Úvodní slovo

Po „tučném“ roce patnáctiletého výročí vzniku prvního mateřského centra v České republice a pětiletého
působení Sítě mateřských center o. s. bylo těžké přijmout události, které přinesl rok 2008. Odehrával se totiž
ve znamení dokončování projektů, na které nenavazovaly další.
Síť MC procházela podobně jako mnohé jiné neziskové organizace úskalím spojeným s nedostatkem finančních zdrojů a tíživá situace si vyžádala vyšší výkon za nižší odměnu, snížení pracovních míst i úvazků.
Přinesla však i obdivuhodné nasazení všech, kteří setrvali a věřili ve smysl a přínos práce Sítě MC. Díky nim
se udržel trend kvality i šíře služeb Sítě MC. A za to jim patří veliký dík!
Dík však patří i všem členům, kteří ve společenství Sítě MC spatřují ojedinělou a vzácnou příležitost spolupracovat na proměnách místních komunit i celé české společnosti.
— Rut Kolínská — prezidentka Sítě MC —

„Moc mne těší, že u nás ještě najdeme někoho normálního.
Práce mateřských center patří k naději našeho národa.“
— Ivo Možný — sociolog —
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Poslání Sítě MC
Mateřská centra začala působit v České republice od roku 1992. Občanské
sdružení Síť MC vzniklo na základě potřeby, která vyplynula ze zkušeností
dlouhodobé spolupráce mateřských center. Síť MC byla registrována na
sklonku roku 2001 a praktickou činnost zahájila 2002.
Valná hromada v roce 2007 upřesnila a rozšířila poslání Sítě MC:
1. Koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací
2. Posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti
3. Podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny
4. Podpora zdravého života ve zdravém prostředí

Garance Sítě MC
Stejně tak valná hromada roku 2007 odhlasovala Etický kodex Sítě MC,
jehož součástí je Garance.
Síť MC garantuje, že členská organizace:
• není zřízena za účelem vytváření zisku
• je samostatnou neziskovou organizací
nebo je zaštítěná 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.


Činnost Sítě MC
Vedení Sítě MC a její zaměstnanci se snažili naplňovat Strategické cíle
schválené na valné hromadě 2007 i přes nepříznivou finanční situaci, která
nás v roce 2008 provázela, a dokázali udržet rozsah běžného působení
Sítě MC.

Služby členům
n Poradenství
Podporu a metodické vedení pro členy Sítě MC
stejně jako pro ty, kdo začínají, poskytovaly především krajské koordinátorky. Poradenství on-line se
zaměřovalo zejména na „know how“ Sítě MC, účetnictví, právní poradenství, psaní projektů a finanční
řízení. Další informace a cenné rady mohli najít členové v rubrice poradenství na webových stránkách
v uzavřené sekci pouze pro členy.

n Krajské koordinátorky
Činnost krajských koordinátorek získala pevné místo
v nabídce Sítě MC. Výroční zpráva obsahuje samostatnou kapitolu, která přibližuje jejich působení
v jednotlivých krajích. Síť MC dbala o jejich osobní
růst prostřednictvím seminářů (2 jednodenní a 1 třídenní).

SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC
KE DNI 1. 6. 2009
Bakov nad Jizerou
MC Bakovánek
Benátky nad Jizerou
MC Benátky

n Prostor pro sdílení
a výměnu zkušeností

Benešov
MC Hvězdička

Úterní dopis (29 čísel)
Zprostředkoval novinky, důležité informace a inspiraci pro práci MC.

Benešov nad Černou
MC Klubíčko Benešov
nad Černou

Webové stránky
Dalším zdrojem informací byly webové stránky
s uzavřenou sekcí pouze pro členy.

Beroun
MC Slunečnice

Půl na půl
Bulletin Půl na půl vyšel v rámci stejnojmenného
projektu v roce 2008 dvakrát a podařilo se najít
sponzora dalšího čísla, které bylo věnováno především kampani Město pro děti.
Archiv a knihovna
Poskytovaly data a inspiraci zaměstnancům i externím zájemcům.

Bílá Lhota
MC Velrybka
Bílovice nad Svitavou
MC Žirafa
Blansko
Klub Ratolest při Oblastní
charitě Blansko
Blatná
MC Kapřík

n Vzdělávání
Přes svoji omezenou kapacitu poskytla Síť MC 6
seminářů (účetní, LSP, Jak začít). Vzdělávání se
z velké části přesunulo do jednotlivých krajů, kde
krajské koordinátorky připravily kraji 14 seminářů
a 13 přednášek v rámci regionálních setkání. Témata
vycházela ze zájmu MC v daném kraji.

Bohumín
RC Slůně
Bohumín
Centrum mladé rodiny BOBEŠ
Bořetice
MC Dobromysl
Boskovice
MC Boskovice
Brno
MC Lískáček
Brno-Nový Lískovec
MC Sedmikráska
Brno-Řečkovice
RC MáTáta
Bruntál
MRC Skřítci
Březnice
MC Pampeliška



Společná setkávání

Březová nad Svitavou
Mateřské a komunitní
centrum Kocourek

Celorepubliková
setkání

Krajská setkání

Buštěhrad
MC Buštěhradský pelíšek
Bystřice nad Perštejnem 
Centrum pro rodiče
s dětmi Kopretina
Bystřice u Benešova
MC Kulíšek
Čáslav
MC Kopretina
Čelákovice
MC Čelákovice
Černa Hora
Veselá Beruška
Černolice
MC Čertíci z Černolic
Černošice
TAM-TAM-MRAVENIŠTĚ

n Konference
V rámci projektů Dítě není handicap a Sdílené úvazky
se podařilo zorganizovat dvě konference (10. 3.
a 4. 6. 2008), které navštívili kromě pražských
účastníků i zájemci z dalších krajů.

n Národní setkání a mimořádná

Zájem MC o spolupráci v krajích potvrzuje nárůst
aktivit. Krajské koordinátorky uspořádaly 108 akcí,
z toho 34 regionálních setkání za průměrné účasti 29
osob (nepočítaje děti, které se akcí rovněž účastní
a mívají vlastní programy). Klasické programy regionálních setkání obohatily nové akce – putovní
výstava a společné zapojení do kampaní na krajské
úrovni.


valná hromada

Návštěvy MC

Členové Sítě MC měli příležitost k diskusi o možnostech podílu členů na činnosti Sítě MC na
„Národním setkání“ 18. 10. 2008 v Praze. Na setkání
navazovala druhý den 19. října 2008 mimořádná
valná hromada, na které byly za účasti 57 delegátek
s ověřeným mandátem zvoleny chybějící členky prezidia i jejich náhradnice a také další náhradnice do
kontrolní komise.

S přibývajícím počtem členských MC se návštěv
jednotlivých center ujímaly především krajské koordinátorky. Prezidium se soustředilo více na události
krajského dopadu. Zvýšil se i počet vzájemných
návštěv představitelek mateřských center. Každá
návštěva jednotlivých center přináší oboustranné
obohacení i inspiraci, navíc podporuje pocit sounáležitosti.

Česká Kamenice
MC Oáza
Česká Lípa
MC Pumpkin

Nárůst členů

Česká Skalice
MC Bublinka
Česká Třebová
MC Rosa
České Budějovice
MC Máj

V roce 2008 zaznamenala členská základna další nárůst (o 16,5 % ), přibylo 41 center (z počtu 248 k 1. 1.
na 289 k 31. 12.), během roku 2008 ukončilo členství v Síti MC pouze jedno centrum. Novým trendem ve
vzniku mateřských center se stalo zakládání center v malých obcích.

České Budějovice
RC Rozárka
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Projekty
Poměrně bohatá činnost Sítě MC je vázaná na projektové možnosti.
Některé projekty umožnily částečné finanční pokrytí základních služeb,
jejich rozšiřování a zkvalitňování. Jiné pomohly otevřít nové záměry Sítě
MC včetně nadstandardní nabídky spolupráce a pomoci jednotlivým MC
(členům Sítě MC).

Dobříš
MC Dobříšek

n Síť mateřských center –

n Growing from bottom up II

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2008

Víceletý projekt byl ukončen 28. 2. 2008,
vyhodnocení a vyúčtování proběhlo v řádném
termínu.

Projekt sledoval čtyři hlavní cíle:
1. Podporu členských organizací v jednotlivých
krajích prostřednictvím krajských koordinátorek
2. Vzdělávání a poradenství
3. Realizace společných zájmů MC – především
kampaně
4. Společné PR
Díky tomuto projektu mohla Síť MC poskytovat své
základní služby a udržet kontinuitu své činnosti.

Projekt koordinovala Rut Kolínská, vyúčtování regionálních setkání zpracovávala Svatava Staňková.
Nadace Bernard van Leer, která v minulých letech
významně podpořila krajská a celorepubliková
setkávání Sítě MC a činnost krajských koordinátorek, změnila strategii svého působení a opustila
území České republiky.

Projekt koordinovala Rut Kolínská,
finanční podporu poskytlo MPSV
v oblasti podpory služeb prevence
sociálního vyloučení pro rodiče
pečující o dítě do 6 let věku.

Domažlice
MC (CPR) Benjamínek
Domažlice
RMC Kráčmerka

Dub u Prachatic
MC DUPY DUB

3. Projekty financované z prostředků EU

Cílem projektu bylo zvýšení podílu sdílených úvazků
na trhu práce. Současně byl projekt zaměřen na zvýšení odborných, osobních a sociálních předpokladů
dlouhodobě nezaměstnaných a na aktivním působení na zaměstnavatele.

Dolní Poustevna
Baby club Krteček

Drnovice
Kolokoč – o. s. pro děti a mládež

Cílem programu Nadace VIA za finančního přispění společnosti Procter & Gamble je posilovat komunitní roli
mateřských center. V 5. ročníku grantového řízení bylo rozděleno celkem 773 500 Kč na realizaci 19 projektů
v průměrné výši 40 710 Kč, což znamená 15% úspěšnost žadatelů.

Termín realizace: 1. 12. 2007-31. 8. 2008
Partner: KM Balónek

Dolní Lutyně
RC Beruška

Drnovice
MC Drnovice

n Procter & Gamble pro mateřská centra 2008

Sdílené úvazky jako nástroj
aktivní politiky zaměstnanosti

Dolní Břežany
MC Břežánek

Doubravčice
Centrum pro rodinu Dokolečka

2. Projekty na podporu činnosti jednotlivých
mateřských center

n Síť MC nositel projektu

Dobruška
MC Hastrmánek
Dobřany
MC Budulínek

1. Projekty na základní činnost Sítě
záruka kvality služeb pro rodinu

Dobrovice
RC Klíček

Dubňany
Centrum pro rodinu Srdíčko
Dvůr Králové nad Labem
MC Žirafa
Frenštát pod Radhoštěm
MC Klubíčko

Primární cílovou skupinou projektu byly osoby
pečující o dítě ve věku do 15 let nebo o dlouhodobě
těžce zdravotně postiženého člena rodiny, tj. dlouhodobě nezaměstnaní. Sekundární cílovou skupinu pak
tvořily těhotné, kojící ženy a zájemci o zaměstnání,
zejména rodiče po mateřské a rodičovské dovolené.
V rámci projektu bylo podpořeno celkem 145 osob
z těchto cílových skupin.
Výstupy: 145 podpořených osob
Aktivity: Vzdělávací program pro členy cílových
skupin, Informační program pro zaměstnavatele,
Burza práce zaměstnavatelů nabízejících sdílené


Frýdek-Místek
Klub maminek Broučci
Frýdlant nad Ostravicí
MC Kolečko
Havířov-Šumbark
MRC Sluníčko Havířov
Havlíčkův Brod
MC Zvoneček

Hejnice
Centrum Mateřídouška o.s.
Heršpice
MC Ententyky
Heřmanův Městec
Rodičovské centrum Radovánek
Hluboká nad Vltavou
KLUB MAMINEK ANDÍLEK

úvazky a další alternativní formy práce, Konference
„Sdílené úvazky doma i v zaměstnání“
Publikace: Sdílené úvazky a další alternativní formy
zaměstnání – Teorie a praxe, Sdílené úvazky a další
alternativní formy zaměstnání – Právní otázky,
Databáze sociálně přátelských zaměstnavatelů

n Síť MC partner projektu

Udělení certifikátu SPR
Koordinátorka: Lucie Plešková

Realizátorem projektu zaměřeného na problematiku
rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce,
na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do
pracovního života bylo Gender studies, o. p. s., Síť
MC byla jedním z partnerů projektu. V rámci prodloužení původního projektu probíhaly poradenské
a lobbyingové aktivity a Síť MC vydala bulletin Půl
na půl.

Hodonín
Centrum pro rodinu Hodonín
Holešov-Všetuly
MC Srdíčko
Horní Cerekev
MC Klubíčko
Hořovice
MC Hořováček
Hostivice
RC zaHRÁTka, byli
v r. 2008 Hostík
Hoštka
MC Mája
Hradec Králové
KMC Sedmikráska
Hradec Králové
Mateřský klub Pohoda
Hradec Králové 12
MC Žirafa
Hradec Králové 3
MC Domeček
Hranice
MC Dráček

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.

n Podpora environmentálně

šetrné činnosti mateřských center
v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Termín realizace: 1. 7. 2008 – 31. 12. 2009
Cíl: Podpořit environmentálně šetrnější provoz
vybraných mateřských center v Moravskoslezském
a Zlínském kraji pomocí organizačních a technických
opatření snižujících negativní vlivy jejich činnosti na
životní prostředí.
Cílem projektu je pomoci devíti vybraným mateřským centrům udělat svůj provoz šetrnější k životnímu prostředí. V jeho průběhu budou pro každé
zúčastněné mateřské centrum na míru navrhnuta
organizační a technická opatření snižující negativní
vlivy jejich činnosti na životní prostředí. Na realizaci
opatření získá každé z těchto center finanční podporu v hodnotě 26 000,-Kč.
Zapojená mateřská centra se díky projektu stanou
pozitivním příkladem pro následné rozšíření této
myšlenky na další regiony v ČR.
Koordinátorka: Edita Kozinová

Hrotovice
MC Andílci

Termín realizace: 1. 8. 2005 – 30. 6. 2007, prodloužení do 30. 4. 2008

V období prodloužení projektu koordinovala: Leona
Hozová.
Tříletý partnerský projekt podpořila Iniciativa
Společenství EQUAL.

n Dítě není handicap
Termín realizace: 1. 4. 2006 – 1. 4. 2008
Cílo: Vyrovnávat šance žen a mužů na trhu práce
prostřednictvím e-learningového vzdělávání a vzájemné výměny zkušeností.
Hlavním výstupem jsou e-learningové kurzy s informacemi a odborným poradenstvím při návratu na trh
práce.
Nositelem projektu bylo Tempo Training &
Consulting s. r. o., Síť MC partnersky spolupracovala stejně jako dvě pražská centra (Klub maminek
Balónek, Kulturní a mateřské centrum Barrandov).
Koordinaci projektu dokončila: Regina Kejdová.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

n Praxe & Práce
Termín realizace: 1. 9. 2006 – 30. 6. 2008

Hustopeče
MC Cipísek
Cheb
MC Klubíčko
Chlumec u Ústí nad Labem
MC Sluníčka

Půl na půl – rovné příležitosti
mužů a žen

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.“

Choceň
MC Kamínek



Projekt byl věnován rodičům, kteří žijí v hl.m. Praze,
jsou na rodičovské či po rodičovské dovolené nebo
patří do skupiny osamělých rodičů, pečují o jedno
i více dětí a jsou již delší dobu nezaměstnaní. 34
matek na rodičovské/po rodičovské dovolené
z pražských MC se zúčastnilo 5,5 měsíce trvajícího vzdělávacího modulu a paralelně vykonávaly
v mateřských centrech praxi a získaly přímou podporu na hlídání dětí v době účasti na seminářích
a během praxe.

Zúčastněná MC získala počítač (17), tiskárnu a připojení na internet.
Síť MC garantovala podíl MC na projektu, Svatava
Staňková zprostředkovávala vzájemnou komunikaci.
Nositelem projektu byla Education Gallery, o. p. s.
za finanční podpory Evropského sociálního fondu,
státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

n Mezinárodní projekt

cemi. Projektu se účastní 8 partnerů: Holandsko,
Německo, Česká republika, Bulharsko, Španělsko,
Rakousko, Turecko a Polsko. Bez finanční podpory se přidaly Belgie, Itálie a Slovensko. Partneři
si vyměňovali zkušenosti během studijních pobytů
(Síť MC hostila konkrétně polské a španělské ženy)
a také na konferenci GWIA (Mezinárodní akademie
„grassroots“ žen) v Barceloně.

Chomutov
MC Kolibřík

Aktivity projektu koordinovala Monika Petruchová, za
metodiku výměny zkušeností a vzdělávání zodpovídala Rut Kolínská.

Ivančice
Mateřské a rodinné
centrum Klubíčko

The Grassroots Women‘s
International Academy

Chvalčov
RMC Chvalčov

Ivančice
RC Měsíční houpačka

Termín realizace: 1. 10. 2007 – 30. 4. 2009
Síť MC získala finanční podporu v národní části
mezinárodního projektu, který iniciovala MINE
(mezinárodní sít MC). Projekt je zaměřený na rozšíření, reflektování a dokumentaci neformálního učení
v mateřských centrech, na šíření myšlenky MC
a mezinárodní spolupráci napříč kulturami a hrani-

Chrudim
MC MAMA klub

Ivanovice na Hané
MC Ivanovický rarášek
Jablonec nad Nisou
MC Jablíčko

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

Jablonné nad Orlicí
RC Jablíčko Jablonné nad Orlicí
Jaroměř
Mateřský klub Rozmarýnek
Jedovnice
MaRC Dymáček
Jesenice u Prahy
MC Pohádka
Jeseník
MC Krteček Jeseník
Jevíčko
RC Palouček
Jičín
MC Kapička
Jilemnice
MC Rodinka
Jílové u Prahy
MC Permoníček
Jince
MC Jinečáček
Jindřichův Hradec
KOALA CENTRUM
Jiříkov
MC Koťátko
Kadaň
MC RADKA



Kampaně

Karlovy Vary
MC Karlovy Vary
Karviná-Nové Město
Centrum pro rodinu Sluníčko
Klimkovice
Rodinné centrum Želvička
Kolín 3
RC Hvězdička
Konice
MC Srdíčko
Kostelec nad Černými lesy
RC Kolečko
Kostomlaty nad L.
Dětský klub Kamarád
Kounice
MC Mezeráček
Kouřim
RC Knoflíček
Kralupy nad Vltavou
RC Neználek
Kroměříž
MC Klubíčko
Křemže
MC Klub Křemílek
Křenovice
MC Domeček Křenovice
Kučerov
MC Kučeráček
Kutná Hora
RC Špalíček
Kyjov-Nětčice
MC Kamarád
Lanškroun
MC Dětský svět
Lány
Domeček – Klub pro
rodiče a děti
Lázně Bělohrad
MC Lázně Bělohrad

Kampaně používá Síť MC jako účinný nástroj public relations a lobby. Účast
na kampaních si volila jednotlivá centra podle svých zájmů. Síť MC jim
poskytovala metodické vedení pomocí manuálů a společnou publicitu.
Koordinátorka kampaní Lucie Plešková zpracovala závěrečné zprávy, které jsou k dispozici členům na webových stránkách Sítě MC.

n Masopust

(souboj půstu a masopustu)
Termín: 6. 1. – 5. 2. 2008
Cíl: na tradičních masopustních akcích šířit téma
zdravé výživy – např. přizpůsobit mu masky či
výzdobu alegorických kočárků
Počet zapojených MC: 15
Průběh: V jednotlivých mateřských centrech probíhaly maškarní reje, průvody či karnevaly. V Praze se
zástupci MC připojili stejně jako v roce 2007 k festivalu Bohemian Carnevale.

n Národní týden manželství
Termín: 11. – 17. 2. 2008
Cíl: vzbudit celonárodní a mediální zájem o problematiku rozvoje a podpory manželství.
Počet zapojených MC: 27
Průběh: Síť MC se oficiálně připojila k této kampani. V mateřských centrech se v tomto týdnu
konaly výstavy svatebních fotografií, svatebních
oznámení, ale také dětských obrázků. Byla realizována řada přednášek a besed na nejrůznější témata
z oblasti partnerských vztahů. V některých MC se
též konaly romantické, taneční, zábavné či relaxační
večery pro manželské páry.

n Město pro děti
Termín: 1. 3. – 30. 4. 2008
Cíl: upozornit na stav veřejných prostranství z uživatelské roviny malých dětí. Představit veřejnosti
místa, která mohou být příkladem, a tam, kde stav
nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení.
Počet zapojených MC: 40
Průběh: Kampaň probíhala v následujících třech
fázích:
• Mapování stavu – dotazníkové šetření
zaměřené na bezpečnost, čistotu,
estetiku i na nápady pro pobyt dětí.
• Sbírání nápadů na řešení proměny – na
základě dotazníkového šetření byla vybrána
nejpalčivější místa a nápady na jejich proměnu.
• Hledání možností realizace proměny – v rámci
poslední etapy byly předneseny výsledky
šetření a nápady na zlepšení situace
představitelům obce i veřejnosti. Setkání
měla různé formy: procházky po městě,
happeningy, besedy, kulaté stoly apod.


n Přijďte pobejt!

aneb Den otevřených dveří
Termín: 15. 5. 2008
Cíl: představit široké veřejnosti, odborníkům,
představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím mateřská centra jako
službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce.
Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání
či prohloubení vzájemné spolupráce.
Počet zapojených MC: 55
Průběh: Ve většině mateřských center byl Den otevřených dveří pojat podobně. Nejčastěji bylo možné
navštívit běžný program mateřského centra nebo
shlédnout ukázky z programu a vystoupení dětí.
Návštěvníci většinou dostali drobné dárečky z dílny
MC, případně si mohli sami v rámci programu něco
vytvořit. Dále byly velmi často připraveny výstavy
dětských prací či fotografií ze života MC, k nahlédnutí byly k dispozici kroniky mateřských center.
13. 5. se konal Den otevřených dveří i v kanceláři Sítě MC.

n Táta dneska frčí
Termín: 1. – 15. 6. 2007
Cíl: aktivace otců, jejich vtažení do života mateřských center a posílení role otce. Dílčím cílem
letošního ročníku bylo zjistit zájem o zavedení Dne
otců, svátku, který se slaví v Německu, v Austrálii
nebo USA – stalo se tak za pomoci dotazníkového
šetření.
Počet zapojených MC: 62
Průběh: Program kampaně byl stejně jako v předchozích ročnících plně v režii jednotlivých mateřských center, nejčastěji se konala zábavná odpoledne se soutěžemi pro tatínky s dětmi, nechyběly
však ani výstavy fotek a dětských obrázků, výlety
či táboráky. Vyráběly se též nejrůznější dárky pro
tatínky. Partnerská organizace
Liga otevřených mužů pořádala
v neděli 8. června v Integračním centru Zahrada
na Žižkově další ročník festivalu Táta fest.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
téměř 80 % dotázaných (z celkového
počtu 102) je pro
zavedení Dne otců.

n Společnost přátelská rodině
Termín: průběžně celý rok
Cíl: posílení rodiny ve společnosti a podpora prorodinné politiky
Počet zapojených MC: 3 MC + 2 krajská kola
(Praha v rámci projektu Sdílené úvazky a Pardubický
kraj)
Průběh: Oceňování společností, které s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahy o zachování zdravého
životního prostředí atd. už začaly, dále oceňování
zaměstnavatelů za podmínky, jaké poskytují svým
zaměstnancům z řad rodin s dětmi. Oceňování probíhají na místní, krajské a celorepublikové úrovni.

n Soutěž Obec přátelská rodině

Lázně Toušeň
RC u Myšáka

MPSV vyhlásilo v rámci kampaní SPR spolu se
Stálou komisí pro rodinu Parlamentu Poslanecké
sněmovny, Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center soutěž Obec přátelská rodině. Mateřská
centra měla velký podíl na zapojení obcí do soutěže a Síť MC měla zastoupení mezi hodnotiteli i ve
výběrové komisi.

Ledeč nad Sázavou
MC Ledňáček
Letohrad
MC Mozaika
Lhota pod Libčany
Rodinné a mateřské centrum
Lhota pod Libčany
Liberec 1
MC Krteček
Liberec 15
MC Čmelák
Liberec 23
Centrum volného času Arabela
Libina 211
MC Libísek
Litoměřice
MC Klubíčko
Litomyšl
MC Litomyšl
Litovel
MC Rybička
Litvínov
MC pro rodiny se zdravotně
postiženými dětmi Klubíčko
Litvínov 8
MC Krteček
Lomnice nad Popelkou
MC Dudlík
Luleč
MC Korálky
Lysá nad Labem
MC Empatie
Lysá nad Labem
MC Parníček
Lysice
Lysické MC Jablíčko
Mělník
RC Kašpárek Mělník



Public relations a lobby

Meziměstí
MC Klíček

Média

Lobby

Milovice-Mladá
MC Milovice

Působení Sítě MC na změny podmínek života
rodin probíhalo v několika rovinách.

Mladá Boleslav
RC Kulíšek

Síť MC spolupracovala s médii na místní, krajské i celorepublikové úrovni. Síť MC se stala již
běžným zdrojem informací a názorů na nejrůznější témata kolem rodiny, a tak výčet všech
mediálních výstupů omezujeme jen na stěžejní
události většinou celorepublikového dopadu.
Jména v závorce uvádíme v případech, kdy Síť
MC nezastupovala Rut Kolínská.

Mladá Vožice
MC Klubíčko

n Tisk

Mladá Boleslav
MC Ovečka

Mnichovice
Rodinný klub Přístav
Mníšek pod Brdy
MC Oáza
Moravská Třebová
MC Sluníčko
Moravské Budějovice
Rodinné centrum Korálky
Morkovice
RMC Morkovice
Most
CVČ Pojďte si k nám hrát
Most
MC Barborka
Mukařov
MC Mukařov-sko

Vlastní texty
• Mediální partnerství s časopisy Máma a já
a Uzlíček (internetový) umožňovalo již tradičně
pravidelnou prezentaci na dvojstránce Sítě MC.
• Vydali jsme 13 tiskových zpráv
k aktuálním událostem.
• Vyšla 3 čísla bulletinu Půl na půl
(10/08, Speciál/08 – v rámci projetu
Půl na půl, 12/08 – sponzorský dar).
• Tematické články
• Instinkt (výměna manželek), Hospodářské
noviny (sdílené úvazky), MF Dnes
(mateřská dovolená), Komora.cz
(Zisk nemusí být vždy jen peníze)

n Rozhlas
Český Rozhlas
Dobrá vůle, Obec přátelská rodině (Simona
Vlasáková), Hovory o rodině (slaďování rodinného
a pracovního života), Hovory na Bělidle

Náchod
Klub SUN Náchod (Dětský
klub Hopsáček)

Krom toho krátké vstupy natočené při nejrůznějších
událostech nebo po telefonu.

Náměšť nad Oslavou
MaRC Náměšť

n Televizní vysílání

Nechanice
MC Nechanice o.s.

ČT 1
Sama Doma – Sdílené úvazky (s Markétou Drhovou
MC Máj ČB), Obec přátelská rodině (s Kateřinou
Příhodovou z MPSV), Zpravodajství (reportáže):
Dětská hřiště dnes a příště (Lucie Plešková), Rušení
jeslí na Praze 5, Sdílené úvazky, Mobilita v Praze,
Budování školek v Praze 6

Nejdek
RC Zvoneček
Nepomuk
MC Beruška
Neratovice
RC Myšák
Neštěmice
MC Broučci

ČT 24
Randevue s Michaelou Marksovou Tominovou
Nova
Reportáž ke zrušení termínu „mateřská dovolená“
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Síť MC měla zastoupení
• Rada vlády pro rovné příležitosti
(Rut Kolínská – osobní jmenování)
• Výbor RVRP pro slaďování pracovního
a rodinného života
(Rut Kolínská místopředsedkyně)
• Monitorovací výbory OPRLZ a OPLZZ
(Rut Kolínská – jmenovaná RVRP)
• Pracovní skupina pro evaluace
(Leona Hozová)
• Stálá komise pro rodinu poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
(Síť MC – stálým hostem)

n Spolupráce s MPSV
Síť MC řešila s ministrem Petrem Nečasem, jeho
náměstkem Mariánem Hoškem a Odborem pro
rodinu:
• koncepci prorodinné politiky
• připomínky „prorodinného balíčku“ MPSV
• soutěž Obec přátelská rodině – iniciování,
podíl na vyhlášení a vyhodnocování
• slaďování rodinného a pracovního života
• alternativní péče o děti předškolního věku
a alternativní pracovní formy zaměstnání a úvazků

n Partnerská spolupráce s krajskou
a místní správou a samosprávou
Tříkrálový dopis starostům a hejtmanům
• Dopis starostům při vstupu
nového MC do Sítě MC
• Spolupráce krajských koordinátorek
s představiteli krajů – zájem se zvyšuje
a přestože situace v jednotlivých krajích
není srovnatelná, spolupráce přináší
výsledky (krajské finanční zdroje, krajské
projekty, Rodinné pasy a podobně)

Spolupráce s partnery
v rámci České
republiky
Spolupráce s partnerskými organizacemi
a odborníky doznala v roce 2008 nárůstu.
• Gender studies, o. p. s.
projekt Půl na půl a generová problematika
• Hnutí za aktivní porod
zlepšení služeb v českém porodnictví
• Liga otevřených mužů
kampaň Táta dneska frčí
• Centrum Generace, o. s.
Národní týden manželství
• Národní rada pro postižené
Euroklíč, mobilita
• Evropský institut
Euroklíč
• Asistence o. s.
bezbariérová přístupnost pražské MHD
• Stálá komise pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
prorodinná politika
• Procter & Gamble
Projekt Pampers – Unicef
Tradiční spolupráce se školami pokračovala i v roce
2008 v podobě konzultací bakalářských a magisterských prací studentek na Vysoké škole ekonomické,
Fakultě sociálních věd UK a Jihočeské univerzitě.
Dvouměsíční praxi v Síti MC absolvovala studentka
FSV UK.
Síť MC je členem Asociace pro rovné příležitosti.

Spolupráce s partnery
v zahraničí

Neveklov
MC YMCA Neveklov

n MINE

Nové Město na Moravě
MC Zvoneček

Síť je spoluzakládajícím členem mezinárodní sítě
MC MINE (Rut Kolínská byla do září 2008 členkou jejího představenstva). Spolupráce probíhala
především prostřednictvím skypových konferencí.
Mateřská centra se účastnila na kampani Jak
chceme vychovávat naše děti II.

Nové Město nad Metují
MC Na zámečku

Největší dopad měl podíl na projektu GWIA:
Hostiteli polských a španělských žen během
jejich týdenní studijní cesty byla mateřská centra:
Mateřídouška Hejnice, Jablíčko Jablonec nad Nisou,
Rodinka Jilemnice, Náruč Turnov, Kampa a Na Poříčí
v Praze 1, Permoníček v Jílovém u Prahy a kancelář
Sítě MC.
Síť MC zastupovaly na konferenci GWIA v Barceloně:
Edita Kozinová, Soňa Tomková, Rut Kolínská.

n GROOTS International

Nová Víska
MC Ulita

Nový Bor
MC Koblížek
Nový Jičín
M-centrum – mateřské
centrum pro nový život
Nymburk
MC Svítání
Olešnice
Olešnické MC Hastrmánek
Olomouc
IMARC Janíček
Olomouc
MC Slunečnice

a Huairou komise

Rut Kolínská se účastnila 52. schůze komise
o postavení žen (52nd Session of the Commission
on the Status of Women) v březnu v New Yorku
a následně prezentovala kampaně Sítě MC na
workshopu Světové banky Financování genderové rovnosti a posílení žen (Financing for Gender
Equality and the Empowerment of Women) ve
Washingtonu D. C.
V květnu 2008 měla obdobnou prezentaci na slyšení,
které organizovala Huairou komise v EU Parlamentu
v Bruselu.

Olomouc
MC Klubíčko
Olomouc
MC Heřmánek
Olomouc-Nové Sady
MC Provázek
Opava
Neškola
Ostopovice
MC Ostopovice
Ostrava
RC Chaloupka
Ostrava-Bělský Les
Rodičovské centrum Klubíčko
Ostrava-Nová Ves
MC Rodinka
Ostrava-Poruba
RC Kaštánek
Ostrov
MC Ostrůvek
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Finanční zpráva
n Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace sdružení Síť
mateřských center o. s. k 31. 12. 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za
rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.
Výše uvedená dotace byla použita na běžné provozní náklady sdružení.
Za společnost AUDISA SERVICE s. r. o., licence KA ČR 486
Ing. Josef Špeta, číslo osvědčení 0062
Datum: 24. 2. 2009

n Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění činností podle projektu a náklady
na správu organizace
Náklady 2008

z toho

projektové náklady

náklady na správu

materiál

230 748

207 673

23 075

kancelářské potřeby

101 594

91 435

10 159

ostatní materiál

110 844

99 760

11 084

drobný majetek
nemateriálové náklady
voda, energie, Hradební
opravy a udržování
cestovní náhrady

18 310

16 479

1 831

1 541 049

1 381 265

159 784

89 926

80 933

8 993

7 864

7 078

786

102 195

91 976

10 220

náklady na reprezentaci

11 433

10 290

1 143

telefon, internet, pošta

141 972

127 775

14 197

85 300

23 800

61 500

odborné služby, semináře

313 278

313 278

0

služby mateřských center

130 507

130 507

0

nájemné

352 668

317 401

35 267

právní služby, audity

semináře Sdílené úvazky

29 124

29 124

0

ostatní služby

276 782

249 104

27 678

ostatní náklady

36 383

0

36 383

350

0

350

kurzové ztráty

19 753

0

19 753

bankovní poplatky

14 640

0

14 640

1 640

0

1 640

mzdové náklady

4 532 763

4 399 357

133 406

mzdové náklady – mzdy

1 713 623

1 638 530

75 093

mzdové náklady – DPČ

775 678

752 258

23 420

mzdové náklady – DPP

766 139

766 139

0

mzdy partneři projektů

297 165

297 165

0

zákonné sociální pojištění

965 736

931 257

34 479

14 422

14 008

414

6 340 943

5 988 295

352 648

100%

94%

6%

daně a poplatky

pojištění

zákonné pojištění Kooperativa

Náklady celkem
V procentech:
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n Výňatek ze zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky roku 2008
Účetní jednotka: Síť mateřských center o. s.

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku sdružení Síť mateřských center o. s., tj. rozvahu
k 31. 12. 2008, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 a přílohu této
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o sdružení Síť
mateřských center o. s. jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. Audit je zpracován na základě žádosti subjektu. Důvodem provedení auditu je skutečnost, že sdružení Síť
mateřských center o. s. přijala ve sledovaném období dotace od MPSV v úhrnu přesahující
částku 1 mil. Kč.

Sídlo: Široká 15, 110 00 Praha 1
IČ: 26545136
Registr: Ministerstvo vnitra ČR
Příjemce zprávy: Mgr. Rut Kolínská
Auditor: Ing. Josef Špeta, č.osv. 0062
Auditorská společnost:
AUDISA SERVICE, s. r. o., licence č. 486

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok o této účetní závěrce. Audit
jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak,
abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
mého výroku.

n Přehled rozsahu příjmů
v členění podle zdrojů
Příjmy 2008

n Stav a pohyb majetku a závazků organizace

dotace

4 769 950

MPSV

2 092 120

počáteční stav

Účet

MPSV – ESF: projekt SPR

209 925

MPSV – Equal: Půl na půl

435 710

28

Drobný dlouhodobý majetek

20 000

88

Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku

Dar Středočeský kraj
MPSV – ESF: projekt DNH

konečný stav

ke dni 1. 1. 2008 ke dni 31. 12. 2008
561 195

561 195

-561 195

-561 195

93 155

211

Pokladna

200 177

27 050

1 769 040

221

Hlavni účet u KB

139 595

980 109

Magistrát HMP

150 000

221

Bankovní účet EUR

49 892

12 975

dary

79 336

221

Projektový účet Sdílené úvazky

680 978

6 987

2 250

221

Projektový účet SPR

604 711

1 393

IVAR s. r. o.

10 000

221

Bankovní účet eBanka

4 000

0

Europlant s. r. o.

32 000

221

Termínovaný vklad EUR

266 200

0

Copy General s. r. o.

35 086

311

Odběratelé

160 000

0

ostatní příjmy

441 310

321

Dodavatelé

-14 955

-18 117

tržby za vlastní činnost

MPSV – ESF: Sdílené úvazky

dary fyzických osob

163 520

314

Zaplacené zálohy na služby

10 480

59 390

bankovní úroky

1 889

324

Přijatá záloha na projekt Gruntvig

-319 325

-319 325

kurzové zisky

1 861

331

Zaměstnanci

-362 492

-149 966

1 357

336

Sociální a zdravotní pojištění

-167 372

-70 291

272 683

342

Daň zálohová a srážková

-69 634

-18 307

378

Jiné pohledávky

45 000

0

379

Jiné závazky

-80 876

-53 258

381

Náklady příštích období

0

0

n Hospodářský výsledek 2008

384

Výnosy příštích období

-4 000

-1 000

389

Dohadné účty pasivní

Hospodářský výsledek (ztráta) je ovlivněn nerovnoměrným financováním víceletých projektů

901

Vlastní jmění

931

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

959

Záloha na NROS – Norský grant

ostatní
členské příspěvky

Příjmy celkem

ZTRÁTA

5 290 596

-1 050 347

Kontrolní číslo hospodaření

13

-95 094

-51 453

-1 743 157

-1 047 286

695 872

0

0

-409 248

0

-1 050 347

Lidé v Síti

Praha 1
Komunitní centrum Kampa
Praha 10
Klub K2
Praha 10-Štěrboholy
MC Klubiště
Praha 11-Jižní Město
MC Domeček
Praha 14
MC Vítejte – Welcome
Praha 3
RKC Nová Trojka
Praha 3
RC Paleček
Praha 3
Klub ULITKA pro rodiče s dětmi
Praha 4
Klub maminek Balónek
Praha 4-Libuš
MC Kuřátko
Praha 4-Spořilov
MC Rybička
Praha 5
Klub dvojčat a vícečat
Praha 5
KMC Barrandov
Praha 5
MC Prokůpek
Praha 5-Řeporyje
MC Řepánek
Praha 5-Zbraslav
RC Pexeso
Praha 5-Zličín
MC Studánka Zličín
Praha 6
MC Máta
Praha 6
RC Studio Fantazie
Praha 6-Řepy
MC Řepík

Orgány Sítě MC
n Prezidium
V souladu se stanovami zajišťovalo chod sdružení
pětičlenné prezidium do 22. 9. 2008 ve složení:
• prezidentka (statutární zástupce)
Rut Kolínská
Kompetence: PR a lobby, nositelka know how,
metodické vedení Krako, zahraniční spolupráce
• 1. viceprezidentka (statutární zástupce)
Leona Hozová (do 23. 9. 2008)
Edita Kozinová (od 23. 9. 2008)
Kompetence: finanční řízení, projektové řízení
• viceprezidentka
Dana Hubálková
Kompetence: vnitřní komunikace
• viceprezidentka
Hana Pudelská
Kompetence: metodik pro tvorbu
vnitřních směrnic, tvorba projektů
• viceprezidentka
Simona Vlasáková
Kompetence: vedení kanceláře
Sítě MC, fundraising
Na mimořádné valné hromadě 19. 10. 2008 byly
zvoleny nové viceprezidentky: Miroslava Vlčková,
Soňa Tomková a Pavlína Švecová a jejich náhradnice: Ivana Lhotáková, Kateřina Kulhánková,
Zuzana Bláhová, Lucie Hašková (pořadí podle
počtu hlasů).
Prezidium se sešlo celkem desetkrát, členové dostávali pravidelné zprávy z jednání.

n Zaměstnanci Sítě MC
Služby Sítě MC zajišťovali (různé pracovní
úvazky):
• Leona Hozová
koordinátorka projektu (do 30. 4.)
• Nadja Juričková
administrativní pracovnice (od 20. 10.)
• Regina Kejdová
koordinátorka projektu DNH (do 31. 3.)
• Rut Kolínská
koordinátorka projektu MPSV a PR aktivit
• Edita Kozinová
koordinátorka projektu NROS (od 1. 9. 2008)
• Pavlína Novotná
účetní: (do 31. 8. zaměstnanec, od 1. 9. externě)
• Monika Petruchová
asistentka a webmasterka: (do 30. 9.)
• Daniela Pírová
administrativní pracovnice (do 31. 8.)
• Naděžda Preislerová
administrativní pracovnice (od 1. 10.)
• Svatava Staňková
manažerka krajských koordinátorek
• Lucie Svatošová (od 20. 6. Plešková)
koordinátorka kampaní a projektů
• Jana Šenbauerová
projektová asistentka (do 31. 8.)
• Simona Vlasáková
vedení kanceláře: (od 1. 6 – 31. 8.)

n Externí pracovníci:
• Gabriela Richterová – webmasterka: (od 1. 9.)
• Vít Novotný – IT pracovník

n Krajské koordinátorky
Práci krajské koordinátorky průběžně zastávaly:

n Kontrolní komise
Komise pracovala do června ve složení:
Monika Čuhelová, Pavlína Bartošová, Eliška
Kasinová, Klára Rulíková, Anna Kůrková
29. 5. odstoupila Eliška Kasinová, aby mohla
nastoupit na místo krajské koordinátorky pro Prahu,
1. 6. na její místo nastoupila z řad náhradnic
Kateřina Tomešová.
Na mimořádné valné hromadě odstoupila Klára
Vítková Rulíková z důvodu střetu zájmu (nastoupila
na místo ředitelky Odboru rodiny a dávkových systémů na MPSV).
Na valné hromadě byly zvoleny další náhradnice
kontrolní komise: Petra Dobiášová a Kateřina
Bláhová.
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Petra Benešová, Hana Cinková, Daria Čapková,
Petra Houšková, Mar tina Hozová, Jiřina
Chlebovská, Eliška Kasinová, Edita Kozinová,
Irena Macháčková, Bohuslava Nejedlá, Linda
Pačesová, Daniela Pevná, Svatava Staňková,
Petra Svobodová, Hana Šnajdrová, Petra
Štěpová, Petra Tenglerová

n Dobrovolníci
• Jana Fajtová – internetové bankovnictví
(na rodičovské dovolené)
• Anna Kůrková – právní poradenství
Dobrovolnicky přispěly ke zdárnému chodu i někteří
zaměstnanci prací navíc a mnozí příbuzní, přátelé
a příznivci.

Poděkování
Jen stěží lze postihnout všechny, kdo přispěli k přežití nepříliš příznivého
roku. Každý přidal ruku k dílu dle svých možností, zdánlivě nesrovnatelně,
přesto si ceníme každé podpory, byť by to bylo jen laskavé slovo.

n Vřelé díky patří našim rodinám a partnerům, bez jejichž

Otrokovice
RMC Otrokovice
Pacov
MC Sovička
Pardubice
Rodinné integrační centrum

opory a porozumění bychom naši práci nezvládli.

A dále: Členkám prezidia, které zodpovědně přistoupily k úkolům daným valnou hromadou • Členkám
dozorčí rady, které se zodpovědně podílely na hledání funkční struktury Sítě MC • Zaměstnancům kanceláře
Sítě MC, kteří dokázali ve vypjatých chvílích obětavě pomoci • Krajským koordinátorkám, které pracovaly se
srdcem na dlani pro MC ve svém kraji • Členským mateřským centrům, která vidí smysl ve společné práci,
podle svých možností k ní přispívají a mají tak podíl na rozvoji Sítě MC • Našim sympatizantům, kteří nám
stáli oporou • Odborníkům, kteří upozorňovali na smysl naší práce • Představitelům spřátelených organizací doma i v zahraničí, kteří se Sítí MC partnersky spolupracují a podílejí se na projektech a kampaních •
Představitelům MPSV, kteří se Sítí MC spolupracují a podporují ukotvení mateřských center jako služby pro
rodinu • Politikům, kteří vnímají přínos práce Sítě MC a mateřských center pro společnost a pro rodinu.

n Naše poděkování směřuje i k donátorům, jejichž finanční

Pardubice
Klub maminek
Pardubice
Rodičovské centrum Dubínek
Pečky
MC Pramínek
Písek
MC Kvítek
Plzeň
MC Jablíčko

podpora v roce 2008 umožnila práci Sítě MC v roce 2008:

MPSV • Evropská unie (ESF) – grantové schéma EQUAL, JPD3 • NROS – Blokový grant (Finanční
mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus) • NAEP – Program celoživotního učení Grundtvig –
projekty partnerství • Magistrát hl. m. Praha • Středočeský kraj • Bernard van Leer Foundation
GROOTS International • Huairou commission • IVAR s. r. o. • Copy General s. r. o. • Europlant s. r. o. •
PKS MONT, a. s • Zaměstnanci firmy T-mobile

Plzeň
MC Plzeňské panenky
Plzeň
MC Barvínek
Plzeň
Centrum pro rodinu Vinice
Plzeň
Rodičovské centrum Vlnka

Máme naději, že naše dobré vztahy budou pokračovat i v roce 2009.

Plzeň
Středisko křesťanské
pomoci DUHA
Plzeň-Bolevec
CeDR (Centrum dětí a rodičů)

Pohled do roku 2009

Poděbrady
MC Skřítek Poděbrady
Police nad Metují
MC MaMiNa

Dnes nepotřebujeme ani skleněné koule ani sedliny kávy, v čase uzávěrky výroční zprávy víme, že finanční
nejistotu budoucích dnů nahradila jistota zajímavé práce na velkém projektu Šance rodině i zaměstnání, který
bude přínosný nejen mateřských centrům, ale také mnohým rodinám v České republice.
Naším cílem v roce 2009 je vést Síť MC v duchu spolupráce a porozumění. Zkušenosti z minulého roku nám
všem pomohou na spletitých cestách, které nás zajisté očekávají.

Praha
MC Jahůdka
Praha-Běchovice
Rodičovské centrum Koloběžka
(dříve Klub malý Neposeda)
Praha 1
MC Na Poříčí

Přejeme si, aby nás vedlo vědomí sounáležitosti.
— Prezidium Sítě MC —
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Činnost Sítě MC v jednotlivých krajích

Praha 6-Sedlec
Klub Rybička
Praha 7
Rodinné centrum Letná
Praha 7
MC Ovečka
Praha 9
Kulturní a mateřské
centrum Knoflík
Praha 9-Čakovice
MC Cirkus
Praha 9-Černý Most
Klub maminek Klubíčko
Praha 9-Černý Most
Komunitní centrum Motýlek
Praha 9-Horní Počernice
MC MUM
Praha 9-Klánovice
MC Klánovice
Praha 9-Satalice
KC Heřmánek
Praha 9-Vinoř
MC Bublina
Prachatice
MC Sluníčko
Prostějov
MC Cipísek
Přelouč
MC Kubíček Přelouč
Přerov
MC Sluníčko
Příbram VII
MC Matylda
Psáry
RC Dolní Jirčany
Radimovice
MC Lodička – Radimovice
Radslavice
Centrum pro rodinu Ráj
Rakovník
MC Paleček

Stručné zprávy krajských koordinátorek o jejich poměrně bohaté činnosti
v jednotlivých krajích stěží mohou postihnout všechno, co se v krajích
odehrává. Výhoda spolupráce a soudržnosti členských center se zúročí
v roce 2009, protože po krajských volbách na podzim roku 2008 nastaly
kromě Prahy všude zcela nové podmínky.

Kraj: Jihočeský
Koordinátorka: Bohuslava Nejedlá
Počet MC: 1. 1. 2008 (13) – 31. 12. 2008 (17)
Nárůst členů: 4 MC
Počet společných akcí: 10 (3 regionální setkání, víkendové
regionální setkání, 3 vzdělávací semináře, týdenní setkání/
pobyt ve Střelských Hošticích, víkendové setkání koordinátorek, společný projekt) Díky dobře nastartované spolupráci z minulých let pokračoval zájem o společné akce ze
strany jihočeských MC i v roce 2008. Regionálních setkání
i ostatních akcí se vždy zúčastnila více než polovina členských MC.
Spolupráce s KÚ Jihočeského kraje byla dobrá.
Několikrát v průběhu roku se konaly schůzky se zástupci
různých odborů, na kterých koordinátorka předávala zpětnou vazbu z MC. Projednávali jsme například návrhy na
změny v grantovém řízení na podporu MC nebo návrh
na zřízení slevových karet Rodinné pasy. Po změnách ve
vedení kraje se spolupráce ještě zlepšila. V budoucnu plánujeme společnou diskuzi na téma Rodinná politika kraje
v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC Spolu u kulatého stolu a také putovní výstavu fotografií Služba rodině
aneb Jak se žije v MC.
K nejúspěšnějším společným aktivitám patřily vzdělávací semináře pro koordinátorky a zástupce MC: PR
v MC aneb Jak se zviditelnit a prezentovat jako organizace,
Komunikační metoda Leadership-Support-Process a dvoudenní seminář Fundraising v MC. Témata seminářů si volili
sami zástupci MC na regionálním setkání.
Rovněž se velmi zdařil již druhý pobyt pro rodiny
s dětmi ve Střelských Hošticích, tentokrát na téma
Mimozemšťané. Týdne plného her, zábavy i výměny zkušeností se zúčastnilo 65 dětí a dospělých z 8 MC.
Do roku 2009 jsme vstoupili s chutí a s odhodláním
prosazovat a zlepšovat každodenní podmínky pro rodiny
s dětmi. Vždyť i po malých krůčcích se dají udělat velké
věci.

Kraj: Jihomoravský
Koordinátorka: Daniela Pevná
Počet MC: 1. 1. 2008 (26) – 31. 12. 2008 (28)
Nárůst členů: 2 MC
Počet společných akcí: 2 (Snídaně s hejtmanem,
regionální setkání)
Spolupráce v kraji v roce 2008 úspěšně pokračovala mezi
MC formou společných projektů, stejně jako spolupráce
s krajským úřadem. Rozvíjela se i spolupráce s dalšími
prorodinnými organizacemi.
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Krajský úřad navázal na realizaci kroků v oblasti rodinné
politiky z předcházejícího období. Síť MC byla přizvána
do pracovní skupiny pro rodinnou politiku. Cílem pracovní
skupiny bylo vytvoření koncepce rodinné politiky, zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání v září koncepci schválilo. V následujícím období se pracovní skupina zaměří na postupné prosazování jednotlivých opatření
rodinné politiky v praxi.
V roce 2008 se opět podařilo vyjednat finanční podporu činnosti MC, kraj také financoval tisk krajského propagačního letáku Sítě MC.
Jednou z již tradičních společných akcí bylo květnové
setkání zástupkyň MC s hejtmanem Jihomoravského kraje
u příležitosti Dne matek. Cílem tohoto setkání je nejen
vyjádření díků koordinátorkám MC za jejich celoroční
neúnavnou práci v MC, ale i vzájemný neformální dialog
s představiteli kraje.
Představitelky mateřských center chápou potřebu vzájemné komunikace při prosazování společných záměrů.
Mnohá MC realizují společné projekty ve svých mikroregionech. V roce 2009 má Síť MC v plánu vzájemnou
spolupráci i nadále rozvíjet.

Kraj: Karlovarský
Koordinátorka: Hana Šnajdrová
Počet MC: 1. 1. 2008 (6) – 31. 12. 2008 (5)
Nárůst členů: 1 MC ukončilo členství
Počet společných akcí: 6 (2 regionální setkání,
beseda u kulatého stolu, kampaň Národní týden
manželství, společná prezentace na Bambiriádě,
spoluúčast na přípravách projektu Euroklíč)
Mateřská centra v Karlovarském kraji začala spolupracovat, pravidelně se schází a společně se prezentují. V roce
2008 proběhla dvě regionální setkání, MC vystavovala
svatební fotografie a spoluúčastnila se na přípravách projektu Euroklíč.
V rámci kampaně Kulaté stoly proběhla v Karlových
Varech debata s místními, obecními i krajskými zastupiteli
a úředníky. Bohužel se zde prorodinná politika netěší velké
oblibě a mateřská centra nejsou podporována.
Mateřská centra se také společně prezentovala na celorepublikové přehlídce volnočasových aktivit Bambiriádě
2008. Jednotlivá MC zde nabídla ochutnávky ze svých
programů, sounáležitost prezentovala společným výrobkem. Účastníci získávali u MC jednotlivé dílky pro výrobu
Tangramana, který byl symbolem Bambiriády 2008.
S výměnnou politického spektra v kraji věříme v lepší
budoucnost, přesto si uvědomujeme, že cesta bude
dlouhá a složitá. Pozitivní je, že MC v kraji na tuto cestu
vykročila společně.

Kraj: Královéhradecký
Koordinátorka: Hana Cinková
Počet MC: 1. 1. 2008 (18) – 31. 12. 2008 (23)
Nárůst členů: 5 MC
Počet společných akcí: 4 (2 regionální setkání, 2
kampaně: Přijďte pobejt, Táta dneska frčí)
Na regionálních setkáních Sítě MC centra prokázala zájem
spolupracovat i potřebu se setkávat a předávat si zkušenosti jak s provozem MC, tak s programem MC.
Síť MC zaznamenává velký zájem nově vznikajících
mateřských center o členství v Síti MC a zapojit se do
informačního systému Sítě MC.
Krajský úřad pravidelně vypisuje grantové programy,
které jsou určeny i pro Síť MC a její členy. Rýsuje se
spolupráce na projektu Euroklíč a na vytváření prorodinné
politiky v kraji. Podpora mateřských center se zlepšuje i na
místní úrovni, někteří zastupitelé přímo navštěvují mateřská centra. 9 měst z kraje se zapojilo do projektu Obec
přátelská rodině.
Síť MC připravuje pro MC během roku řadu kampaní a zájem o ně ze strany center vzrůstá. Dvě MC byla
úspěšná v programu pro MC Procter & Gamble.
Naším cílem do budoucna je uspořádat semináře na
podporu a vzdělávání pracovníků MC. Nadále chceme rozvíjet spolupráci mezi mateřskými centry v rámci Sítě MC
a prohloubit spolupráci s Krajským úřadem.

Kraj: Liberecký
Koordinátorka: Petra Houšková
Počet MC: 1. 1. 2008 (11) – 31. 12. 2008 (13)
Nárůst členů: 2 MC
Počet společných akcí: 11 (3 regionální setkání, 4
jednání pracovní skupiny, pracovní workshop, seminář Jak začít, setkání MC Českolipska, Den otevřených dveří – Přijďte pobejt)
V roce 2008 se MC v Libereckém kraji zaměřila na rozvoj
vzájemné spolupráce a společné PR. MC měla možnost
zapojit se a spolupracovat především v rámci kampaní
Sítě MC.
Společná práce byla rozvíjena i na poli spolupráce s krajským úřadem a s představiteli měst. Téma spolupráce
s úřady bylo zařazováno na regionální setkání, práce MC
byla prezentována starostům obcí Libereckého kraje, v průběhu roku se setkávala pracovní skupina MC pro Liberecký
kraj, která vytvářela strategii společného PR a strategii pro
jednání s krajským úřadem. Nejvýznamnějšími akcemi roku
byla studijní návštěva delegace žen z Polska a uspořádání
akce Přijďte pobejt, aneb den otevřených dveří v MC (kampaň Sítě MC, která byla inspirována právě MC v Libereckém kraji). Společný den proběhl na osmi místech v kraji
a centra ho využila pro společnou prezentaci své činnosti,
představila své aktivity a služby pro rodiny a připravila různorodou ukázku programů. Pozvání byla určena rodinám
s malými dětmi, široké veřejnosti, odborníkům, předsta-

vitelům obce a kraje, sponzorům a médiím. Program dne
připravily organizátorky individuálně v každém centru.
Někde na účastníky čekala rodinná výtvarná dílna nebo jiná
kreativní činnost, jinde soutěžní klání, písničky a tanečky
pro děti, hudební, taneční nebo divadelní představení,
burza hraček či výstava činnosti organizace.
MC se doposud nepodařilo získat krajský úřad více na
svoji stranu, snad bude toto očekávání naplněno v novém
volebním období.

Rašovice
VyRaŠme
Rokytnice v Orlických horách
MC Rampušáček
Roudnice nad Labem
MC Matýsek
Rousínov
Klub maminek Pohádka

Kraj: Moravskoslezský
Koordinátorka: Edita Kozinová
Počet MC: 1. 1. 2008 (14) – 31. 12. 2008 (17)
Nárůst členů: 3 MC
Počet společných akcí: 11 akcí

Rousínov
MC Čechyňka
Rožmitál pod Třemšínem
MC Rozmarýnek

Setkání MC zapojených do projektu Podpora environmentálně šetrné činnosti MC v Moravskoslezském a Zínském
kraji (2x), výlet maminek z MC Skřítci Bruntál do RC
Chaloupka Ostrava, vzájemná setkávání a návštěvy v rámci
projektu Slova nejsou důležitá (RC Chaloupka Ostrava,
CMR Bobeš, CPR Sluníčko, KM Broučci Frýdek-Místek),
slavnostní otevření nových prostor MC Klubíčko Frenštát
p/Radhoštěm a MC Kaštánek v Ostravě- Porubě.
Do akce ke světovému týdnu kojení se zapojilo 40 %
center v kraji a kampaně Přijďte pobýt 50 % Proběhlo
2. kolo výtvarné soutěže Malý snílek a tisková konference projektu EUROKLÍČ pod záštitou hejtmana E.
Tošenovského.
Mateřská centra našeho kraje se již několik let pravidelně scházejí na regionálních setkáních, kde se vzdělávají
anebo si vzájemně vyměňují zkušenosti. V roce 2008 však
spolupráce získala zcela jinou dimenzi a to díky společně
sepsanému a následně realizovanému projektu Slova
nejsou důležitá. Cílem projektu je integrace cizinců do
komunit mateřských center a podpora rozvoje multikulturního prostředí. Realizace byla natolik úspěšná, že ve druhé
výzvě došlo k jeho rozšíření z mateřských center z měst
Ostrava, Karviná a Bohumín i do centra ve Frýdku Místku.
Projekt byl prezentován Mgr. Editou Kozinovou také na
mezinárodní konferenci v Barceloně.
V následujícím roce budeme nadále pokračovat v realizaci již zmíněného projektu a plánujeme společné vzdělávací semináře pro pracovníky center, o které je mezi
centry zájem.
Dalším projektem Sítě MC, do kterého se zapojilo 5
MC z MS kraje, je ekologický projekt Podpora environmentálně šetrné činnosti mateřských center v MS a ZL
kraji. Tento projekt je zaměřen přímo na podporu a výchovu
k šetrnosti k životnímu prostředí pro rodiče a děti, které
mateřská centra navštěvují. Ojedinělá je také spolupráce
s mateřskými centry ve Zlínském kraji.
V rámci kampaně Spolu u kulatého stolu, do které se
náš kraj v předchozím roce nezapojil, chceme v roce 2009
navázat spolupráci s představiteli krajského úřadu. Velmi
oceňujeme první vstřícný krok směrem k mateřským centrům, a to rozšíření dotační výzvy i o aktivity mateřských
center.
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Rožnov pod Radhoštěm
MC Kolovrátek
Rudná
MC Rudňáček
Rumburk
MC Větrník
Rychnov nad Kněžnou
MC Jája
Říčany
MC Mraveniště
Sázava
MC PUTTI
Sedlčany
MC Petrklíč
Semily
Centrum pro rodinu M.E.D. o. s.
Sokolov
Baby Club Robinson
Solnice
OS Brouček
Staré Město
RC Čtyřlístek
Staré Tenice
Akropolis
Starý Plzenec
RC Dráček
Stod
MC Mája

Strakonice
MC Beruška
Sušice
MC Medvídek
Světlá nad Sázavou
Centrum pro rodiče
s dětmi Kopretina
Světlá nad Sázavou
MC Rolnička
Svitavy
MRC Krůček
Škvorec
MC Škvoreček
Štenberk
MC Žirafa
Šumperk
MC Babouček
Šumperk
MC Komínkov
Tábor
Rodičovské centrum RADOST
Tanvald
MDC Maják
Teplice
Občanské sdružení Nová
Ves, MC Větrník, Teplice

Kraj: Olomoucký
Koordinátorka: Petra Tenglerová
Počet MC: 1. 1. 2008 (17) – 31. 12. 2008 (18)
Nárůst členů: 1 MC
Počet společných akcí: 6 (5 regionálních setkání,
kampaň Babiččiny buchty a dědovy nápady)
MC v Olomouckém kraji navázala intenzivnější spolupráci, podařilo se získat prostředky z krajských zdrojů
a uskutečnit pět regionálních setkání a společnou kampaň
„Babiččiny buchty a dědovy nápady“. Díky pravidelným
setkáním mají mateřská centra možnost diskutovat o dalších společných projektech, ale i vzájemně se podpořit
a sdílet zkušenosti související s prací manažerky MC.
Představitelé kraje se pravidelně účastní regionálních
setkání – hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík,
v říjnu náměstkyně hejtmana MUDr. J. Chalánková převzala
záštitu nad regionálním setkáním a výstavou MC Provázek
o aktivním otcovství – obě akce se uskutečnily na půdě
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Mateřská centra jsou
zastoupena v krajské skupině komunitního plánovaní Děti,
mládež a rodina.
V roce 2008 se o. s. OliVy spolu s krajskou koordinátorkou P. Tenglerovou ujalo řízení Významného projektu kraje 13 mateřských center spojeného s kampaní – Babiččiny buchty a dědovy nápady. Projekt pomohl
centrům zapojit seniory do činnosti mateřských center
a většina MC v aktivitách se starší generací bude dál
pokračovat. Součástí projektu byla i setkání spojená se
vzděláváním, kterého se zúčastnilo 19 organizací. V MC
proběhlo 73 akcí, do nichž se zapojilo 3 970 klientů z toho
690 seniorů.
V Olomouckém kraji se mateřským centrům daří, vznikají stále nová, protože konečně dochází ve společnosti
ke změně myšlení a zejména ženy instinktivně vyhledávají
podpůrná společenství, která zde byla odpradávna.

Terezín
MC Klobouk Diakonie
Těšany
RC Těšánek
Tišnov
MC Studánka
Trhové Sviny
MC Človíček NEBOJSA
Trutnov
MC KAROlinka
Třebechovice p. Orebem
Rodičovské Centrum Domeček
Třebíč
MC Damiján
Třebíč
Třebíčské centrum

Kraj: Pardubický
Koordinátorka: Petra Benešová
Počet MC: 1. 1. 2008 (17) – 31. 12. 2008 (19)
Nárůst členů: 2 MC
Počet společných akcí: 10 (4 regionální setkání,
3 vernisáže putovní výstavy (Česká Třebová, Vysoké
Mýto, Svitavy), celokrajský kulatý stůl, krajské předání ocenění „Společnost přátelská rodině“, setkání
na pozvání od radního Krajského úřadu Pardubice
Bc. M. Macely zástupců všech MC v kraji – Rodinné
pasy, dotační řízení 2009, Euroklíč)
Rok 2008 byl pro Síť MC v Pardubickém kraji úspěšným a plodným, a to zejména díky vzájemné komunikaci
a spolupráci mezi centry v kraji. Sešli jsme se na čtyřech
regionálních setkáních, kde jsme řešili celokrajské problémy, ale i běžný provoz a jeho zlepšení ve vlastních centrech, výstupem spolupráce bylo podání společné žádosti
o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje
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a zaměstnanost. O dobré spolupráci Sítě MC s Krajským
úřadem Pardubice vypovídá i vypsání grantového programu
pro mateřská a rodinná centra v Pardubickém kraji, dotace
na vydání informačního materiálu o mateřských centrech
a dotace na putovní výstavu o činnosti MC „Jak se žije
v mateřských centrech v Pardubickém kraji“. Za dobrou
spolupráci s krajským úřadem vděčíme radnímu za sociální péči Bc. Miloslavu Macelovi, kterého jsme jménem
center v kraji ocenili v krajském kole „Společnost přátelská
rodině“ vyhlašované na podzim v České Třebové. Největší
akcí byl 2. ročník celokrajského kulatého stolu konaný
v říjnu v České Třebové, tentokrát na téma mateřská centra jako služba pro rodiny a spolupráce center a obcí na
vytváření lepších podmínek pro rodiny s dětmi v obcích.
Besedy se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Pardubice,
městských úřadů, mateřských center a medií v celkovém
počtu 87 zúčastněných.
V roce 2009 plánujeme organizaci seminářů na zlepšení profesionalizace MC, vytvoření pracovní skupiny MC
a spolupráci při vytváření Koncepce prorodinné politiky
v Pardubickém kraji.

Kraj: Plzeňský
Koordinátorka: Irena Macháčková
Počet MC: 1. 1. 2008 (11) – 31. 12. 2008 (14)
Nárůst členů: 3 MC
Počet společných akcí: 4 (seminář Jak začít,
regionální setkání, Bambiriáda, seminář Účetnictví
a personalistika)
Síť MC vstupovala do roku 2008 s přáním zvýšit spolupráci MC v rámci kraje. Základem snahy o rozvoj většího
propojení center se staly Sítí MC vyhlašované kampaně.
Ve zvýšené míře než v minulosti došlo k zapojení do společně vybraných kampaní, což umožnilo větší vzájemnou
inspiraci, jakož i účinnější propagaci.
Společně postupovala centra i v historicky prvním
zapojení se do Bambiriády, největší přehlídky činnosti
sdružení dětí a mládeže. Jednotná koordinovaná prezentace umožnila účast i těm centrům, která by jinak nebyla
schopna zajistit vlastní samostatné představení.
Hned na počátku roku byla evidována větší řada zcela
nových MC nebo aktivit směřujících k jejich založení. Byl
proto realizován vzdělávací celodenní seminář Jak začít?
Ten přináší těmto občanským aktivitám metodickou podporu, poskytuje návody a rady potřebné jak pro založení
a raný rozvoj center, tak i k jejich dalšímu chodu.
Navázání spolupráce a propojení činnosti MC a krajského
úřadu, respektive jeho koncepce rodinné politiky, zůstává
nadále velkým úkolem i výzvou do příštího období.
Od srpna došlo z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou
k dočasnému utlumení činnosti krajské koordinátorky. Po
jejím návratu bude pokračováno v prohloubení nastolených trendů a záměrů.

Kraj: Praha
Koordinátorka: Svatava Staňková (do 31. 5.) Eliška
Kasinová (od 1. 6.)
Počet MC: 1. 1. 2008 (31) – 31. 12. 2008 (33)
Nárůst členů: 2 MC
Počet společných akcí: 17 (2 regionální setkání,
4 vzdělávací semináře, workshopy, 7 setkání pracovní skupiny – koncepce MHMP, prezentace na
Bambiriádě, kampaň na krajské úrovni – Táta dneska
frčí – workshop + vernisáž + výstava, prezentace
na kampani Respekt k porodu, projekt PRO MC)
V tomto roce byl poprvé vyhlášen Magistrátem hl. m.
Prahy grantový program na podporu rodiny, kde mohla
mateřská centra čerpat prostředky na své projekty. Celkem
bylo v tomto programu k využití 4 000 000 Kč. Díky tomu
se také mohly konat vzdělávací semináře pro koordinátorky
center (oblast řízení organizace, PR aktivit a marketingu),
společná prezentace MC na Bambiriádě, prezentace na
Respektu k porodu, byly vytvořeny propagační materiály
a proběhla kampaň na krajské úrovni – Táta dneska frčí.
Kampaň „Táta dneska frčí“ byla pořádána ve spolupráci
s Městkou knihovnou, kde proběhl nejprve dvoudenní
workshop, kde děti malovaly své tatínky a poté proběhla
slavnostní vernisáž výstavy zhotovených prací.
Mateřská centra v Praze byla již na počátku roku přizvána do pracovní skupiny pro tvorbu koncepce prorodinné
politiky na Magistrátu hl. m. Prahy. Práce na přípravě
koncepce probíhala do března 2008. Poté ale byl proces
schválení koncepce na čas utlumen. V druhé polovině
roku, po personální obměně na MHMP, jsme navázali užší
spolupráci se sociálním odborem a je snaha i v budoucnu
spolupracovat na strategických materiálech týkajících se
služeb pro rodinu. MHMP dále pracuje na finální verzi
koncepce, která by měla být hotova v příštím roce.
V následujícím roce bude opět vyhlášen grantový
program na podporu prorodinných služeb. Dále chceme
spolupracovat s NNO zabývajícími se příbuznými tématy
rodině a více se věnovat PR aktivitám a propagaci mateřských center.


Kraj: Středočeský
Koordinátorky: Jiřina Chlebovská – sever, Petra
Štěpová – jih (do 30. 6.), Linda Pačesová (od
19. 9.)
Počet MC: 1. 1. 2008 (45) – 31. 12. 2008 (58)
Nárůst členů: 13 MC
Počet společných akcí: 10 (5 regionálních setkání,
z toho 4 s odborným seminářem, Bambiriáda,
školení k vyúčtování grantu z HF, SPR s výstavou
rodina, 2 setkání v Posázaví)
Mateřská centra ve Středočeském kraji mají stále větší
zájem o spolupráci, setkávání, předávání zkušeností
a vzdělávání. Regionálních setkání se účastnilo průměrně

12 MC, kampaň Společnost přátelská rodině s výstavou
proběhla ve spolupráci 3 center na Mělnicku, Bambiriády
v Poděbradech se společně účastnilo 8 MC, v Posázaví se
pravidelně schází průměrně 8 MC.
Krajský úřad vyjadřoval mateřským centrům podporu
a patří mu za to dík. Byl navýšen rozpočet humanitárního
fondu a otevřena v něm kapitola na podporu rodinných
služeb, uspořádali jsme 2 školení – jak o grant žádat a jak
jej vyúčtovávat. Krajský úřad (z fondu hejtmana) podpořil
regionální setkání se vzděláváním a vydání propagačního
materiálu. Ze semináře a setkání cvičitelek vzniklo DVD,
které pomáhá i dalším lektorkám v přípravě programů
pro děti. Spolupracovali jsme na mapování zájmu rodin
s malými dětmi o Euroklíč. Spolupráci bychom rádi rozvíjeli, především směrem k systémovému začlenění rodiny
do struktury KÚ, rádi bychom se podíleli na vytvoření koncepce rodinné politiky v kraji.
Uprostřed roku došlo k předání práce krajské koordinátorky a změně z rozdělení sever-jih na sdílený pracovní
úvazek v celém kraji. Nahradit Petru Štěpovou není jednoduché, její podporu jako kolegyně z MC však mají centra i nadále, velmi si toho ceníme. V roce 2009 chceme
vytvořit pracovní skupinu Sítě MC v našem kraji, více se
setkávat v regionech i podle stupně rozvoje a potřeb jednotlivých MC.

Třešť
MC Jahůdka
Třinec 5
Sluníčko – Mateřské
centrum Třinec
Turnov
Centrum pro rodinu Náruč
Týnec nad Sázavou
MC Motýlek
Týniště nad Orlicí
MC Ratolest
Uherské Hradiště
RC Bonifác
Unhošť
RC Klíček
Uničov
MC Sluníčko
Ústí nad Labem
Baby club
Ústí nad Labem
MC Pohádka

Kraj: Ústecký

Ústí nad Labem
MC Ovečka (CPR Archa)

Koordinátora: Petra Svobodová (do 30. září)
Počet MC: 1. 1. 2008 (19) – 31. 12. 2008 (20)
Nárůst členů: 1 MC

Ústí nad Orlicí
MC Medvídek

V roce 2008 byla činnost KraKo v Ústeckém kraji velmi
utlumena. Koordinátorka Petra Svobodová byla ve funkci
do září tohoto roku. Poté bylo místo koordinátorky neobsazeno. Z tohoto důvodu nebylo možné naplnit všechny
úkoly, které plnily koordinátorky v jiných krajích. Do té
doby se Petra pokoušela o navázání lepší komunikace
mezi centry. Regionální setkání nebylo uskutečněno,
a proto naděje po lepších vztazích pomalu uhasínala. Bylo
zapotřebí zajistit spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého
kraje a vylepšit dotační politiku pro služby pro rodinu.
Souhry událostí, odchod Petry, změna politického vedení
v kraji, zlepšení nenapomohly. I přes veškerou nepřízeň
se krajská MC nezalekla a svou činnost vedla úspěšně dál.
O dobré jméno Sítě MC a svých center se zasloužila nápaditými akcemi, které pro veřejnost pořádala. Některá se
zapojovala do společných kampaní Sítě MC, jiná pořádala
své vlastní akce. Ať tak či onak, díky nim je pojem mateřských center stále více znám. Svědčí o tom i touha nově
založených center vstoupit do Sítě MC. V období od září
do konce roku zažádala o vstup do Sítě MC další tři centra.
Situace v roce 2008 v kraji nebyla sice zrovna nejpřívětivější, ale blýská se nám na lepší časy. Kraj dostal
nové vedení a věříme, že vše teď vezme do pevných rukou
a naše společná činnost poběží tak, jak má.
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Ústí nad Orlicí
RC Srdíčko
Valašské Meziříčí
MC eMCéčko
Valtice
Miniklub Valtice
Varnsdorf
MC Rybička
Velká Bíteš
MC Človíček
Velké Meziříčí
Centrum pro rodiče
s dětmi Kopretina
Veselí nad Lužnicí
RC Semaforáček

Vikýřovice
MC Vikýřek
Vimperk
MC Budulínek
Višňové u Znojma
Rodinné centrum Čtyřlístek
Vlašim
RC Světýlka
Vodňany
MC Duha
Vojkovice
Rodinné centrum Havránek
Votice
DC Pohádka
Vrchlabí
MC Kopretina
Vsetín
RMC Vsetín
Vysoké Mýto
Centrum pro rodinu Kujebáček
Vyškov
MC Radost
Zábřeh
Hnízdo, MRC Zábřeh
Zlín
Baby Domino -MaMi centrum
Znojmo
RC Maceška
Zruč nad Sázavou
MC Setkání

Kraj: Vysočina

Kraj: Zlínský

Koordinátorka: Daria Čapková
Počet MC: 1. 1. 2008 (11) – 31. 12. 2008 (17)
Nárůst členů: 6 MC
Počet společných akcí: 5 (putovní výstava, zapojení do projektu Živá média, SPR, pracovní setkání
koordinátorek MC kraje Vysočina, zapojení MC do
distribuce Rodinných pasů)

Koordinátorka: Martina Hozová
Počet MC: 1. 1. 2008 (11) – 31. 12. 2008 (11)
Nárůst členů: 0 MC
Počet společných akcí: 1 (regionální setkání)

Společné akce Sítě MC motivovaly MC v kraji k většímu
zapojení a spolupráce se stala běžnou potřebou MC. Akcí
se účastnilo v průměru 10 MC, do přípravy a organizace
putovní výstavy a distribuce Rodinných pasů (dále jen RP)
se zapojila všechna MC.
Krajský úřad úzce spolupracuje se Sítí MC od roku
2007 (po konání prvního kulatého stolu v prostorách KÚ
za přítomnosti krajských představitelů) za to mu patří velké
poděkování. MC v kraji Vysočina pomáhají s distribucí
Rodinných pasů a v roce 2009 by měli být i těmi, kteří
se podílejí na rozšíření sítě poskytovatelů slev pro držitele
Rodinných pasů. V roce 2008 každé MC, které bylo členem Sítě MC, dostalo 10.000 Kč na propagaci Rodinných
pasů. S představiteli kraje jsme se dohodli na dotačním
řízení pro rok 2009 určeném na podporu činnosti MC.
Putovní výstava „Jak se žije v mateřských centrech“
v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC na podporu
rodiny byla zahájena dne 6. 5. 2008 na Krajském úřadě
v Jihlavě pod záštitou hejtmana kraje Vysočina RNDr.
Miloše Vystrčila. Během roku 2008 „putovala“ pod záštitou předních místních představitelů do Havlíčkova Brodu,
Třeště, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou a Třebíče.
Výstava umožnila přiblížit široké veřejnosti práci MC jako
kompletní službu pro rodinu. MC nejsou jen místem setkávání maminek s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené,
ale nabízejí aktivní způsob trávení volného času a opravdu
široké spektrum služeb pro celou rodinu (od „početí
k smrti“). Zahrnují v sobě aktivity zaměřené na sociální,
kulturní, sportovní, vzdělávací, kreativní i ekologickou činnost. MC se snaží zlepšovat kvalitu každodenního života
uvnitř společnosti.
Vzájemná spolupráce MC v kraji a představitelů kraje
je každým rokem lepší. Věříme, že i v roce 2009 se posuneme o krok dopředu.

Žacléř
MC Žabka o.s.
Žamberk
RC Pohoda
Žatec
MC Sedmikráska
Žďár nad Sázavou
Centrum pro rodiče
s dětmi Kopretina
Žďár nad Sázavou
RC Srdíčko
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Na začátku roku se konalo regionální setkání, kterého
se účastnila i senátorka Alena Gajdůšková. Dále se ve
Zlínském kraji v loňském roce tři mateřská centra,
Mateřské centrum Klubíčko Kroměříž, Kolovrátek Rožnov
pod Radhoštěm a RMC Sluníčko Vsetín, zapojila do projektu Podpora environmentálně šetrné činnosti mateřských
center v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Cílem projektu Sítě mateřských center a jeho partnera, občanského
sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO), je pomoci
devíti vybraným mateřským centrům udělat svůj provoz
šetrnější k životnímu prostředí. V jeho průběhu budou pro
každé zúčastněné mateřské centrum na míru navrhnuta
organizační a technická opatření snižující negativní vlivy
jejich činnosti na životní prostředí. Zapojená mateřská
centra se díky projektu stanou pozitivním příkladem pro
následné rozšíření této myšlenky na další regiony v ČR.
Všechna centra ve Zlínském kraji zapojená do tohoto projektu již v roce 2008 uspořádala pro své klienty spoustu
aktivit spojených s ochranou přírody, recyklace, apod.,
besedy s tematikou související s projektem.
Spolupráce v rámci projektu tak nastartovala nové
možnosti vzájemných setkávání center v kraji a rýsuje se,
že přispěje k větší soudržnosti a další spolupráci v roce
2009.

