Opatovice
Čmelda
Velký Týnec
RC Semaforáček
Veselí n. Lužnicí
Školička
Veselí n. Moravou

Projekty SPR, Sobě i tobě a Krok za krokem jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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MC Oříšek
Veverská Bítýška

III.
MC Vikýrek
Vikýřovice
RC Vilémov
Vilémov
R a MC Bodlina Vimperk
Vimperk
Rodinné centrum Čtyřlístek
Višňové u Znojma
MaRC Beruška
Vizovice
RC Světýlka
Vlašim
MC Duha
Vodňany
Rodinné centrum Havránek
Vojkovice-Veltrusy
MC Kopretina
Vrchlabí
RMC Vsetín
Vsetín
MC Beránek
Všestary
RC Všetaty-Přívory
Všetaty
MC Tykadlo
Vysoké Mýto
Centrum pro rodinu Kujebáček
Vysoké Mýto
MC Radost
Vyškov
Hnízdo, MRC Zábřeh
Zábřeh
Čtyřlístek Zákupy, o. s.
Zákupy
MC Zbirožský kvítek
Zbiroh
Amálka Zdíkov
Zdíkov
DOMINO cz, o. s.
Zlín
RC Maceška
Znojmo
MC Setkání
Zruč n. Sázavou
RC Pohoda
Žamberk

PUBLIC RELATIONS

— Vedle vnitřního PR zaměřeného
na členskou základnu věnujeme
intenzivní pozornost lobby a práci
s médii, v roce 2013 jsme začali
postupně rozšiřovat své působení
na sociálních sítích a na poli
fundraisingu.
Bez úzkého vztahu s veřejností by naše práce nemohla
přinášet své plody. Pravda, plody PR nejsou nikdy jisté,
ač se jedná o těžko spočitatelné hodiny trpělivé práce,
kterou děláme bez nároku na odměnu, neb se sice s PR
automaticky počítá, avšak paradoxně na něj nejsou
finanční zdroje.

VNITŘNÍ KOMUNIKACE
Spolupráci se členy Sítě MC se věnujeme v kapitole I.,
a tak jen přidáváme, že informace s novinkami a nabídkami Sítě MC k našim členům putovaly prostřednictvím 44 Úterních dopisů, pravidelných elektronických
newsletterů pro členy. Dále pak každý měsíc posílaly
krajské koordinátorky své KraKolisty zaměřené na specifika daného kraje.
Velkým zdrojem informací zůstávají též webové stránky
www.materska-centra.cz, a to jak pro širokou veřejnost,
tak i pro členskou základnu, která navíc najde v interní
sekci poradenství a další sdělení pouze pro členy Sítě
MC.
Pro získávání zpětné vazby sloužila drobná dotazníková
šetření. V souvislosti s projednáváním zákona o službě
péče o dítě v dětské skupině jsme v červnu provedli
rozsáhlou sondu o stavu péče o děti v MC.
Navzdory technologickým možnostem, které urychlují a usnadňují tok informací, zůstává nejúčinnějším
komunikačním nástrojem setkávání tváří v tvář. Tomu
sloužila tradičně regionální setkání, návštěvy členek
prezidia a výkonného týmu v jednotlivých MC v rámci
projektů, slavnostních příležitostí i náhodných návštěv
místa působení MC, krom toho i valná hromada v listopadu. Osobní setkávání – a to především v prostorách jednotlivých MC – přinášejí oboustranné obohacení, zpětnou vazbu a upevňují vzájemné vztahy.

LOBBy
Pro prosazování našich zájmů využíváme především
kampaně, aktivní zastoupení v důležitých institucích
a partnerství s dalšími organizacemi.

n Kampaně
Síť MC se prostřednictvím kampaní snaží upozorňovat na palčivé problémy a zároveň hledat cesty
jejich řešení. V roce 2013 jsme se rozhodli zaměřit na
kampaň Křídla a kořeny naší rodiny a Město pro děti.
Kampaň Křídla a kořeny naší rodiny se v roce
2013 stala jednou velkou prorodinnou kampaní zahrnující dřívější tradiční jarní kampaně s důrazem na jednotlivé členy rodiny spojené s významnými dny (Den
matek, dětí, otců a Mezinárodní den rodiny) i oblíbenou kampaň Táta dneska frčí. Oficiálně se zapojilo
62 mateřských center z různých částí ČR. Většina
z nich připravila akci ke všem dílčím částem kampaně.
Na přípravě se podílelo 382 osob a akcí se zúčastnilo celkem 10 781 osob, z toho 5 604 dospělých
a 4 897 dětí.
Již tradičně bylo součástí kampaně tátovské odpoledne pořádané ve spolupráci s festivalem Concentus
Moraviae – tentokrát v Tišnově (cca 300 osob, z toho
140 dětí).
Kampaň Město pro děti poznamenala částečně únava,
na druhou stranu i pozitivní zjištění, že spolupráce
s obcemi se pro MC stává stále samozřejmější, a proto
mnohá MC už nevnímají nutnost zapojovat se do této
kampaně.

n Institucionální prosazování

zájmů rodiny a rovných příležitostí

Spolupráce se státní správou byla v roce 2013 narušena neklidem na politické scéně, který vyvolal předčasné volby. V nestabilním prostředí nebylo možné
navazovat stabilní vztahy a spolupráci. Započaté kroky
narušily personální změny jak na politických postech,
tak i na úřednických.
Jistou stabilitu prokázala zejména krajská spolupráce,
kterou popsaly krajské koordinátorky ve svých zprávách
výše.
Síť MC byla zastoupena v celorepublikových
orgánech:
• Rada vlády pro rovné příležitosti (Rut Kolínská)
• Výbor RVRP pro slaďování pracovního a rodinného
života (Rut Kolínská – předsedkyně)
• Monitorovací výbor OPLZZ (Rut
Kolínská – jmenovaná RVRP)
• Pracovní skupina pro evaluace (Klára Vlková)
• Stálá komise pro rodinu poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR – Síť MC jako stálý host

MC Štěstí, o. s.
Žandov
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n Partnerská spolupráce
Rodina patří k tématům, která nabízejí pestrou škálu
oblastí, jimiž se zabýváme a pro něž vyhledáváme partnery v řadách odborníků a organizací.
Vzdělávání je pak oblastí, kterou jsme dosud pojímali
více z pohledu celoživotního vzdělávání. Navázáním
bližší spolupráce s www.scio.cz, s. r. o., se nám podařilo podchytit zájem rodičů malých dětí o způsoby, jak
malé děti motivovat k touze po vzdělávání.
Okruh organizací, se kterými Síť MC dlouhodobě
spolupracuje, se relativně stabilizoval:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistence o. s. – Praha bezbariérová
Asociace center pro rodinu – OPR,
rodičovské kompetence
Centrum Generace – kampaň NTM
Concentus Moraviae (Mezinárodní
centrum slovanské hudby
Brno, o. p. s.) – kampaň Táta dneska frčí
Evropský institut – Euroklíč
hnutí Duha – Velká výzva
hnutí za aktivní mateřství – zlepšení
služeb v českém porodnictví
LMC s. r. o., a flexibilni.lmc.eu – alternativní
formy práce a partnerská spolupráce na projektu
Národní rada pro postižené – mobilita Euroklíč –
v Jihomoravském, Karlovarském, Olomouckém,
Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji
Odsouzeni.cz – podpora iniciativy
za rozvoj náhradní péče
Spolek pro obnovu venkova
ČR – prorodinná politika

Síť MC přijímána jako nositelka know-how mateřských
center v ČR. V roce 2013 se jednalo zejména o Fakultu
humanitních studií FFUK – Rut Kolínská vedla magisterskou práci Michaely Čapkové a na měsíční stáži
pobyla Anna Schuvayeva z Kazachstánu.

RC Srdíčko
Žďár n. Sázavou
Cpr Doubravka
Ždírec n. Doubravou

MINE
(Mother Centers International
Networkfor Empowerment)

Robátko
Židlochovice

Spolupráce s mezinárodní sítí MINE pokračovala
zejména díky mezinárodnímu projektu Grundtship
LSP. Na valné hromadě 24. 5. 2013 byla do předsednictva zvolena Rut Kolínská. 4. ročník oslav mezinárodního dne mateřských center 10-10-13 byl zaměřen
na Argentinu.

GROOTS International a huairou komise
Dlouholetá spolupráce GROOTS International a Huairou
komise vyústila do procesu sjednocování do jedné
organizace. Rut Kolínská jako představitelka respektované členské organizace byla v prosinci přizvána do
procesu strategického plánování zrodu nové spojené
organizace.

n Prezentace a osvěta
K zaběhaným příležitostem prezentace práce Sítě MC a MC (viz níže) se otevřel další prostor:
•
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Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Žďár n. Sázavou

n Zahraniční partneři

Do dlouholeté spolupráce započítáváme rovněž součinnost s vysokými školami v podobě konzultací,
stáží a vedení bakalářských i diplomových prací, kdy je

Přihlásili jsme se do mezinárodní soutěže
SozialMarie, ve které jsme získali 3. místo
v hlasování publika a díky tomu příležitost veřejné
prezentace, v níž Lucie Nemešová představila
kampaně Sítě MC jako školu občanského života.
• Přijali jsme pozvání Středočeského kraje
a prezentovali jsme projekt Společnost
přátelská rodině v Bruselu na Open Days
(Jiřina Chlebovská a Rut Kolínská).
• Agentura pro sociální začleňování nás požádala
o příspěvek do metodiky Práce s rodinami
v sociálně vyloučených lokalitách v podobě
kapitoly – kapitolu „Mateřská centra jako

RC Sedmikráska Žatec
Žatec

primární prevence patologických jevů v rodině
a společnosti“ zpracovala Rut Kolínská.
A tradičně byla Síť MC vidět i slyšet:
•
•
•
•
•

na NGO Marketu
v rámci projektu Místo pro život
při vyhlašování soutěže Obec přátelská rodině
při oceňování v rámci kampaně Společnost
přátelská rodině v jednotlivých krajích
a na celorepublikové úrovni
na festivale Concentus Moraviae

MÉDIA

FUNDRAISING

Mediální partnerství s časopisem MÁMA a já
pokračovalo již osmým rokem, kdy měsíc co měsíc
naplňujeme dvoustránku příběhy a událostmi zejména
z mateřských center, případně aktuálními tématy kolem
rodiny. Projekt Společnost přátelská rodině mediálně
podpořilo hR forum.

Již tradičně jsme využívali každé příležitosti k podání
projektů v rámci výzev ESF. Oba podané projekty
v roce 2013 byly úspěšné. Dlužno přiznat, že na pole
firemního fundraisingu nám nezbývala potřebná kapacita. O to víc jsme uvítali, že můžeme realizovat projekt
Motivace růstu, kde se nám podařilo získat pozici fundraiserky, která nastoupila od 1. srpna a do konce roku
zmapovala potřeby a předložila návrh fundraisingového
plánu na rok 2014.

• Vydali jsme 17 tiskových zpráv, jejich
spojovací nitkou bylo téma rodiny, a to
zejména v rámci projektu Společnost přátelská
rodině, dále ke kampaním a k vzdělávacím
aktivitám Sítě MC v oblasti péče o děti.
• Rovněž jsme vydali prohlášení
ke zneužívání občanského sektoru
k manipulování veřejného mínění kolem
provozování heren a hracích automatů.
• K základním tématům, která tradičně zaujala
média na celorepublikové úrovni, patřila
rodina „jako ohrožený druh“, přínos
mateřských center a připravovaný zákon
o péči o děti v dětských skupinách.
• Klára Vlková byla odborným hostem ČT1 Sama
doma na téma Nové formy péče o děti.
• TV Barrandov natočila reportáž o mateřských
centrech v ČR na příkladu mateřského
centra RC YMCA v Haštalské ulici v Praze.
• Český rozhlas pozval do pořadu Pro a proti
k „souboji“ se senátorem Marcelem Chládkem
(tehdejším stínovým ministrem školství ČSSD) Rut
Kolínskou – téma péče o děti v dětské skupině.
• Rozhovor s Rut Kolínskou pro Aktuálně.
cz nesl název „Rodina už není základ státu.
Můžeme na to dojet“ a podtrhnul význam
rodiny a mezigeneračního soužití.
• Měsíčník Libereckého kraje vydal v září
2013 v souvislosti s uveřejněním článku,
který zpochybňoval dotace mateřským
centrům, článek na obhajobu činnosti MC
„Podpora mateřských center je jednoznačně
podporou rodinám všech generací“.

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Díky tomu se zvýšila naše naděje na rozšíření
spolupráce se ziskovým sektorem, jelikož v roce
2013 se nám podařilo získat pouze finanční
podporu pro anglickou konverzaci od IBM.
LMC s. r. o., a společnost Agender nám
umožnily zdarma inzerci, získali jsme též
podporu semináře pro rodiče v Libereckém
kraji od NADACE ŠKOLY HROU.
Náš věrný přispěvatel Zdenek Rous
nám zůstal věrný i v roce 2013.
Velmi nadějně se začala rozvíjet spolupráce se
společností Scio, která poskytla vzdělávání
pro rodiče z MC za velmi příznivé ceny.
Významnou roli pro odborné posílení public
relations sehrál „audit PR“ s odborníky
T-Mobile, který Síti MC na den společnost
T-Mobile sponzorsky umožnila.
Ve spolupráci s Nadaci Charty 77 a knižním
veletrhem Svět knihy jsme získali řadu
hodnotných knih, které jsme rozdávali mateřským
centrům zejména u příležitosti návštěv.
V průběhu roku 2013 mohla mateřská centra
využívat možností, které jim Síť MC domluvila:
Seznam.cz: prezentace zdarma Sítě MC
a jednotlivých členů na Firmy.cz
Pojištění pro MC: smlouva s pojišťovnou Generalli
na pojištění pro členská MC za zvýhodněné ceny
BOZP a PO pro MC: smlouva s firmou CIVOP na
dodávku BOZP a PO pro MC za zvýhodněnou cenu
Smlouva s firmou PILA – Public
Interest Lawyers Association: Probono
právní servis pro Síť MC a MC

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Na možnosti většího využívání facebookové stránky Sítě
MC jsme se soustředili koncem roku, promysleli jsme
novou strategii, jak lépe využívat PR potenciál, který
Facebook v sobě skrývá. Kromě častějšího oslovování
„našich fanoušků“ jsme se zaměřili na větší zapojování
do vzájemné komunikace.

Přehledy na facebookových stránkách potvrzují, že se
koncem roku – v listopadu a prosinci – začal výrazně
zvyšovat počet návštěv i fanoušků, kterých za rok
2013 celkově přibylo téměř dvojnásobně.
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PŘÍNOS SÍTĚ MC MATEŘSKÝM CENTRůM,
RODINÁM I SPOLEČNOSTI

Pomyslnou tečkou nad ohlédnutím za rokem 2013 se
nově stává vyhodnocení přínosu naší práce. Není
snadné najít kritéria, jejichž pomocí bychom přínos
doložili. Upevnění pozice mateřského centra v obci,
vliv spolupráce MC v krajích na nový přístup k podpoře
udržitelnosti MC, změna myšlení rodičů nebo zaměstnavatelů, otevřenost politiků a tak podobě nepatří mezi
prokazatelně a srozumitelně měřitelné hodnoty. A tak
k číslům, která uvádíme v jednotlivých kapitolách, přidáváme výpovědi těch, kteří z přínosu činnosti Sítě MC
mají užitek, i těch, kteří v ní vidí smysl. Ostatně, kdo
jiný může vyhodnotit přínos práce Sítě MC?

PŘÍNOS MC
Práce krajských koordinátorek Sítě MC prospívá mateřským centrům, aby mohla vytvářet udržitelná a bezpečná místa po rodiny, ovlivňuje též chování samotných rodin a působí na myšlení těch, kdo mají rozhodovací moc v krajích. Nechme je proto promluvit:

„ Pro naše centrum je potěšením být součástí „komunity“ Sítě MC. Krajská koordinátorka o nás o všechny
pečuje maminkovskou péčí a máme ji moc rády. Je
velmi spolehlivá a ráda dodržuje termíny a totéž žádá
od nás a někdy to pro ni není vůbec jednoduché
získat od všech zpětnou vazbu, odpověď, přihlášku
atd. Je fajn, moci se na ni obrátit ať už s odborným
dotazem, nebo s žádostí o cokoliv a ona je vždy
vstřícná a snaží se pomoci. Spolupráce mezi našimi
jihočeskými centry funguje právě díky její práci, a to
hlavně prostřednictvím pravidelných setkání, která
pro nás organizuje, kde se dozvídáme spoustu
nových informací, ale hlavně sdílíme naše úspěchy
i problémy, odjíždíme domů s novými nápady, ale
i povzbuzením do další práce. Vrcholem je pak každoroční týdenní letní pobyt, který si všichni společně
velmi užíváme a hlavně se na sebe moc těšíme. Za
sebe doufám, že Slávka bude naší koordinátorkou
ještě mnoho let a zažijeme společně ještě mnoho
setkání a pobytů.
— Jitka Plojharová, MC Máj, České Budějovice

„ Spolupráci s krajskou koordinátorkou vnímám jako

velmi pozitivní. Vychází nám vstříc ve všech směrech, zajišťuje podporu z krajského úřadu. V případě možnosti zajišťuje partnerství v projektech. Díky
„Krakolistu“ se dovídáme potřebné informace pro
fungování našeho centra. Velmi vítáme i možnost
konzultací ve vztahu k chodu organizace a mnoho
zajímavých seminářů a kurzů pro nás, ale i naše
členky.
— Lenka Šebelová, MC a RC Dymáček, Jedovnice
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„ Rádi jezdíme na regionální setkání, bez nich bychom
vlastně ani nevěděli, že naše problémy jsou jen
běžné činnosti spojené s chodem centra, nepoznali
bychom stejně „postižené“ ženské, každé setkání,
ať už s koordinátorkou nebo s ostatními zástupci
mateřských center, je neskutečně nabíjející.
— Simona Hlavatá, MC Hopsáček, Náchod

„ Práce krajské koordinátorky je jednoznačně smysluplná. Její spolupráce s Libereckým krajem nám
jenom prospívá a počin prosadit na Libereckém kraji
grant pro mateřská centra a následná pomoc a rada
s vypracováním grantu byla výborná. Je dobré, že se
máme na koho obracet.
Regionální setkání jsou vždy perfektně připravená
i s tištěnými materiály. Setkání je užitečné, přínosné
a posilující. Síť MC bereme jako důležitého aktéra
prorodinné politiky, naše krajská koordinátorka nás
včas informuje a co si cením, je to i s výkladem.
— Eva Machková, MC Mateřídouška, Hejnice

„ Za MC Waldík vyjadřujeme velké díky za práci koordinátorky Ing. Bohdany Sonet. Kdykoliv jsme požádali Bohdanu o pomoc, ihned na naši prosbu reagovala, a to velmi vstřícně. Díky své lidskosti vytváří
bezpečnou půdu pro naše někdy maličkosti v provozu centra v porovnání s provozem celé Sítě MC.
Dále je pro nás velmi důležitá činnost koordinátorky,
která naplňuje poselství Sítě MC – oslovuje všechna
centra, nabízí společné náměty pro společné akce.
Máme tak neustálý kontakt s ostatními centry, i když
máme každé jinou specifikaci, jsme součástí funkčního celku.
Na závěr bych chtěla vyjádřit slova díků za
osobní návštěvu Bohdany u nás v centru. Zde mi
slova nestačí, jelikož se těžkopádně dá popsat hřejivé lidské srdce a nehraný zájem o naši činnost.
Děkujeme.
— Irena Jašíčková, MC Waldík, Olomouc

„ Jsme v Síti MC teprve nováčci, ale pomoc a součinnost, kterou nám krajská koordinátorka Petra Radová
dává, je skvělá. Jsme nové rodinné centrum, a tak
jsme s ní náš vznik konzultovali. Dala nám mnoho
zajímavých tipů a informací. Teď, když se vídáme
na regionálních setkáních, smekám nad nevyčerpatelnou studnicí nápadů a postřehů. Ještě k tomu je
připraveno vždy setkání s odborníky. Díky Síti MC
vidím stálé možnosti rozvoje našeho centra.
— Ing. Petra Regnerová, RC Kamarád
Chameleon a Perceptio o. s., Praha

„ Setkáni a komunikace s Petrou je pro mě vždycky
radost. Nejdříve jsem si říkala, k čemu mi krajská
koordinátorka Sítě MC v mé práci může pomoct,
ale hned po první schůzce jsem pochopila, že
právě prostřednictvím Petry můžu sdílet problémy

IV.

a zkušenosti spojené s prací v MC, předávat si
různé tipy, vylepšení anebo konzultovat vše potřebné.
Právě proto je dobré, že krajské koordinátorky
jsou, protože jsou spojnicí mezi jednotlivými centry
v regionu. Díky Petře znám i ostatní koordinátorky
MC, vím zhruba, jak fungují a můžu od nich získávat
inspiraci.

které prošly složitým a náročným „testováním“ zejména
v oblasti rovných příležitostí a zaměstnavatelských
nabídek, které usnadňují sladění rodinného a pracovního života, vznikla iniciativa ze strany zaměstnavatelů,
kteří mají zájem se setkávat, sdílet zkušenosti
z byznys sféry i neziskových organizací tak, aby se podmínky pro zaměstnance firem dále zlepšovaly. Nově
vzniklé „kulaté stoly“ koordinuje a moderuje Síť MC.

Sítě mateřských center Společnost přátelská
„ Naše MC Zvoneček je společně s Rolničkou „ Projekt
rodině nás inspiroval a rozhodli jsme se zaměřit na
— Barbora Šabachová, KC Kampa. Praha

a Ledňáčkem již 12 let členem Sítě MC o. s..
Propojení „MC“ a „Sítě“ zajišťuje výborně naše
krajská koordinátorka Daria Čapková. Díky její obětavé práci a osobnímu přístupu se nejen dovídáme
novinky ze Sítě MC, ale máme i povědomí o plánovaných legislativních změnách týkající se rodiny.
Děkujeme touto cestou za spolupráci.
— Anna Doleželová, MC Zvoneček, Havlíčkův Brod

„ V Karlovarském kraji jsme dlouhodobou spolupráci
se Sítí MC, o. s. potvrdili podpisem Smlouvy o spolupráci. V jejím duchu se snažíme podporovat činnost „svých“ mateřských center. Náplň jejich činnosti podporujeme, protože jsme prostřednictvím
krajské koordinátorky pravidelně informováni o aktivitách Sítě MC, o. s., o činnosti jednotlivých center
stejně jako jsme zváni na regionální setkání. Ve spolupráci s krajskou koordinátorkou Hanou Šnajdrovou
vyhlásil Karlovarský kraj již potřetí dotační titul
Podpora rodin, který upravujeme podle potřeb
center tak, aby přínos byl co nejefektivnější.
Síť MC je pro nás dlouhodobým partnerem.
Těším se na nové podněty a další spolupráci.
— Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana
Karlovarského kraje pro zdravotnictví, sociální věci
a neziskové organizace, 1. místopředseda Komise
Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti

oblast diverzity v naší společnosti obecně. Po počáteční práci pár nadšenců se nám povedlo vypracovat
krásný projekt, díky kterému jsme v listopadu získali certifikát Společnost přátelská rodině. Ve spolupráci se Sítí mateřských center jsme zorganizovali
inspirativní setkání HR manažerů/manažerek „Kulatý
stůl na téma work-life balance“, které se velice zdařilo a moc mě potěšilo, kolik společností se profesionálně věnuje této problematice. V našich workshopech chceme pokračovat na pravidelné bázi za podpory Sítě mateřských center.“
— Andrea Futerová, Zentiva Group, a. s.
Mezi nezbytné nástroje slaďování rodinného a pracovního života řadíme služby péče o děti. V současné
situaci, kdy chybí místa pro děti v předškolních zařízeních, se nám podařilo pomoci rodinám s péčí o děti,
a to především zvýšením kvalifikace pečujících
osob (rekvalifikační kurzy a zkouška profesní kvalifikace). Díky tomu se otevřela možnost rozšířit služeb
péče o děti, a to zejména v MC. Zároveň kvalifikované
osoby získaly zaměstnání.

„ Stále vzpomínám na nejlepší kurz, který jsem kdy

absolvovala a který mi dal do života mnoho cenných informací. Bohužel to, co jsem se v kurzu naučila, jde jen těžko uplatnit ve státní školce, kde dnes
pracuji jako asistent pedagoga, a dětí i učitelek je mi
líto, protože systém, který ve školkách funguje, je
špatně nastavený.
— Jiřina Veselá, absolventka rekvalifikačního kurzu

„ S naprosto čerstvým papírem o profesní kvaliPŘÍNOS RODINÁM
A SPOLEČNOSTI
Síť MC před deseti lety zahájila kampaň Společnost
přátelská rodině a otevřela prostor pro nové formování
lepších podmínek pro život rodin v české společnosti.
Změna myšlení patří k dlouhodobým procesům, které
vyžadují trpělivý přístup, bez očekávání okamžitých
společenských proměn.
Rok 2013 přinesl nečekané plody v oblasti naší spolupráce se zaměstnavateli na celorepublikové úrovni.
Kromě toho, že jsme certifikovali 10 dalších firem,

fikaci chůvy jsem se šla zeptat do rodiny s paterčaty, zda by měli zájem, abych tam k nim (v rámci
své práce pro rodinné centrum) chodila jednou
týdně na 4 hodiny. Paterčátkům tehdy byly 3 měsíce.
Miminka jsem si hned pochovala, zůstala ten den na
tři hodiny a domluvila se na další den. Za dva dny
mi bylo nabídnuto, jestli bych nechtěla chodit pravidelně. Ani ne týden od první návštěvy jsem byla
u paterčat zaměstnaná Českomoravskou asociací
Klubů dvojčat a vícerčat na půl úvazku. Děti rostou
jako z vody, už jim je 10 měsíců a chodím k nim
pořád.
— Petra Dobiášová, Milovice
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„ Po dlouhé době jsem něco studovala a připravovala „ Síť MC v Libereckém kraji se stala členem Asociace
se, byla jsem ráda, že zkoušející navodily příjemnou
a uklidňující atmosféru. Pracuji teď v Dublinu v družině, osvědčení jsem si nechala přeložit a používám
je ve svém CV. Vzhledem k tomu, že pracuji v soukromé sféře, je osvědčení pouze pro reference mých
klientů, určitě bude uznáváno, v Irsku asi FETAC
5, ale za přesné zjištění se zde platí velké peníze.
V červnu se vracím do ČR a chystám se pracovat
jako OSVČ a učit děti milovat angličtinu stejně jako
češtinu.
— Petra R., Trutnov
Vyzdvihnout si zaslouží i vliv vzdělávací nabídky Sítě
MC na změnu přístupu k celoživotnímu vzdělávání,
stejně tak i to, že jsme rozšířili prostor pro praxi studentů a studentek odborných škol.

„ Semináře z projektu TVRZ mě příjemně překvapily svým obsahem i formou podání. Inspirovaly
mě k „samostudiu“, přestože jsem školní lavice
opustila už před čtvrtstoletím. Začala jsem se více
zajímat o řízení a chod „organizací s posláním“, kam
můžeme s trochou nadsázky zařadit i rodinu.
— Barbora Kotrbová, absolventka vzdělávacího programu

„ Projekt Motivace růstu považuji za velmi zdařilý. Výběr témat v projektu kopíruje aktuální sociální problémy. Chtěla bych poděkovat pracovnicím mateřských center za to, že ve školním roce
2013/2014 umožní studentům a studentkám VOŠSP
v Praze (ul. Jasmínová), obor sociální pedagogika, praxi v jejich zařízeních. Domnívám se, že naši
studenti a studentky si v MC osvojí praktické pracovní kompetence potřebné pro práci sociálního
pedagoga.
— Mgr. Libuše Vránková, pedagožka VOŠSP
Každá iniciativa zdola se lépe prosazuje, má-li podporu
shora – legislativní ukotvení nebo začlenění do strategických dokumentů. Rok 2013 se odehrával v bouřlivých převratech ve vládě, které nakonec vedly k předčasným volbám, tím se zbrzdil legislativní proces
na ukotvení služeb péče o dítě v dětské skupině.
Hmatatelný přínos Sítě MC v oblasti lobování oceňují
aktéři zejména na krajské úrovni.

„ Středočeský kraj spolupracoval se Sítí MC na několika projektech. Jako velmi přínosný hodnotím projekt „Společnost přátelská rodině“. Tohoto projektu jsem se osobně zúčastnil. Rovněž se na půdě
Krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnila
konference k problematice rodinné politiky, kterou
uspořádala Síť MC, která je jednou z mála organizací,
jež otevírají otázky a podněty rodinné politiky.
— Ing. Václav Váňa, vedoucí Odboru sociálních věcí
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NNO v LK v roce 2013. Členy Sítě MC vnímáme
jako partnery a poradce v oblasti prorodinné politiky,
krajská koordinátorka s námi aktivně spolupracuje,
připomínkovala program rozvoje LK a další strategické dokumenty, na jejichž základě společně podporujeme příznivé podmínky pro život rodin v našem
kraji.
— ANNOLK Pavla Haidlová, předsedkyně
Celkový přínos působení Sítě MC pro činnost mateřských center, pro rodiny i pro jejich spolupráci na
lokální úrovni vystihuje souhrnné vyhodnocení z MC
Klubíčko v Kroměříži:

„ Síť MC je pro nás významným partnerem. Přináší

nám jak inspiraci v podobě ÚD, kampaní, tak aktivní
zapojení do projektů. V loňském roce významně
hodnotíme projekt Sobě i tobě, v rámci kterého
jsme pořádali rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti
0 – 10 let. O tento kurz byl velký zájem. Jak říká
jedna z úspěšných absolventek: „Kurz mi doslova
změnil život, zvýšila jsem si sebevědomí, uvědomila
jsem si, co dokážu, a nastoupila jsem do práce.“
Velmi oceňujeme také projekt Společnost přátelská rodině. Zaměstnavatelé Zlínského kraje dostali
zpětnou vazbu na své genderové počínání, pozitivně
hodnotíme také zapojení kraje a našeho města do
této kampaně.
Těšíme se na mezinárodní projekt TRUST, který
by mohl přinést do našeho centra ještě více transparentnosti a zamyšlení se nad našimi aktivitami.
Krajské koordinátorce za její příjemný, otevřený
a srdečný přístup v zastupování střešní organizace
děkujeme.
Dobré jméno a ocenění přínosu Sítě MC jsme získali
také na mezinárodním poli, a to díky závěrečné konferenci, na které jsme v Praze hostily ženy z devíti zemí
Evropské unie, z Turecka a z USA. Program konference
motivoval přítomné k větší spolupráci na posilování
hodnoty rodiny v Evropě i dalších zemích.

„ Dear All, I would like to say thank you for the perfect

organization of the conference, and also my stay in
Prague. I had a great time, because of all your personal attention. Please give my appreciation also to
all of your colleges. All the best. Eszter, Maďarsko
Once again I would like to thank you for warm
welcome, I was impressed by your hospitality and
great organization. Meeting all of you, sharing,
taking about our networks made me stronger and
more powerful. Now I have new ideas and a lot of
energy. I hope that with little steps we can make this
world better for our families and children.
I was surprised how different mother’s problems
in other countries are. Therefore it was nice to find
that we can share experience and give support to
each other.

V.
ORGÁNy SÍTĚ MC
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n Prezidium
Do valné hromady 22. 11. 2013
pracovalo prezidium ve složení:
• prezidentka (statutární zástupkyně)
Rut Kolínská (1)
• 1. viceprezidentka (statutární zástupkyně)
Kateřina Kulhánková-Čejková (2)
• viceprezidentka
Martina Smejkalová (3)
• viceprezidentka
Hana Vodrážková (4)
• viceprezidentka
Ivana Lhotáková (5)

5

4

Na valné hromadě byly zvoleny:
• prezidentka (statutární zástupkyně)
Rut Kolínská (1)
• 1. viceprezidentka (statutární zástupkyně)
Klára Vlková (6)
• viceprezidentka
Hana Vodrážková (4)
• viceprezidentka
Ivana Lhotáková (5)
• viceprezidentka
Barbora Roušarová (7)
• náhradnice
Martina Smejkalová (3)
• náhradnice
Lenka Hájková (8)

7

8
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n Kontrolní komise
Do valné hromady 22. 11. 2013
pracovala kontrolní komise ve složení:
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Monika Čuhelová, Michaela Rejnová,
Hana Švíková a Jana Šťastná
Na valné hromadě byli zvoleni:
Tomáš Váňa, Hana Švíková, Bohuslava Nejedlá,
Alena Hradilová, Jarmila Bůchová
26

n Výkonný tým

24

Výkonný tým Sítě MC pod vedením Rut Kolínské pracoval jak v pražské kanceláři, tak i v jednotlivých krajích. Většina
členek výkonného týmu měla možnost využívat flexibilních a alternativních forem práce – částečné úvazky, pracovní dobu podle
jejich potřeby, možnost práce z domova. Pražská část týmu se scházela pravidelně jedenkrát měsíčně na poradě a od srpna též vždy po dvou
měsících navazovala na poradu supervize. Celý tým včetně krajských koordinátorek se sešel čtyřikrát (2 jednodenní, 2 dvoudenní setkání) s intervizí
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11

LIDé V SÍTI
10

12

a vzdělávacím programem. Navíc mohly členky týmu
v rámci svých potřeb a možností využívat interních
i externích vzdělávacích nabídek.
Sdílení informací a zjišťování názorové škály značně
usnadnilo osvojení sdílených dokumentů a dotazníků
na Google.

13

14

15

9

19
16

Pražská kancelář pracovala v projektovém systému,
a tak téměř všichni měli různé pracovní úvazky i se ocitali v různých pracovních pozicích, uvádíme proto abecední jmenný seznam s uvedením stěžení pozice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcela Bradová (9) – projekt. manažerka
Tereza Brunerová – fundraiserka (od 1. 8.) (10)
Jana Burešová (10) – administrativní pracovnice
Gabriela Burianová (11) – řízení a úprava webu
Jiřina Chlebovská (12) – projekt. koordinátorka
Rut Kolínská (1) – vedení týmu
Lucie Nemešová (13) – koordinátorka kampaní
Pavlína Novotná (14) – finanční manažerka
Vít Novotný (27) – správce IT
Lucie Plešková (15) – projekt. manažerka
Petra Radová (16) – projekt. koordinátorka (od 1. 2.)
Klára Vlková (6) – projekt. manažerka

n Krajské koordinátorky
Lenka Ackermannová (17), Petra Benešová (18),
Hana Cinková (19), Daria Čapková (20),
Renata Höklová (21), Irena Macháčková (22),
Bohuslava Nejedlá (23), Petra Radová (16),
Bohdana Sonet (24), Linda Pačesová (25),
Hana Šnajdrová (26).
Část krajských koordinátorek se rovněž podílela na realizaci projektů Sítě MC v jednotlivých krajích.
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n Dobrovolníci
V první řadě jmenujeme kmenové členky týmu, které se
tradičně nad rámec svých úvazků větší či menší měrou
podílejí dobrovolnicky na činnosti Sítě MC, vedle nich
se často řadí i jejich partneři a další rodinní příslušníci.
Za nimi následují přátelé a sympatizanti, kteří pomáhají
Síti MC svými službami.
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VI.

Poděkování

—     Nikdy není snadné poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem
a jakoukoliv měrou přispěli k tomu, aby naše práce byla udržitelná, mohla
se rozvíjet a reflektovat aktuální potřeby MC, rodin i společnosti. Děkování
proto směřujeme ke skupinám, za kterými však vnímáme jednotlivé počiny
konkrétních lidí.

Děkujeme:
•

celému výkonnému týmu nejen za nasazení, se kterým přistupují
jednotlivé členky k práci, ale především za hodiny práce, kterou
v rámci svých možností vykonávají dobrovolnicky;

•

svým rodinám, partnerům, dětem, rodičům, přátelům
i sympatizantům za trpělivou i trvalou morální podporu a nezištnou
pomoc;

•

členům Sítě MC za přínos rodinám a společnosti i za spolupráci
v rámci Sítě MC;

•

odborníkům a představitelům spřátelených organizací za spolupráci
a podporu aktivit Sítě MC;

•

představitelům MPSV, krajů i politikům na všech úrovních
za otevřenou spolupráci;

•

členům MINE, GROOTS International a Huairou komisi za vzájemné
sdílení spolupráci na mezinárodním poli; časopisu Máma a já za
dlouholeté mediální partnerství;

•

donátorům: MPSV, ESF – grantové schéma OPLZZ, OPPA a OPVK,
NAEP – Grundtvig, krajům: Jihomoravskému, Libereckému,
Plzeňskému a Vysočina, i dalším drobným dárcům;

•

firmě IBM za podporu anglické konverzace pro členky výkonného týmu
(jmenovitě dobrovolníkům Horstovi Gallo a Alešovi Drahokoupilovi);
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•

LMC s. r. o., a společnosti Agender za inzerci zdarma

•

MF DNES za každodenní zásilku deníku Mladá fronta DNES

•

organizacím a firmám, které Síti MC a MC poskytují za příznivých
podmínek své služby: Seznam.cz., Allianz pojišťovna, a. s.,
Civop, s. r. o., Generali Pojišťovna a. s., Public Interest Lawyers
Association (PILA);

•

a závěrem děkujeme našemu věrnému přispěvateli panu Zdeňku
Rousovi za pravidelný měsíční příspěvek.
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VII.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Výnosy 2012

Náklady 2012
provozní náklady
 materiál

2 418 571
222 246

tržby za vlastní činnost

526 288

členské příspěvky

301 835

kancelářské potřeby

51 872

bankovní úroky

DDHM do 40 tisíc

71 402

kurzové zisky

potraviny, občerstvení

50 802

 dary a granty

157 183

grant Agentura NAEP: projekt Gruntship LSP

129 877

ostatní materiál
 nemateriálové náklady
voda, energie, teplo
opravy a udržování

48 170
2 153 077
54 150
0

cestovní náhrady

122 486

telefony

120 473

internet

9 852

poštovné

21 846

právní služby, audity

74 436

odborné služby, semináře, setkání

1 466 329

nájemné

283 505

 ostatní náklady

43 248

daně, poplatky, pojištění
bankovní poplatky
ostatní náklady

mzdové náklady
mzdové náklady – mzdy

8 692
18 658

792 201

MPSV – ESF: Společnost přátelská rodině

2 388 413

MPSV – ESF: Sobě i tobě

1 469 120

MPSV – ESF: Krok za krokem

630 512

MPSV – ESF: TRUST

317 230

MHMP – OPPA: MOTOR
MŠMT – OPVK Kraj Vysočina: TVRZ

267 600
1 446 325

Dotace Plzeňský kraj

40 000

Dotace Jihomoravský kraj

40 000

Výnosy celkem:

8 420 009

2 311 179
919 360
1 663 892

zákonné sociální pojištění

1 093 729

Náklady celkem

MPSV – podpora rodiny

15 898

mzdové náklady – DPP

zákonné pojištění Kooperativa

 dotace

27 306
7 391 401

6 001 714

mzdové náklady – DPČ

neschopenky

drobné dary

369
42 933

0
13 554

8 420 285

hospodářský výsledek 2013
ZTRÁTA

Kč
-276
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VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

— V čase uzávěrky výroční zprávy můžeme s úlevou konstatovat, že se
nám podařilo překlenout nejisté období prvních čtyř měsíců a že nedošlo
ke krizovému scénáři. Nutno však dodat, že výhled do období, které je před
námi, a to nejen do koce roku 2014, ale především rok 2015, kdy finanční
zdroje budou víc než omezené, nás vede k tomu, abychom napřeli své síly
do hledání alternativních řešení. Poslání Sítě MC má v naší společnosti
nezastupitelnou roli a ustálený výkonný tým Sítě MC dosáhl výborné souhry
a kvality, proto nesmíme dopustit, aby dlouho budovanou organizaci narušily
vnější vlivy.

Naše rozhodování povedeme nejen s důrazem na fundraisingové aktivity,
ale též na hledání dlouhodobé partnerské spolupráce se ziskovým sektorem.
— Rut Kolínská, Klára Vlková, Hana Vodrážková, Barbora Roušarová, Ivana Lhotáková
prezidium Sítě MC
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ENGLISH SUMMARY

Motto of the Czech Network of MC’s: The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world.
— English proverb by William Ross Wallace

n Introduction
MISSION OF ThE CZECh NETWORK
OF MOThER CENTERS
Mother centers (MC) began to work in the Czech
Republic in 1992. The Czech Network of Mother
Centers (CNMC) was established in 2002 on the basis
of a long-term cooperation in an informal network.
CNMC reinforces the civic life of community, family
values and intergenerational relationships, the role of
parents, the role of mothers and fathers in the society.
Furthermore it supports the legal protection of family,
motherhood and equal opportunities for all. It is
fighting for healthy life in a healthy environment. The
Czech Network of Mother Centers supports its members and gives them the methodological guidance. It
helps to establish new mother centers, organizes lectures and conferences. Last but not least, it cooperates
with central authorities and other non-governmental
organizations even from abroad.
ACTIVITIES OF CZECh NETWORK OF
MOThER CENTERS AND ANNUAL REPORT
Mother centers began to arise as a brand new phenomenon in society during year 1992. After ten years
of informal co-operation between MCs emerge need
for coordinated network that will support particular
MCs just as represent them at national level. With
growth and changeover of society grew and changed
Mother Centers and the network as well reflecting
current needs of society, of families.
Basic mission of CNMC – support and methodical
lead of members, help with starting MCs included –
goes on, but CNMC began to open to general public
trying to solve social issues of family life.
Nowadays we focus our work on two basic topics
related to family, which are functioning of family within
itself and healthy environment for family in society.
Our effort tries to support multigenerational family
that fights with unequal social background and where
traditional passing of experience was disrupted.
Second big problem is loss of family prestige in
society which leads to difficulties with harmonizing
family and professional life and also the lack of profamily policy.
— Rut Kolínská

n Support of MCs and

Cooperation Inside The Network

have their own needs as well. Because of many reasons: the number of MCs within that region, support
of local government in family politics and last, but not
least has its influence also their regional coordinator.

MEMBERS
The focus group for Network of Mother Centers are
primarily Mother Centers, their number within the
Network was 289 in 2013. MCs began to grow within
the anonymity of big cities and it took a while before
they reached smaller and smaller towns and villages.
It’s style changes accordingly to needs and interests of
member families, also location and background support has influence. Variability of MCs became big challenge for CNMC, especially in ways of co-operation
and mutual support.
WARRANTy OF ThE CZECh NETWORK OF MCS
The assembly of members also approved the Ethic
codex of the Czech Network of MCs in 2007, which
includes warranty.
The Network guarantees, that the member organization:
• is not founded to make a profit
• is a self-contained and non-profit organization
or it is under another founder
• is open and available to all social groups
regardless of race or religion
• maintains a principle of self-help
• represents a socially preventive function
• is a place where all generations meet with a special
emphasis on people taking care of young children
• motivates to active parenting
• offers important information
mostly in the family field
• provides self-education, exchanging of
personal experience and knowledge
• offers self-fulfillment
• is a kind of open gate from where many
activities are provided for the public
• participates in society development
Neither the title of the mother center nor its full
working range is decisive.
ThE CZECh NETWORK OF MOThER CENTERS
(CNMC) WIThIN REGIONS IN CZECh REPUBLIC
Support of Mother Centers and moderation of their
co-operation provides CNMC through regional coordinators, because just as every MC is unique due to its
location, different regions within the Czech Republic

Thanks to co-operation of regional coordinators there
were prepared 193 meetings with planned program for
children just as adults with overall 2 453 participants,
460 children included.

FAMILy AND MOThER CENTERS
SUPPORTING PROjECTS AND
CO-OPERATION WITh ThE NETWORK

Network for family project
The basic goal was enhancing contribution of parents
and background education within mother centers in
order to improve its influence on the focus group,
which is families with children.

Motivation to growth
Main purpose is expansion, stabilization a sustainability of CNMC and its Prague member organizations,
and increasing quality of service they provide through
education and professionalization of employees and
volunteers in these organizations.

Transparent, Respected,
sUstainalbe SocieTy (TRUST)
This project reacts to instability within Czech nonprofit sector, its goal is transparency of non-profit
organizations to become respected partners to society,
government and private sector so they could become
stable within the job market. Partner of this project is
Ashoka – Innovators of the Public in Vienna.

Permanent education for the
development and the competiveness
The aim of the project is to develop and to extend the
range of further education in the non-profit sector and
to strengthen the awareness about the importance and
the offer of education in the region Vysočina so that
the competitiveness of individual participants would
be increased. At the same time the sustainability of
non-profit organization themselves would be increased
too.
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Mother Centers developing support
structures for active volunteer
involvement (Grundtship LSP)
The aim of this project are an exchange of experiences,
procedures and solutions of problems, incentive to
prevent same problems, between 12 partners from
10 European countries, and an integration of the
experience from abroad into the functioning of the
organization and strengthening of international cooperation of mother centers.
Despite all the cultural, size, economical and
geographical differences, mother centers have one in
common – MCs create the environment and space
for families with children who can meet there, learn
from each other and share. MCs are taking care of
community for everyone. They respect differences
and encourage family and community competences
to increase.
The Network of MCs participates in the project by
29 international mobilities and we hosted the international conference in Prague in May 2013.

Test of qualification as Nursemaid
for pre-school children
Thanks to interest of CNMC members and absolvents
of requalification courses we asked for authorization
to be able to run profession exams for qualification
“Nursemaid for preschool children”. Since obtaining till
the end of 2013 there were 8 applicants examined, 6 of
them were employees or volunteers of MCs. To those
who help with our members’ activities, CNMC provides
advantageous prices in consultations and exams as
well.

n Family-Friendly Society
Mother Centers are actively trying to improve conditions for families and therefore it was logical to create
whole network to improve these activities. Close
co-operation enables constant feedback, which is
helping us to cover current needs which makes our
program more fitting to the member families. Talking
in numbers, we can say we are working with about
200 families within one MC, which makes it all
around about 57 800 families.
Since 2004 we are running “Family-friendly society”
campaign. It’s goal is to increase importance of family
not only within whole society, but within families
themselves. In our opinion having healthy environment
for starting a family helps protect traditional family
values, such as partnership and multigenerational
cohesion.
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In 2013 we focused on co-operation with employers in
order to improve condition for employees with families,
thus their family and professional life would not collide.
All thanks to projects supported by ESF OPLZZ. Also
we focused on education of child-caring personnel.
PROjECTS

Family-Friendly Society (FFS)
Project focuses on employers and their possibilities of
adjusting family and professional life, to apply equal
conditions for their employees on every generational
level in their family life and to fulfill all their needs.
This project runs in whole Czech Republic with exception of Prague.

A new job for me – the possibility
of employment to you
Project is trying to lower unemployment within people
who take care of children before the age of 15. Core of
this project is education of nursemaids and creating
jobs in this field.
“Step-by-step”: The main goal of this project is to help
parents with children to get back to work. All project
activities are related to development of care services
for preschool children.

However new technologies are speeding up the flow of
information, face-to-face meetings are still the most
efficient way of communication. For that purpose serve
our traditional regional meetings, visits of chairmen
and members of executive team in mother centers,
celebration occasions, and also annual meeting in
November. Face-to-face meetings are source of feedback, they strengthen relationships and bring mutual
benefit all at the same time.
LOBBy
To carry through our interests we use campaigns, take
active part in important institutions and team up with
other organizations.

Campaigns
Network of MCs highlights problematic topics in
childcare and tries to find their solution. In 2013 we
ran two campaigns, “Wings and roots of our family”
and “City for children”.
Wings and roots of our family was a big pro-family
campaign consisted of former spring campaigns we
used to run (Mother’s day, Father’s day, Children
day and International family day) and also very
popular campaign “Today is father’s turn”. There
was 62 mother centers taking their part, overall
10 781 participants, 5 604 adults and 4 897 children.

n Public Relations

Institutionary enforcement of family interests and
equal opportunities

Our job would be impossible without close relation
with public. Truth is that a PR job never has a certain
outcome, even though there is many non-paid hours
behind it. It is a paradox, that for a job of such importance we just don’t have money to pay for it, but what
we are trying to do is not only focus on members of
CNMC but also on media.

Co-operation with state administration was during
2013 interrupted due to political instability, which
disabled communication and froze relationships
between CNMC and governmental institutions.
However in regional politics the situation was not as
bad and therefore some co-operation continued on
regional level.

INTERNAL COMMUNICATION
We wrote about inner co-operation in chapter 1, so
just to add up: information and offers are presented
to our members through 44 “Tuesday letters” a year,
periodical e-mail service for our members. Also every
month regional coordinators send information specific
to their region.
Major part of information for our members and
general public as well come from our web page
www.materska-centra.cz where you can also find
specific sections for members only, such as consulting service and internal information. To receive a
feedback we use a small questionnaire.

Authorities in which the MCs Network is represented:
• Government Council for Equal
Opportunities (Rut Kolínská)
• Committee of the Government Council for Equal
Opportunities for harmonizing professional
and family life (Rut Kolínská - leader)
• Monitoring Committees of ESF
Programs (Rut Kolínská)
• Working group for evaluation of
ESF Programs (Klára Vlková)
• Permanent Commission for the Family of the
House of Deputies of the CR – the Network of
MCs has obtained the post of permanent guest

Our partners
Family is a wide topic containing various fields
of focus and we are trying to find partners amongst
experts and organizations for all of them. We already
have stable range of partners for long-term co-operation, also including universities that provide students
for internships and diploma theses, where MCs are
considered as a know-how bearer.

International partners
MINE (Mother Centers International Network for
Empowerment)
In 2013 co-operation with MINE network continued
mostly due to international project called Grundtship
LSP. At annual meeting Rut Kolínská was elected as
a member of board of MINE. 4th year of “International
day of mother centers” at 10th of October was focused
on Argentina.
GROOTS International and huairou commision
This long-term co-operation led to incorporation into
one organization. Rut Kolínská was invited as a representative of respected member organization to take
part in strategic planning of this new-born organization.

Presentation and raising
of public awareness
New possibilities of presentation opened during 2013:
• We signed up for international competition
SoziaMarie where we achieved 3rd
place in public vote and thank to it also
opportunity to present publicly.
• We accepted invitation of Central Bohemia
region to present project “Family Friendly
society” during Open Days in Brussels.
• Also Social Integration agency asked us for help
with a book called “Methodic of work with families
in socially excluded locations”, particularly with
chapter “Mother centers as primary prevention of
pathological phenomenon in family and society”
• And, traditionally, we were seen at NGO
Market as part of “Place for life” project, we
participated at closing ceremony of Family
Friendly Society at regional and national level
or we visited Concentus Moraviae festival.
MEDIA
Partnership with magazine “Mum and me” goes on
8 years already, where we have our double-page
filled with stories and news from mother centers and
hot topics around family every month. Our “Family
Friendly Society” project was supported by HR forum
as well.
We published 17 press releases on basic topics that
media were interested in at national level. It was
“family as an “endangered species””, “contribution of
mother centers” and the upcoming childcare-withina-group law.

We also made statement about exploiting public sector
to manipulate general opinion on gambling.
In the end of 2013 we tried to optimize PR possibilities
of our Facebook page. Except more frequent communication with our “fans” through this page we tried to use
it for our inner communication a little more.
FUNDRAISING
We had two successful projects in ESF bidding,
despite lack of capacity at this field. Furthermore we
happily started “Motivation to grow” project, where
our new fundraiser managed to create more efficient
fundraising plan for 2014 which opens us possibility
of some co-operation with profit sector.

n Contribution Of

CNMC To Mother Centers,
Families And Society
In conclusion of this 2013 annual report we would like
to evaluate contribution of our work. It is not easy to
find criteria that would reflect the reality. Strengthening
our position, regional co-operation between MCs as
support of sustainability of MCs, mind-shift in parent’s
or employer’s point of view, communication with
politics, none of those are exactly measurable. And
therefore to numbers we presented in chapters above
we add personal comments of those who benefit from
CNMC the most, those who see the true purpose. Who
else should evaluate our work?
CONTRIBUTION TO MOThER CENTERS
Work of regional coordinators helps MCs to create
stable and safe places for families, influences behavior
of these families and tries to pressure on executive
organs in regions.

“

It is a pleasure for our center to be part of this community. Regional coordinator provides us mother-like
care and we love her very much. She is reliable a she
keeps the deadlines and asks us for the same even
though sometimes it is far from easy to get a proper
feedback or a correct form she needs. Possibility of
professional consultation is great and she is always
open-minded and tries to help. Co-operation between
our Southern-Bohemian MCs works just because of
effort, mostly through meetings she organizes for us,
where we can learn new things and can share our
achievements or problems. We always leave with new
ideas and fresh energy to our work. Top of our wholeyear work is one-week summer trip, which we all enjoy
together and looking forward to it whole year.
— Jitka Plojharová, MC Máj, České Budějovice

“

As a small family center working with only a few volunteers we are grateful for every opportunity to connect
NCMC. Thanks to our regional coordinator we are able
to use organizational, administrative a legislative help,
and we can go to our coordinator with any question
or request. Her response is always positive, warm and
quick. She visits us regularly and she is familiar with
our situation, which makes her work very efficient.
— Martina Běťáková, MC Domeček Psáry

CONTRIBUTION TO FAMILIES AND SOCIETy
Czech Network of Mother Centers came with a
campaign Society Friendly to Family and opened up
new space to form better conditions for family life in
Czech Republic. Change of mind set is a long-term
process that demands patience without expecting
instant change.
Year 2013 brought unexpected successes in field
of employer’s co-operation on national level. Also
10 companies went through difficult testing of equal
opportunities, balancing family and professional
life and they received their certificate. Also, on their
demand, arise an initiative to organize “round tables”:
a place to discuss and share experience from profit
and non-profit sector so the conditions for employees
could still improve.

“

CNMC’s project Family Friendly Society inspired us
to focus on diversity in our society in general. Thanks
to dedicated work of few people we managed to create
beautiful project that helped us to receive a FamilyFriendly-Society certificate. Amongst with CNMC we
organized HR-managers meeting “Round Table on
work-life balance theme” that was very successful
and it was very nice to see, how many companies is
interested in this topic. We would like to continue in
these work-shops with kind help of CNMC.
— Andrea Futerová, Zentiva Group, a. s.

Childcare service is another essential tool of balancing
professional and family life. Nowadays there is not
enough pre-school childcare institutions, but we managed to improve childcare mostly due to requalification. Because of that we managed to create new job
opportunities and increase the number of pre-school
childcare institutions.

“

With brand new nursemaid certificate I went to a
family with quintuplets asking if they would be interested in me helping the, once a week for about 4 hours.
They were 3 month old at that moment, I stayed for
about 3 hours and agreed on coming day after again.
In two days I was offered a new job, after a week I was
employed. The kids grow fast, they are 10 month old
now and I visit them regularly.
— Petra Dobiášová, Milovice

30

Worth mentioning is also influence that NCMC has
on change of long-life education style and cannot
be forgotten expanding space for students and their
internships.

“

Project classes surprised me with its form and content, it inspired to study again, even though I left school
25 years ago. I am more interrested in administrating
and functioning of organizations with mission, where
family could be put into as well.
— Barbora Kotrbová, graduate of the training program
Every new idea grows better if is supported “from
the top” – either being defined by law or integrated
inside a strategic document. Due to political instability
during 2013 we could see some contribution only at
regional level.

“

Czech Network of Mother Centers contributes
greatly to strengthen one of the most important value
which is family. Time of growing is usually a test for
both parents and that is where Mother Centers try to
help mothers and fathers during this hard time. And
not only by education or free time activities but also
by running programs to strengthen their link between
each other. I am very happy, that Mother Centers in
Pardubice region are fulfilling this duty. I know that all of
energy and motivation is needed to do so and therefore
big “thank you” deserves every one of the workers
from Mother Centers.
— Pavel Šotola, councilman Pardubický region

“

We managed to have a good name and be appreciated at international level also, mostly thanks to a conference we hosted in Prague. Women from 9 countries
of EU, Turkey and USA came. Program tried to motivate
to higher level of co-operation and strengthening
values of family in Europe and other countries as well.
Evaluation from anonymous question form:

“

Dear all, I would like to say thank you for the perfect
organization of the conference, and also my stay in
Prague. I had a great time, because of all your personal
attention. Please give my appreciation also to all of your
colleges. All the best.
Once again I would like to thank you for warm
welcome, I was impressed by your hospitality and
great organization. Meeting all of you, sharing and
taking about our networks made me stronger and more
powerful. Now I have new ideas and a lot of energy. I
hope that with little steps we can make this world better
for our families and children.
I was surprised how different mother’s problems in
other countries are. Therefore it was nice to find that we
can share experience and give support to each other.

n People Within The Network

n Acknowledgement

PRESIDIUM
At annual meeting 22.11.2013 were elected
Rut Kolínská – president and
Klára Vlková – 1. vicepresident
Hana Vodrážková. Ivana Lhotáková,
Barbora Roušarová – vicepresidents

it is never easy to thank everybody who contributed
somehow to our chase. Therefore our “thank you” goes
to all groups that we however see as specific persons.
Thanks to: executive team, our families, members
of CNMC, experts and representative of befriended
organizations, representative of MPSV, regions and
politics, MINE, GROOTS international and Huairou
commission, donators.

ExECUTIVE TEAM
Executive team of NCMC under the lead of Rut
Kolínská worked not only in Prague office, but also in
particular regions. Mos of the members from executive
team had a chance to use alternative and flexible load
according to their possibilities.
• Marcela Bradová, Lucie Plešková, Klára
Vlková – Project Managers
• Pavlína Novotná – Financial Manager
• Jiřina Chlebovská, Petra
Radová – Project Coordinators
• Lucie Nemešová – Campaigns Coordinator
• Tereza Brunerová – Fundraiser
• Gabriela Burianová – Webside Editor
• Vít Novotný – IT Administrator
• Jana Burešová – Office Worker
Lenka Ackermannová, Petra Benešová,
Hana Cinková, Daria Čapková, Renata Höklová,
Irena Macháčková, Bohuslava Nejedlá,
Petra Radová, Bohdana Sonet, Linda Pačesová,
Hana Šnajdrová – Region Coordinators
VolUNtEERS
Traditionally among our volunteers there are all members of the executive team, very often together with
their partners and other family members. Apart from
them a lot of friends and sympathizers of the Network
of MCs help and contribute by the variety of services.

n Forsight
We have to say that at the time of finishing of this
annual report we successfully went through a difficult,
uncertain time of starting this network. What has to be
said is that right in front of us, mainly in 2015, we will
be facing absence of financial support and therefore
we have to look for alternative resources. Mission of
CNMC is essential to our society and since we have
achieved many great results already, it is impervious to
let outside forces disturb our work.
Our decision making will not only focus on fundraising
activities, but also on looking for new long-term
partnerships in non-profit sector.
— Rut Kolínská, Klára Vlková, Hana Vodrážková,
Barbora Roušarová, Ivana Lhotáková
Presidium of Czech Network of Mother Centers
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— Ruka, která hýbe kolébkou,
hýbe celým světem…

TIRÁŽ

— William Ross Wallace –
anglické přísloví a motto Sítě MC
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