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KONTAKTY

PODùKOVÁNÍ

SíÈ mateﬁsk˘ch center o.s.

V první ﬁadû podûkujeme rodinám a partnerÛm nás v‰ech, kdo se podíleli na chodu Sítû MC, bez jejich podpory bychom
nemohli nikdo z nás nést tak velk˘ díl práce.

Sídlo: ·iroká 15, 110 00 Praha
Adresa kanceláﬁe: Hradební 3, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce:
Rut Kolínská – prezidentka
Leona Hozová – 1. viceprezidentka
Telefon: 224 286 585
E-mail: info@materska-centra.cz
Webové stránky: www.materska-centra.cz
âíslo a datum registrace: 22.10.2001, VS/1-1/48336/01-R
IâO: 26545136
âíslo úãtu: 51-0888700287/0100

Hned vedle dûkujeme velkému spoleãenství v‰ech, které pﬁispívaly k rozhodování a mûly podíl na ãinnosti Sítû, tedy pﬁedev‰ím do
valné hromady radû a v˘konnému t˘mu, poté prezidiu. Stejné podûkování platí i pro v‰echny zamûstnankynû kanceláﬁe
Sítû MC, protoÏe v‰echny pracovaly nad rámec sv˘ch povinností. Podíl práce jedné kaÏdé z nich není srovnateln˘, ale na kaÏdé
z nich záleÏelo a kaÏdá z nich vnesla kus své jedineãné osobnosti do spoleãenství Sítû.
Pﬁesto si za pﬁiloÏenou ruku k dílu zaslouÏí osobní podûkování: Petra Bene‰ová – za pﬁípravu a koordinaci slavnostního
oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû v Litomy‰li • Hana Beránková – za pﬁípravu logistiky konference v Brnû • Markéta
Dvoﬁáková – za koordinaci projektu Local to Local • Petra Hou‰ková – za zpracování dotazníkÛ „Jak chceme vychovávat na‰e
dûti?" • Dana Hubálková – za pﬁípravu logistiky valné hromady v Litomy‰li • Jiﬁina Chlebovská – za korektorské práce
• Hana Pudelská – za pomoc pﬁi pﬁípravû projektu Growing from bottom up! II • Petra ·tûpová – za dokonãení sbírkové
akce Tesco charita roku • Hana Uhríková – za zaji‰tûní sponzorsk˘ch dárkÛ na konferenci v Brnû a na valnou hromadu
Velké podûkování patﬁí i Janû Fajtové a Monice Petruchové za obûtavé nasazení v období personálních zmûn a nedostatku
pracovních sil. • Podûkování patﬁí i v‰em MC, která se podílejí na spolupráci Sítû nejrÛznûj‰ím zpÛsobem podle sv˘ch moÏností.
Spolupráce s ãlensk˘mi MC pﬁiná‰í cenné impulsy a odráÏí se na rozvoji Sítû MC.
V˘jimeãné podûkování patﬁí na‰im ãestn˘m ãlenkám, Jiﬁinû ·iklové a Alenû Wagnerové, které setrvaly v podpoﬁe
a pomoci hnutí MC v âR od poãátku dodnes.
Dûkujeme také osobnostem z ﬁad sympatizantÛ a spﬁátelen˘ch organizací. Jmenovitû: Marian Ho‰ek, námûstek
ministra práce a sociálních vûcí – za spolupráci a podporu ãinnosti MC • Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
– za za‰títûní konference v Brnû a stálou podporu MC • Petr Neãas, ministr práce a sociálních vûcí – za spolupráci a za‰títûní
oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû • Kateﬁina Pﬁíhodová, zastupující ﬁeditelka odboru rodinné politiky a rovnosti Ïen
a muÏÛ – za vstﬁícnou spolupráci celého odboru
Gender Studies, o.p.s. – za spolupráci a partnerství • MINE – za inspiraci a v˘mûnu zku‰eností • GROOTS – za metodickou
a finanãní podporu projektu Local to Local Dialog • Huairou Commission – za moÏnost prezentace na mezinárodním poli
Podûkování donátorÛm
Na‰e práce by nebyla moÏná bez finanãní podpory ﬁady organizací i jednotlivcÛ. Jim patﬁí díky, Ïe Síti MC poskytli dÛvûru
v podobnû finanãní podpory:
MPSV • MPSV a Evropská unie (ESF) – grantová schémata OPRLZ, EQUAL, JPD3 • Pardubick˘ kraj • Mûsto
Litomy‰l • Nadace Bernard van Leer • Taipei Economic and Cultural Office • Fórum dárcÛ – DMS • Liftec
CZ s.r.o. • Sodexho Pass âeská republika, a.s. • a ﬁada dal‰ích dárcÛ, kteﬁí nám sv˘mi dary zpﬁíjemnili pﬁedev‰ím
celorepubliková setkání.
Fyzické osoby
Miroslav Kalousek, Jan Kasal, Pavel Severa, Ladislav ·ustr, Ivo Vykydal
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Rok 2007 bude ve znamení oslav 15. v˘roãí vzniku prvního mateﬁského centra v âR. KaÏdá oslava patﬁí k pﬁíjemn˘m zastavením
uprostﬁed shonu v‰edních dnÛ. V˘roãí nabízí pﬁíleÏitost k zastavení a ohlédnutí se za minul˘mi léty, jako pﬁíleÏitost potû‰it se tím,
co v‰echno jsme dokázali, jako pﬁíleÏitost ukázat veﬁejnosti, co v‰echno umíme. Oslavy budou mít podobu celoroãní kampanû, pﬁi
které kaÏd˘ mûsíc v roce nûjakou akcí váÏnû, pﬁípadnû i s humorem upozorníme na pﬁínos mateﬁsk˘ch center pro spoleãnost.
Oslavy vyvrcholí v listopadu 3. kongresem MC v âR.
Shodou oklolností spadá 15. v˘roãí do roku, kter˘ bude zároveÀ rokem zku‰ebním pro novou strukturu Sítû MC. Pﬁála bych nám
v‰em, abychom dokázali spoleãnû „vypilovat" strukturu Sítû MC k jejímu prospûchu tak, aby otevírala nové moÏnosti pro mateﬁská
centra, která by mûla zÛstat svébytn˘m a otevﬁen˘m prostorem pro „mateﬁsk˘ neklid, kter˘ vede k realizaci bájeãn˘ch projektÛ pro
celou komunitu v neklidném svûtû, kde v poslední dobû stále více ﬁinãí zbranû", jak v˘stiÏnû shrnula spektrum práce mateﬁsk˘ch
center importérka my‰lenky MC, spisovatelka Alena Wagnerová.
Rut Kolínská
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Ruka, která h˘be kolébkou, h˘be cel˘m svûtem

Anglické pﬁísloví – motto Sítû MC

V SÍTI ROKU
OD T¤Í
2006
KRÁLÒ PO SAMOSTATNÉ SDRUÎENÍ
Bûh událostí roku 2006 svádí k pﬁirovnání ke stavu dítûte, které pﬁekotnû roste, neví si rady a s rychl˘m rÛstem
ho zaãínají trápit neduhy. NejbliÏ‰í kolem dítûte hledají pomoc, naráÏejí v‰ak na rÛznorodost názorÛ a metod.
V kaÏdém pﬁípadû se jim vût‰inou dostane útûchy, Ïe dÛleÏit˘ byl vklad, kter˘ do dítûte byl vloÏen v ranném
dûtství, a Ïe potíÏe rÛstu potﬁebují klid a ãas.
Trend pﬁílivu nov˘ch ãlenÛ se oproti roku 2005 témûﬁ zdvojnásobil, coÏ svûdãí o vûrohodnosti Sítû MC a tû‰ilo
v‰echny, kdo pro ni pracují. S poãtem ãlenÛ se rozrostla i ‰kála ãinnosti a pﬁerostla stávající kapacitu. Bylo
tedy nezbytné hledat cestu udrÏitelnosti. SíÈ MC má dobr˘ základ, byla vybudována na zájmu ãlenÛ, spoleãná
minulost od vzniku prvního centra po vznik Sítû MC usnadnila hledání budoucnosti.
Síla Sítû mateﬁsk˘ch center spoãívá ve spolupráci a vzájemné podpoﬁe ãlensk˘ch center pﬁes jejich rÛznorodost, stejnû jako v ‰irokém zábûru zájmu zlep‰ovat podmínky Ïivota rodin s dûtmi.
Tato síla se zároveÀ stala velk˘m úskalím pﬁi rozhodování o nové podobû fungování Sítû MC. âlenská
mateﬁská centra stála pﬁed rozhodnutím jakou cestou se vydat, aby mohla pokraãovat profesionalizace
Sítû, aby bylo zachované její „know how" i její udrÏitelnost na neziskovém poli, a zároveÀ byly zachovány
demokratické principy vztahÛ mezi ãleny a vedením Sítû.
Vybrat správn˘ model, kter˘ by uchoval „hlas" kaÏdého ãlena a zároveÀ umoÏÀoval pruÏnû vést ãinnost Sítû
MC, nebylo jednoduché. Pﬁes ve‰kerá úskalí se podaﬁilo dohodnout na zpÛsobu fungování, kter˘ urãitû není
definitivní, ale rozhodnû smûﬁuje k profesionalizaci a udrÏitelnosti.
Proces hledání vyÏadoval vzájemné porozumûní, trpûlivost a ochotu spolupracovat. V‰em, kdo se v tomto
duchu na budoucnosti Sítû MC podíleli, patﬁí díky nejvﬁelej‰í! Díky patﬁí i tûm, kdo nové smûﬁování pﬁijali
s dÛvûrou!
Rut Kolínská
prezidentka Sítû MC
P.S. V rámci promûn struktury Sítû MC v âR bylo odhlasováno i zkrácení názvu na SíÈ MC, v˘roãní zpráva je
sice za rok 2006, pﬁesto pouÏíváme jiÏ nov˘ název, aby nedocházelo k zámûnám.

Alena Wagnerová na oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû v Litomy‰li

27.6.2007 20:48

Stránka 3

POSLÁNÍ SÍTù MC
SíÈ mateﬁsk˘ch center o.s.
Obãanské sdruÏení SíÈ MC vzniklo v roce 2001 na základû potﬁeby mateﬁsk˘ch center, která vyplynula
ze zku‰eností jejich dlouhodobé spolupráce.
SíÈ MC o.s. posiluje hodnoty rodiny, úlohy rodiãÛ a mateﬁskou roli Ïeny ve spoleãnosti, podporuje
právní ochranu rodiny, mateﬁství a rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro v‰echny, poskytuje sv˘m ãlenÛm podporu
a metodické vedení, pomáhá vzniku nov˘ch MC, koordinuje spoleãné projekty MC, poﬁádá vzdûlávací
a PR akce, hledá finanãní zdroje na sluÏby Sítû i na podporu MC, spolupracuje se státními i nestátními
organizacemi, se státní správou a samosprávou i se zahraniãními subjekty podobného zamûﬁení.
âlenem Sítû se mÛÏe stát mateﬁské centrum (bez rozdílu na právní subjektivitû), které je otevﬁené
a dostupné v‰em sociálním skupinám bez ohledu na pÛvod a rasu.
Poãet ãlenÛ Sítû do‰el ke konci roku 2006 k ãíslu 190.

NÁRÒST POâTU âLENÒ SÍTù MATE¤SK¯CH CENTER V ROCE 2006

poãet ãlenÛ
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Poãet 120 ãlensk˘ch MC k 1.1.2006 se nav˘‰il na 190 MC k 31.12.2006. Tedy ãlenská základna se zvût‰ila o 58%.

âINNOST SÍTù MC
Není snadné pﬁedstavit v kostce, co v‰echno se v Síti MC odehrává, protoÏe základní ãinnost spoãívá
v ‰irokém zábûru od sluÏeb ãlenÛm po spoleãné lobování. Této ‰kále se snaÏíme uzpÛsobovat projekty, které
ãásteãnû aktivity Sítû MC kryjí.
Novinkou roku 2006 se stalo pﬁesunutí ãásti ãinnosti do krajÛ prostﬁednictvím krajsk˘ch koordinátorek. Díky
tomu se ãásteãnû ulehãilo pracovnicím kanceláﬁe Sítû MC.
Nav˘‰ení práce i poÏadavkÛ zpÛsobil velk˘ nárÛst ãlenské základny. Vzhledem k mnoÏství práce a zatím
nedostateãnému poãtu tûch, kteﬁí by ji vykonali, pﬁijali ti, kdo byli placeni, i práci neplacenou.
V˘sledky neb˘valého mnoÏství práce navzdory v‰em úskalím a díky dobﬁe vykonané práci v‰ech spolupracovníkÛ
pﬁiná‰ejí plody v podobû zájmu o vstup do Sítû MC, zájmu o spolupráci nejen na projektech i zájmu médií.
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SLUÎBY âLENÒM
SEZNAM âLENÒ SÍTù MC

Poradenství
Mezi základní sluÏby, které SíÈ MC poskytuje sv˘m ãlenÛm, patﬁí podpora a metodické vedení novû vznikajících center, stejnû jako konzultace a poradenství pro centra, která jsou jiÏ v provozu.
Poradenství a konzultace probíhaly prostﬁednictvím osobních rozhovorÛ, roli poradkyÀ vedle zamûstnancÛ
kanceláﬁe Sítû zaãaly bûhem roku ve velké míﬁe pﬁebírat krajské koordinátorky.
Stále ãastûji byla vyuÏívána poradna on-line, zejména „know how" Sítû MC, úãetnictví, právní poradna.
Na webov˘ch stránkách byla otevﬁena rubrika poradenství v uzavﬁené sekci pouze pro ãleny.
Krajské koordinátorky
V kvûtnu do‰lo k v˘znamnému roz‰íﬁení sluÏeb Sítû, zaãaly pracovat krajské koordinátorky, díky jejich práci,
kterou z velké ãásti vykonávaly dobrovolnicky, získala spolupráce MC v krajích vãetnû podpory novû vznikajících center nov˘ rozmûr. Koordinátorky se scházely na semináﬁích, na kter˘ch se upravoval pilotní model jejich ãinnosti.

Vzdûlávání

k 31. 12. 2006
BENE·OV
MC Hvûzdiãka
BEROUN
MC Sluneãnice
BÍLOVICE NAD SVITAVOU
MC Îirafa
BLANSKO
Klub Ratolest pﬁi Oblastní charitû Blansko
BOHUMÍN
RC SlÛnû
BOHUMÍN
Centrum mladé rodiny BOBE·
BOSKOVICE
MC Boskovice

Semináﬁ Jak zaãít probûhl dvakrát.
Na konferenci v Brnû probûhlo 9 semináﬁÛ zamûﬁen˘ch na vedení mateﬁsk˘ch center.

BRNO - LESNÁ
MC Klokánek

Dal‰í moÏnosti vzdûlávání poskytla SíÈ MC v rámci projektu PÛl na pÛl, v MC Libereckého, Jihomoravského a
Královéhradeckého kraje se uskuteãnilo 9 semináﬁÛ - Pracovnûprávní a sociálnû právní minimum, Slaìování
pracovního a rodinného Ïivota, Jak zv˘‰it sebedÛvûru, sebehodnocení a umûní komunikace (specifika pﬁi pﬁijímacím pohovoru).

BRNO - NOV¯ LÍSKOVEC
MC Sedmikráska

V rámci projektu Spoleãnost pﬁátelská rodinû pﬁipravila SíÈ MC 9 kurzÛ vzdûlávání v ICT (Informaãní a komunikaãní technologie): 3 kurzy ICT pro zaãáteãníky, 3 kurzy ICT pro pokroãilé, 3 kurzy ICT a podnikání
(Podûbrady, Dobﬁí‰, âelákovice).

BU·TùHRAD
MC Bu‰tûhradsk˘ pelí‰ek

Prostor pro sdílení a v˘mûnu zku‰eností

B¤EZNICE
MC Pampeli‰ka

BYST¤ICE U BENE·OVA
MC Kulí‰ek

Úterní dopis s novinkami, dÛleÏit˘mi informacemi, nabídkami, nápady a podnûty pro práci MC vy‰el 22x.

CVIKOV
MC Oveãka

Webové stránky www.materska-centra.cz pro‰ly promûnou, která pﬁispûla k jejich obsahovému zkvalitnûní. V nové podobû byly spu‰tûny v lednu.

âÁSLAV
MC Kopretina

Bulletin PÛl na pÛl (v rámci projektu PÛl na pÛl) se stal novou v˘zvou v roz‰íﬁení moÏností, jak o
sobû dát vûdût, nejen Síti, ale i jednotliv˘m MC. Vy‰el v kvûtnu, záﬁí a
prosinci.

âELÁKOVICE
MC âelákovice

Archiv a knihovna vznikají postupem ãasu, ãekají na dal‰í zpracování, pﬁesto poskytovaly zájemcÛm inspiraci a odbornou podporu.

âESK¯ BROD
MC Kostiãka

âESKÁ T¤EBOVÁ
MC Rosa
âESKÉ BUDùJOVICE
MC Máj

âESK¯ KRUMLOV
MC Mí‰a
DùâÍN
MC Bûlásek
DOB¤ANY
MC Budulínek
DOB¤Í·
MC Dobﬁí‰ek
DOLNÍ BOUSOV
MRC Sedmikráska
DVÒR KRÁLOVÉ NAD LABEM
MC Îirafa
FREN·TÁT POD RADHO·TùM
MC Klubíãko
FR¯DEK-MÍSTEK
Klub maminek Brouãci
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SPOLEâNÁ SETKÁVÁNÍ
FR¯DLANT NAD OSTRAVICÍ
MC Koleãko
FR¯DLANT V âECHÁCH
MC Macef
HAVLÍâKÒV BROD
MC Zvoneãek
HEJNICE
MC Mateﬁídou‰ka
HODONÍN
Centrum pro rodinu Hodonín
HOLE·OV - V·ETULY
MC Srdíãko

Celorepubliková setkání
Konferenci B˘t normální je dnes handicap? 13. – 14. ledna v Brnû za‰títil hejtman Jihomoravského
kraje Stanislav Juránek, jako hosté vystoupili: socioloÏka Jiﬁina ·iklová, psycholoÏka Ilona ·paÀhelová,
ﬁeditelka odboru rodinné politiky Michaela Marksová Tominová, námûstek ministra práce a sociálních vûcí
Marian Ho‰ek. Kromû prohloubení spolupráce Sítû MC s MPSV a dal‰í podpory ze strany odborníkÛ pomohla
konference odstartovat spolupráci MC s krajsk˘m úﬁadem v Jihomoravském kraji. Konference se zúãastnilo
130 dospûl˘ch z 62 MC s 15 dûtmi a 24 hostÛ.
Valná hromada se konala 10. – 11.11. v Litomy‰li. Hlavním úkolem bylo rozhodnout o nové struktuﬁe
Sítû MC. Nakonec byla pﬁijata struktura, která má pûtiãlenné prezidium volené pﬁímo valnou hromadou
a ãtrnáctiãlennou dozorãí radu, sloÏenou ze zástupcÛ volen˘ch v jednotliv˘ch krajích. Na valné hromadû
zastupovalo 68 MC 95 zástupkyÀ spolu s 8 dûtmi.

HO¤OVICE
MC Hoﬁováãek
HOSTIVICE
MC Hostík
HRADEC KRÁLOVÉ 16
KMC Sedmikráska
HRADEC KRÁLOVÉ 3
MC Domeãek
HRANICE
MC Dráãek
HROTOVICE
MC Andílci
HUSTOPEâE
MC Cipísek
CHEB
MC Klubíãko
CHLUMEC U ÚSTÍ NAD LABEM
MC Sluníãka

Petra Bene‰ová vítá na setkání v Litomy‰li

Krajská setkání

CHOMUTOV
MC Kolibﬁík

Zástupkynû MC mûly pﬁíleÏitost k úãasti na regionálních setkáních, kter˘ch bylo celkem 39 a konala se v rÛzn˘ch MC napﬁíã republikou. Setkání slouÏila k mapování situace a potﬁeb jednotliv˘ch MC. Z jejich v˘sledkÛ
vycházelo vedení Sítû pﬁi plánování ãinnosti. Díky setkávání byla odstartována i spolupráce s jednotliv˘mi
krajsk˘mi úﬁady.

CHRUDIM
MC MAMA klub

Náv‰tûvy MC

IVANâICE
Mateﬁské a rodinné centrum Klubíãko
JABLONEC NAD NISOU
MC Svûtlu‰ka
JAROMù¤
Mateﬁsk˘ klub Rozmar˘nek
JESENÍK
Mateﬁské sdruÏení Krteãek
JIâÍN
MC Kapiãka
JILEMNICE
MC Rodinka
JÍLOVÉ U PRAHY
MC Permoníãek
JI¤ÍKOV
MC KoÈátko
KADA≈
MC Rodiãe a dûti Kadanû
KARLOVY VARY
MC Karlovy Vary
KARVINÁ - NOVÉ MùSTO
Centrum pro rodinu Sluníãko

V˘konn˘ t˘m v rámci sv˘ch moÏností nav‰tûvoval jednotlivá MC pﬁi nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostech. Tato setkávání pﬁiná‰ela oboustranné povzbuzení a pﬁispûla ke zlep‰ení spolupráce v Síti.
Nav‰tívená centra (nûkterá i vícekrát):
Pampeli‰ka Bﬁeznice, Klokánek Brno, Pelí‰ek Bu‰tûhrad, Kopretina âáslav, MC âelákovice, Rosa âeská
Tﬁebová, Dobﬁí‰ek Dobﬁí‰, Zvoneãek HavlíãkÛv Brod, Mateﬁídou‰ka Hejnice, Srdíãko Hole‰ov, Sedmikráska
Hradec Králové, Krteãek Jeseník, MC Litomy‰l, Sluneãnice, Klubíãko a Heﬁmánek v Olomouci, Chaloupka
Ostrava, Balónek, Kampa, Na Poﬁíãí, Nová trojka, Osmík a RC Letná v Praze, Svítání Nymburk, MC Podûbrady,
Petrklíã Sedlãany, Rozmar˘nek RoÏmitál, Rodinka Velké Meziﬁíãí
Dûti na valné hromadû
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PROJEKTY
Projekty Sítû MC umoÏÀují ãásteãné finanãní pokrytí základních sluÏeb, roz‰iﬁování a zkvalitÀování ãinnosti.
Jednotlivá MC (ãlenové Sítû MC) mohou díky úãasti na nûkter˘ch spoleãn˘ch projektech roz‰íﬁit vlastní
nabídku, vyuÏít nadstandardních moÏností.

KLÁ·TEREC NAD OH¤Í
MC Rará‰ek

1. Projekty na základní ãinnost Sítû

KLIMKOVICE
Rodinné centrum Îelviãka

Rozvoj profesionálních sluÏeb Sítû MC v âR v krajích
Projekt probíhal za finanãní podpory MPSV v oblasti podpory sluÏeb prevence sociálního vylouãení pro rodiãe
peãující o dítû do 6 let vûku. Hlavním cílem projektu bylo roz‰íﬁení a zlep‰ení sluÏeb Sítû MC ve prospûch jednotliv˘ch ãlensk˘ch MC i ve prospûch zájemcÛ o jejich zakládání, vybudovat funkãní síÈ krajsk˘ch koordinátorek tak, aby se mohla rozvíjet spolupráce MC v jednotliv˘ch krajích. Placené koordinátorky mapovaly potﬁeby
ãlensk˘ch MC v dan˘ch krajích, aby SíÈ mohla efektivnûji reflektovat rozdílné potﬁeby v jednotliv˘ch místech.
Díky projektu se zaãala rozvíjet i spolupráce s krajskou správou a samosprávou. Projekt koordinovala Rut Kolínská.

Growing from bottom up! I a II
Po úspû‰ném dokonãení realizace projektu Growing from bottom up! I (31.7.2006) získala SíÈ MC od nadace
Bernard van Leer Foundation finanãní podporu projektu Growing from bottom up! II na období od 1.9.2006 do
28.2.2008.
Projekt vychází z teze "SíÈ je tak silná, jak silní jsou její ãlenové". Základními cíli projektu jsou:
• posilování spolupráce a kapacity Sítû mateﬁsk˘ch center prostﬁednictvím regionálních setkání
• zmûna struktury Sítû
• komunikace uvnitﬁ Sítû
• vytvoﬁení strategie finanãní udrÏitelnosti Sítû a mateﬁsk˘ch center
Nadace v˘znamnû podpoﬁila krajská a celorepubliková setkávání Sítû MC, rozvoj webov˘ch stránek a v dal‰ím
období i ãinnost krajsk˘ch koordinátorek a fundraisera. Projekt koordinovala do ﬁíjna 2006 Lucie Slauková,
poté Rut Kolínská, Jana Fajtová zpracovávala vyúãtování regionálních setkání.

2. Projekty na podporu ãinnosti jednotliv˘ch mateﬁsk˘ch center
Procter & Gamble pro mateﬁská centra

KLENâÍ POD âERCHOVEM 95
MC (CPR) Benjamínek

KLÍNEC
RKC Klínec
KOLÍN
MC Uzlík
KROMù¤ÍÎ
MC Klubíãko
K¤ELOV
MC Poupátko
KYJOV - NùTâICE
MC Kamarád
LAN·KROUN
MC Dûtsk˘ svût
LETOHRAD
MC Mozaika
LIBEREC
MC âmelák
LIBEREC 23
Centrum volného ãasu Arabela
LIBINA 211
MC Libísek
LITOMù¤ICE
MC Klubíãko

Projekt ve spolupráci s Nadací VIA na podporu ãinnosti mateﬁsk˘ch center v âR probíhá za finanãní podpory
spoleãnosti Procter & Gamble. Jeho cílem je finanãní podpora ãlensk˘ch MC prostﬁednictvím projektÛ.
Z programu lze podpoﬁit ãinnosti, které zlep‰ují Ïivot dûtí, rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, a které dále
smûﬁují ke zlep‰ování sociálních a kulturních podmínek Ïivota v obci nebo regionu – tedy projekty, jeÏ posilují
komunitní roli mateﬁsk˘ch center. V roce 2006 se jednalo o 3. kolo vyhlá‰ení, bylo podáno 61 projektÛ
z jednotliv˘ch MC, udûleno 18 grantÛ, rozdûleno 721 651 Kã v prÛmûrné v˘‰i 40 091 Kã (úspû‰nost 28%).

LITOMY·L
MC Litomy‰l

Local to Local

LOMNICE NAD POPELKOU
MC Dudlík

Vnitﬁní projekt Sítû MC probíhá za finanãní podpory Groots International. Cílem projektu je finanãní podpora
projektÛ MC, která mají zájem krok za krokem vybudovat, udrÏovat a rozvíjet rovnocenné partnerství mateﬁsk˘ch
center s pﬁedstaviteli obce pﬁi vytváﬁení místní politiky. V roce 2006 bylo vyhlá‰eno 4. kolo v˘bûrového ﬁízení
a projekt probíhá v deseti MC. Ze zku‰eností a pﬁíkladÛ dobré praxe bude vydána „kuchaﬁka”, která usnadní
cestu ostatním mateﬁsk˘ch centrÛm. Projekt koordinuje Markéta Dvoﬁáková z MC Dobﬁí‰ek na Dobﬁí‰i.

3. Projekty financované z EU
SíÈ nositel projektu

Spoleãnost pﬁátelská rodinû
Dvoulet˘ projekt (1.1. 2006 – 31.12.2007) Sítû mateﬁsk˘ch center za partnerské spolupráce Gender Studies,
o.p.s. je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem âR. Hlavním cílem projektu je
zv˘‰it zamûstnatelnost a kvalifikaci ohroÏen˘ch skupin na trhu práce, zv˘‰it jejich znalosti a dovednosti v pro
Ïeny netradiãních oborech a podporovat rozvoj flexibilního pracovního trhu s ohledem na rovné pﬁíleÏitosti Ïen
a muÏÛ. Projekt se zamûﬁuje pﬁedev‰ím na zvy‰ování dovedností a znalostí v oblasti nov˘ch technologií (ICT)
a jejich vyuÏívání pro podnikání a rÛzné formy flexibilního pracovního uspoﬁádání u ohroÏen˘ch cílov˘ch
skupin. Projekt probíhá v rámci Stﬁedoãeského a Jihomoravského kraje. Souãástí projektu je soutûÏ, ve které
jsou vyhledáváni a oceÀováni zamûstnavatelé, kteﬁí ve sv˘ch podnicích aktivnû prosazují rovné pﬁíleÏitosti pro
v‰echny. Koordinaci projektu pﬁevzala od 30.10. 2006 po Lucii Slaukové Jana Fajtová.

LITOVEL
MC Rybiãka
LITVÍNOV
MC pro rodiny se zdravotnû
postiÏen˘mi dûtmi Klubíãko

LYSÁ N.L.
MC Empatie
MùLNÍK
RC Ka‰párek
MILOVICE - MLADÁ
MC Milovice
MLADÁ BOLESLAV
MC Sedmikráska
MLADÁ BOLESLAV
MC Oveãka
MORAVSKÉ BUDùJOVICE
Rodinné centrum Korálky
MORKOVICE
Rodinné a mateﬁské centrum Morkovice
MOST
CVâ Pojìte si k nám hrát
MOST
MC Barborka
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NÁCHOD
Klub SUN Náchod (Dûtsk˘ klub Hopsáãek)
NÁMù·Ë NAD OSLAVOU
MaRC Námû‰È
NECHANICE
MC Nechanice
NEPOMUK
MC Beru‰ka
NERATOVICE
RC My‰ák
NEVEKLOV
MC YMCA Neveklov
NOVÉ MùSTO NAD METUJÍ
MC Na zámeãku
NOV¯ JIâÍN
M-centrum - MC pro nov˘ Ïivot
NYMBURK
MC Svítání
OLOMOUC
MC Sluneãnice
OLOMOUC
MC Klubíãko
OLOMOUC
MC YMCA Olomouc
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SíÈ partner projektu

PÛl na pÛl - rovné pﬁíleÏitosti muÏÛ a Ïen
Tﬁílet˘ partnersk˘ projekt (1.8.2005 – 30.6.2007) podpoﬁen˘ Iniciativou Spoleãenství EQUAL se zamûﬁuje na
problematiku rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro Ïeny a muÏe na trhu práce, na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znev˘hodnûn˘ch sociálních skupin pﬁi zaãleÀování do pracovního Ïivota. Realizátorem projektu je
Gender studies,o.p.s., SíÈ MC je jedním z partnerÛ projektu. V rámci projektu probíhají informaãní, mediální,
vzdûlávací, v˘zkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které pﬁiná‰ejí pﬁím˘ prospûch ohroÏen˘m skupinám na trhu práce a také tvÛrcÛm politik. Pro danou ohroÏenou cílovou skupinu (rodiãe mal˘ch dûtí, náv‰tûvnice a náv‰tûvníky mateﬁsk˘ch center) jsou pﬁipravovány aktivity, které pﬁispívají k lep‰ímu uplatnûní na trhu
práce a prosazování rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro Ïeny a muÏe na trhu práce: semináﬁe, informaãní materiály, interaktivní právnû poradenská webová stránka (http://www.rovneprilezitosti.cz), a dal‰í právnû poradenské aktivity
s cílem pomoci tûm, kteﬁí hledají své uplatnûní na trhu práce, a podporovat ty, kteﬁí se pﬁi hledání zamûstnání
nebo pﬁímo v zamûstnání stﬁetávají s diskriminací ãi nerovn˘m zacházením. V rámci projektu zaãala SíÈ MC
vydávat bulletin PÛl na pÛl. Koordinaci projektu mûla v péãi Jana Fajtová.

Dítû není handicap
Projekt, ve kterém je SíÈ MC partnerem Tempo Training & Consulting s.r.o., je spolufinancován Evropsk˘m
sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky pro období 1.4.2006 – 1.4.2008.
Hlavním cílem projektu je vyrovnávat ‰ance Ïen a muÏÛ na trhu práce. K tomuto pﬁistupuje projekt ve dvou rovinách:
1) pomáhá maminkám s mal˘mi dûtmi vrátit se zpût do zamûstnání tím, Ïe zvy‰uje jejich ‰ance na úspûch
u pracovního pohovoru
2) podporuje zlep‰ování spolupráce mateﬁsk˘ch center a dal‰ích organizací, zab˘vajících se slaìováním
rodinného a pracovního Ïivota.

OLOMOUC
MC Heﬁmánek

Hlavním v˘stupem budou e-learningové kurzy, které budou obsahovat ãtyﬁi moduly, které pomohou zhodnotit
vlastní situace pﬁed samotn˘m pohovorem a osvojit znalosti a dovednosti pﬁi ucházení se o pracovní místo,
také nabídnou informace a odborné rady potﬁebné pro hledání práce a jednání se zamûstnavatelem. Na
projektu spolupracují také dvû praÏská centra (Klub maminek Balónek, Kulturní a mateﬁské centrum
Barrandov). E-learningov˘ kurz by v budoucnu mûl slouÏit v‰em ãlenÛm Sítû MC. Koordinaci projektu
pﬁevzala po Janû Fajtové 1.12. Svatava StaÀková.

OSTRAVA
RC Chaloupka

Praxe & Práce

OLOMOUC
Klub rodiãÛ a dûtí Chalópka

OSTRAVA - HRABÒVKA
RC Naschválníãek
OSTRAVA - NOVÁ VES
MC Rodinka
OSTRAVA - PORUBA
MC Krteãek
OSTROV
MC OstrÛvek
OTROKOVICE
Rodinné a mateﬁské centrum
Otrokovice
PARDUBICE
MC Pohádka
PARDUBICE
Rodinné integraãní centrum
PEâKY
MC Pramínek

Nositelem projektu je Education Gallery, o.p.s. za finanãní podpory Evropského sociálního fondu, státního
rozpoãtu a rozpoãtu hl. m. Prahy pro období 1.9.2006 – 31.3.2008. Projekt je vûnován rodiãÛm, kteﬁí Ïijí
v hl.m. Praze, jsou na rodiãovské/po rodiãovské dovolené nebo patﬁí do skupiny osamûl˘ch rodiãÛ, peãují
o jedno i více dûtí a jsou jiÏ del‰í dobu, právû z dÛvodu péãe o dítû, vyﬁazeni z pracovního procesu. Ve
spolupráci s partnerem projektu, sdruÏením SíÈ mateﬁsk˘ch center o.s. bylo vybráno 34 matek na rodiãovské
/ po rodiãovské dovolené. Vybrané uchazeãky se od listopadu 2006 úãastní 5,5 mûsíce trvajícího vzdûlávacího modulu, po dobu trvání tohoto vzdûlávacího modulu vykonávají úãastnice kurzÛ v mateﬁsk˘ch centrech
souãasnû poloviãní praxi, za kterou jim je poskytnuta pﬁímá podpora, tzn. mzdov˘ pﬁíspûvek, ze kterého si
mohou hradit hlídání dûtí v dobû, kterou tráví náv‰tûvou kurzÛ a poloviãní praxe.
Z prostﬁedkÛ projektu Praxe&Práce bylo vybran˘m mateﬁsk˘m centrÛm
zakoupeno a nainstalováno 17 poãítaãÛ, vãetnû pﬁipojení na internet
a rovnûÏ pau‰ál na internet bude po
celou dobu trvání, tedy aÏ do kvûtna
2008, hrazen z prostﬁedkÛ projektu.
Kontaktní osobou za SíÈ MC se
stala Svatava StaÀková.

PÍSEK
MC Kvítek
PLZE≈
MC Jablíãko
PLZE≈
MC PlzeÀské panenky
PLZE≈ - BOLEVEC
CeDR (Centrum dûtí a rodiãÛ)
PODùBRADY
MC Podûbrady
POLICE NAD METUJÍ
MC MaMiNa

Plenková v˘stava
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KAMPANù
POLIâKA
MC Kamínek

Spoleãnost pﬁátelská rodinû
KampaÀ zamûﬁenou na posílení rodiny ve spoleãnosti a na podporu prorodinné politiky vyhlásila SíÈ MC
v roce 2004. Díky podpoﬁe ze stejnojmenného projektu se kampaÀ roz‰íﬁila o soutûÏ pro zamûstnavatele
a probûhla dvû slavnostní oceÀování.
K prvnímu slavnostnímu oceÀování SPR do‰lo v Litomy‰li ve Smetanovû domû 10.11. za podpory
Pardubického kraje a mûsta Litomy‰l a za úãasti Aleny Wagnerové a ﬁady politick˘ch pﬁedstavitelÛ a osobností
zejména z Pardubického kraje. Ocenûní SPR získaly 3 organizace a také 58 mateﬁsk˘ch center, která vstoupila
do Sítû MC po 1.10. 2004. Slavnostního oceÀování se zúãastnilo 75 dospûl˘ch z MC s 12 dûtmi a 14 hostÛ.
Dal‰í slavnostní pﬁedávání 13.12. v Galerii Rudolfinum v Praze za‰títil ministr práce a sociálních vûcí Petr
Neãas, pﬁedávání se zúãastnil spolu se sv˘m námûstkem Marianem Ho‰kem a ãleny poroty TáÀou Fischerovou
a Janem Husákem. Certifikát SPR získalo 10 organizací. Akce se zúãastnilo kromû 25 matek z MC spolu se
3 dûtmi 6 hostÛ a 20 zástupcÛ ocenûn˘ch organizací.

PRAHA - BùCHOVICE
Klub mal˘ Neposeda
PRAHA - LIBU·
MC Kuﬁátko
PRAHA - ¤EPORYJE
MC ¤epánek
PRAHA 1
MC Na Poﬁíãí
PRAHA 1
Komunitní centrum Kampa
PRAHA 10
Klub K2

Jak se Ïije s koãárky
SíÈ MC vyuÏila zv˘‰ené pozornosti na rodinnou problematiku v období kolem Dne matek a Mezinárodního dne
rodiny a vyhlásila 12. - 19. kvûtna 2006 první kolo kampanû „Jak se Ïije s koãárky". Hlavním zámûrem
kampanû bylo upozornit zodpovûdné osoby i ‰irokou veﬁejnost na podmínky, které ztûÏují rodiãÛm, zejména
maminkám, kaÏdodenní Ïivot. Kampanû se zúãastnilo dvacet ãtyﬁi mateﬁsk˘ch center v rÛzn˘ch koutech
republiky. Podoba kampanû byla zcela v rukou organizátorek v jednotliv˘ch místech. Vût‰inou zvolily atraktivní
happeningov˘ pochod, jehoÏ trasa vedla nejkﬁiklavûj‰ími místy.

PRAHA 10 - HOSTIVA¤
MC Frydolínek
PRAHA 10 - HOSTIVA¤
MC Mateﬁídou‰ka
PRAHA 11 - JIÎNÍ MùSTO
MC Domeãek
PRAHA 3
RKC Nová Trojka
PRAHA 4
Klub maminek Balónek

PREZENTACE

PRAHA 4 SPO¤ILOV
MC Rybiãka

Média
SíÈ navázala spolupráci s novû vznikl˘mi ãasopisy Máma a já a Uzlíãek (elektronick˘). Oblast PR patﬁí
k oblastem, na které SíÈ najala poradce Patrika Nachera. Za jeho pomoci jsme nastartovali cestu k profesionálnímu PR a spolupráci s médii. Zájem médií pﬁitahovaly velké spoleãné akce a kampanû, díky nim jsme se
dostali dvakrát do hlavních zpráv âT.
Vedle pravidelné dvojstránky v ãasopisu Máma a já
a stránky v Uzlíãku, se Síti MC podaﬁilo prezentovat
svoji ãinnost v dal‰ích ãasopisech: Dûti a my a Pátek,
v denících: Lidov˘ch novinách, MFDnes, Deníky
Bohemia a t˘denících: Literárních novinách,
Katolick˘ch novinách. Velmi úspû‰ná je prezentace
v tisku na krajské úrovni. Rut Kolínská vystupovala
v rozhlase: RadioÏurnál, KﬁesÈanské vysílání, âR 6 - Na
Bûlidle, Regina, a v poﬁadech âT: Zpravodajství, Sama
doma, Pﬁed pÛlnocí, âerné ovce.

PRAHA 5
Klub dvojãat a víceãat
PRAHA 5
KMC Barrandov
PRAHA 5
MC ProkÛpek
PRAHA 5
RC Pexeso
PRAHA 6
MC Máta
PRAHA 6 - ¤EPY
MC ¤epík
PRAHA 7
RC Letná

Sociálnû prospûná podnikatelka roku 2005
Mediální pozornost upoutalo v bﬁeznu vyhlá‰ení
vítûzky soutûÏe "Sociálnû prospû‰n˘ podnikatel roku".
Pro rok 2005 se jí stala zakladatelka Sítû mateﬁsk˘ch
center Rut Kolínská. Ocenûní získala za inovátorské
ﬁe‰ení podpory matek s mal˘mi dûtmi.

PRAHA 7
MC Oveãka

V˘stavy

PRAHA 9
Kulturní MC Knoflík

„Co jsme stihly mezi praním plen" - pod tímto
názvem se prezentovala MC na plenách na konferenci
v Brnû i na valné hromadû v Litomy‰li.

PRAHA 9 - âAKOVICE
MC Cirkus

World Urban Forum II
SíÈ MC mûla své panely na doprovodné v˘stavû WUF II
v ãervnu ve Vancouveru v Kanadû.

PRAHA 8 - BOHNICE
Centrum pro rodiãe a dûti Osmík
PRAHA 8 - TROJA
MC a rodinn˘ klub Pohoda

PRAHA 9 - âERN¯ MOST
Klub maminek Klubíãko
PRAHA 9 - HORNÍ POâERNICE
MC MUM
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SPOLUPRÁCE
PRAHA 9 - KLÁNOVICE
MC Klánovice

Spolupráce s partnery v rámci âeské republiky

PRAHA 9 - SATALICE
Komunitní centrum Heﬁmánek

SíÈ MC se sv˘m ‰irok˘m zábûrem za poslední léta stává stále pﬁitaÏlivûj‰í a nemá nouzi o nabídky ke spolupráci. KaÏdá spolupráce pﬁiná‰í bohaté zku‰enosti, ale samozﬁejmû také práci navíc, proto peãlivû zvaÏujeme
na‰i kapacitu. Na‰imi stál˘mi partnery vedle zahraniãních zÛstávají MPSV a Gender studies, o.p.s..

PROSTùJOV
MC Cipísek
P¤EROV
MC Sluníãko
P¤ÍBRAM VII
MC Matylda
RAKOVNÍK
MC Paleãek
ROKYTNICE V ORLICK¯CH
HORÁCH
MC Rampu‰áãek
ROUDNICE NAD LABEM
MC Mat˘sek
ROUSÍNOV
Klub maminek Pohádka
ROÎMITÁL POD T¤EM·ÍNEM
MC Rozmar˘nek
RYCHNOV NAD KNùÎNOU
MC Jája
SEDLâANY
MC Petrklíã
SEMILY
Centrum pro rodinu M.E.D.
SOLNICE
MC Brouãci
STARÉ MùSTO
RC âtyﬁlístek
STRAKONICE
MC Beru‰ka
STRANâICE (U ¤ÍâAN)
MC Lodiãka Stranãice
SU·ICE
MC Medvídek
SVùTLÁ NAD SÁZAVOU
MC Rolniãka

MPSV
Síti MC se podaﬁilo docílit partnerské spolupráce s MPSV, napomohlo tomu ãlenství Rut Kolínské v Radû
vlády pro rovné pﬁíleÏitosti, kde se jí podaﬁilo prosadit ustavení pracovní skupiny pro rodinu, kterou vedla.
Díky tomu SíÈ MC mohla pﬁipomínkovat Národní koncepci rodinné politiky a podílet se na tvorbû „Akãního
plánu na podporu rodiny". SíÈ MC se podílela i na vzniku pracovní skupiny „SluÏby pro rodinu", jejímÏ cílem
je ukotvení sluÏeb pro rodinu na MPSV.

Gender studies, o.p.s.
Díky spolupráci s GS jsme se odváÏili vstoupit na pole evropsk˘ch projektÛ PÛl na PÛl a Spoleãnost pﬁátelská
rodinû.

·koly
Obor mateﬁská centra zatím nepatﬁí k samostatn˘m oborÛm na ‰kolách, ale stále více studentÛ a studentek
si vybírá ke sv˘m seminárním, bakaláﬁsk˘m i diplomov˘m pracím témata spojená s MC. Rut Kolínská
konzultovala dvû diplomové práce a dvû bakaláﬁské, z toho byla obûma diplomov˘m pracím a jedné bakaláﬁské
oponentkou.
University UK v Praze, UP v Olomouci a MU v Brnû byly osloveny s prosbou o spolupráci na v˘zkumu pﬁínosu
MC spoleãnosti.

Spolupráce s partnery v zahraniãí
MINE
SíÈ MC je spoluzakládajícím ãlenem mezinárodní sítû MC MINE, Rut Kolínská je ãlenkou jejího pﬁedstavenstva. V bﬁeznu jsme hostili jednání správní rady MINE u nás v Praze. A v záﬁí se Rut Kolínská a Michaela
Kmjeãová zúãastnily pﬁípravné schÛze konference v Bratislavû a konzultace projektu Spolu v Haagu.
Mateﬁská centra mûla pﬁíleÏitost se podílet na mezinárodním v˘zkumu „Jak chceme vychovávat na‰e dûti",
v˘sledky v˘zkumu prezentovaly Petra Hou‰ková (se synem a manÏelem-peãovatelem), Rut Kolínská, Monika
Petruchová a Klára Smolíková na mezinárodní konferenci v Bratislavû 16. – 20. listopadu.

GROOTS
Díky ãlenství v GROOTS mohla mít SíÈ MC prezentaci na Word Urban Foru ve Vancouveru v ãervnu 2006. Na
mezinárodní konferenci GWIA reprezentovaly SíÈ MC Rut Kolínská a Klára Smolíková, která zde prezentovala
nejlep‰í projekt 3. kola Local to Local Dialog „Cesty mal˘ch chodcÛ" z MC Radost v Táboﬁe.

Huairou commission
Prostﬁednictvím GROOTS je SíÈ MC i ãlenem Huairou komise, která úzce spolupracuje s OSN.
Jejím základním posláním je podporovat ‰íﬁení zku‰eností Ïensk˘ch svépomocn˘ch skupin a lobovat za jejich
postavení.

Mezinárodní exkurze
V záﬁí hostila SíÈ MC dvû Ïeny z Jihoafrické republiky (lokální politiãky a místní zulské Ïeny), pﬁipravila pro nû
exkurzi v mateﬁsk˘ch centrech a semináﬁ „Jak zaãít". Náv‰tûvu Sítû MC vyvolal zájem budovat MC v JAR.

SVITAVY
MC KrÛãek
·UMPERK
MC Babouãek
TÁBOR
MC Radost
TANVALD
MDC Maják
TEPLICE
o.s. Nová Ves, MC Vûtrník
TEREZÍN
MC Klobouk Diakonie
TI·NOV
MC Studánka

Náv‰tûva z JAR
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FINANâNÍ ZPRÁVA
Pﬁíjmy
trÏby z vlastní ãinnosti
bankovní úroky
âlenské pﬁíspûvky
Fórum dárcÛ - DMS
Groots International
Coolhelp - vratka pﬁeplatku
Bernard van Leer
Dary právnick˘ch osob
Dary fyzick˘ch osob
Dar Pardubick˘ kraj
Dar mûsto Litomy‰l
Dotace MPSV
Dotace projekt SPR
Dotace projekt EQUAL
Dotace projekt DNH
pﬁíjmy celkem

27 300
2 562
166 650
4 266
87 283
-9 958
1 175 787
42 489
100 000
40 000
20 000
823 900
2 523 279
347 346
72 706
5 423 610

TRUTNOV
MC KAROlinka

Náklady
kanceláﬁské potﬁeby
19 720
drobn˘ majetek
404 561
specifick˘ materiál projektu SPR 20 990
ostatní materiál
34 058
materiál celkem
479 329
kurzové ztráty
60 008
rozdûlení v˘tûÏku Tesco charita
499 013
bankovní poplatky
14 704
ostatní náklady celkem
573 725
mzdové náklady - mzdy
1 024 044
mzdové náklady - DPâ
102 400
mzdové náklady - DPP
650 962
mzdové náklady partnera SPR
265 640
zákonné odvody
483 950
zákonné poji‰tûní Kooperativa
4 097
mzdové náklady celkem 2 531 093

voda, plyn, energie
– kanceláﬁ Hradební
sluÏby
– kanceláﬁ Hradební
nájemné
opravy a udrÏování
cestovné
náklady na reprezentaci
telefony
internet
po‰tovné
právní a úãetní sluÏby
sluÏby mateﬁsk˘ch center
odborné sluÏby projektÛ
ostatní sluÏby
nemater. nákl. celkem

8 790
98 803
476
148 370
29 758
118 876
14 779
17 563
42 500
230 143
401 831
417 923
1 553 031

náklady celkem

hospodáﬁsk˘ v˘sledek

286 432

5 137 178

23 219

Vysvûtlivky: SPR = projekt Spoleãnost pﬁátelská rodinû • DMS = dárcovská SMS • DNH = projekt Dítû není handicap • EQUAL = projekt PÛl na pÛl

Díky projektÛm mohla SíÈ MC podpoﬁit MC v podobû moÏnosti spolupráce na projektech SPR a PÛl na PÛl. Poskytli jsme MC, která se
zapojila, vzdûlávání a proplácení internetu. Nadace Bernard van Leer financovala krajská setkání. MC mûla pﬁíleÏitost získat finanãní
podporu z vnitﬁního projektu Local to Local Dialog.
Pﬁes ve‰kerou snahu se nedostávalo potﬁebné mnoÏství finanãních zdrojÛ na vût‰í poãet zamûstnancÛ, takÏe ti stávající pracovali nad rámec
sv˘ch povinností. SíÈ nemá Ïádné závazky po splatnosti, nebyl ãerpán Ïádn˘ úvûr a hospodaﬁili jsme pouze s prostﬁedky, které jsme na
projekty získali. Z pﬁeváÏné ãásti ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ jsme vytvoﬁili finanãní rezervu, která pokr˘vá pravideln˘ nedostatek finanãních prostﬁedkÛ na poãátku kalendáﬁního roku.

T¤EBECHOVICE P. OREBEM
RC Domeãek
T¤EBÍâ
Tﬁebíãské centrum
TURNOV
Centrum pro rodinu Náruã
T¯NEC NAD SÁZAVOU
MC Mot˘lek
T¯NI·Tù NAD ORLICÍ
MC Ratolest
UHERSKÉ HRADI·Tù
RC Bonifác
ÚSTÍ NAD LABEM
Baby club
ÚSTÍ NAD LABEM
MC Pohádka
ÚSTÍ NAD LABEM
RC Sluneãník
ÚSTÍ NAD LABEM
MC Oveãka (CPR Archa)
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
MC Medvídek
VALA·SKÉ MEZI¤ÍâÍ
MC EMCéãko
VARNSDORF
MC Rybiãka

LIDÉ V SÍTI
Rada
Rada ﬁídila ãinnost Sítû MC do valné hromady ve sloÏení:
Lucie âerná • Anna DoleÏelová • Petra Hou‰ková • Dana
Hubálková • Lenka Kalniková • Rut Kolínská • Martina
Metliãková (do 31.5.) • Slávka Nejedlá • Daniela Pevná •
Jarmila Polanská (do 31.8.) • Hana Pudelská • Klára
Rulíková • Marie Schmidlová (31.3. - 30.9.) • Lucie Slauková
(do 31.10.) • Petra ·tûpová (od 31.5.) • Hana Uhríková
Rada se se‰la ãtyﬁikrát k pracovnímu jednání, jednou probûhlo
neformální v˘jezdní setkání v Koﬁenovû. Nûkterá jednání byla
vedena za supervize Ilony ·paÀhelové. V mezidobí mezi poradami probíhala nûkterá hlasování per rollam. âást radních se
úãastnila strategického plánování.
V˘konn˘ t˘m
âlenky v˘konného t˘mu Rut Kolínská, Lucie Slauková (do 31.10.)
a Jarmila Polanská (1.6. – 31.8.) nesly zodpovûdnost, ﬁídily
plnûní úkolÛ a pomûrnû velkou ãást práce také samy vykonaly.
Funkãní období rady a v˘konného t˘mu skonãilo valnou hromadou
10. – 11.11. 2006 v Litomy‰li, tam byla zvolena nová struktura
a bylo zvoleno nové vedení Sítû:
Prezidium
Rut Kolínská - prezidentka (statutární zástupce) pro oblast
„Know how", PR, lobby, zahraniãní spolupráce • Leona
Hozová – 1. viceprezidentka (statutární zástupce) pro oblast
finanãního ﬁízení a fundraisingu • Dagmar Hamalová
– viceprezidentka pro oblast psaní a ﬁízení projektÛ • Dana
Hubálková – viceprezidentka pro oblast vnitﬁní komunikace
• Klára Rulíková – viceprezidentka pro oblast ﬁízení kanceláﬁe

VELKÉ MEZI¤ÍâÍ
MC Rodinka
Dále byl valnou hromadou zvolen nov˘ orgán - dozorãí rada,
sloÏen˘ ze ãtrnácti zástupkyÀ volen˘ch v jednotliv˘ch krajích.
Volby probíhaly aÏ bûhem ledna a února 2007.

VELKÉ SVATO≈OVICE
MC KAMaRáT
VI·≈OVÉ U ZNOJMA
RC âtyﬁlístek
VOJKOVICE
RC Havránek

Zamûstnanci

VOLYNù
Klub maminek Volynû

SluÏby Sítû zaji‰Èovala kanceláﬁ Sítû MC:
V˘konn˘ t˘m: Rut Kolínská, Lucie Slauková (do 31.10.), Jarmila
Polanská (1.6.-31.8.) • Projektová manaÏerka: Jana Fajtová
• Asistentka: Monika Petruchová (od 1.7.) • Úãetní: Pavlína
Novotná • Správa webu: Lucie âerná (1.3.–30.11.) • Koordinace
soutûÏe Spoleãnost pﬁátelská rodinû: Daniela Pevná (1.7.–31.12.)

VOTICE
DC Pohádka

Krajské koordinátorky
Petra Bene‰ová (od 15.12.), Hana Cinková (1.10.), Daria âapková (od 13.12.), Lucie âerná, Petra Hou‰ková, Leona Hozová,
Dana Hubálková (do 13.12.), Jiﬁina Chlebovská, Lenka
Kalniková, Julie Koláﬁová (do 25.10.), Bohuslava Nejedlá,
Daniela Pevná, Jarmila Polanská (do 31.8.), Hana Pudelská,
Marie Schmidlová (do 30.9.), Svatava StaÀková, Hana ·najdrová, Petra ·tûpová, Petra Tenglerová (od 1.10.)

VY·KOV
MC Radost

Externí spolupracovníci
Mediální poradenství: Patrik Nacher
Právní poradenství: Anna KÛrková

VRCHLABÍ
MC Kopretina
VSETÍN
MC Sluníãko

ZLÍN
Baby DOMINO - rodinné centrum
ZNOJMO
RC Mace‰ka
ZRUâ NAD SÁZAVOU
MC Setkání
ÎAMBERK
RC Pohoda
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âINNOST SÍTù V JEDNOTLIV¯CH KRAJÍCH
SEZNAM âLENÒ SÍTù MC

Kraj: Jihoãesk˘

od 1.1.2007 do uzávûrky
v˘roãní zprávy

Koordinátorka: Bohuslava Nejedlá
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 5 • 31.12. 2006: 6

BAKOV NAD JIZEROU
MC Bakovánek

MC Jihoãeského kraje se pravidelnû scházejí jiÏ od roku 2003,
ale v˘raznûji zaãala spolupracovat aÏ v roce 2005. V roce 2006
navázala jihoãeská MC spolupráci s Krajsk˘m úﬁadem v âesk˘ch Budûjovicích. Hostem ãervnového setkání byl vedoucí
odboru sociálních vûcí a zdravotnictví KÚ Mgr. Studenovsk˘
a v listopadu probûhla schÛzka s hejtmanem RNDr. Janem
Zahradníkem, kter˘ pﬁislíbil poskytnout prostory a formální
i finanãní zá‰titu nad 1. konferencí Jâ MC na téma „Îena
a matka v souãasné spoleãnosti aneb Jak sladit profesi
a rodinu" plánovanou na rok 2007. Hejtman nabídl k vyuÏití
prostory konferenãního sálu i pﬁilehlé prostory vhodné pro
hlídání dûtí a poﬁadatelské zázemí.
Bûhem roku probûhla 4 regionální setkání koordinátorek MC
a 2 víkendová setkání aktivních maminek. Setkání MC se
úãastní pﬁedev‰ím zástupkynû ãlensk˘ch i novû vznikajících
mateﬁsk˘ch center regionu. Regionální setkání pﬁinesla hlavní
v˘stupy: vzájemné osobní seznámení, protoÏe aktivní maminky
se stále obmûÀují a získávají nové inspirace k dal‰í práci;
pﬁedávání informací ze Sítû MC i zpûtná vazba Síti, seznámení
s úspûchy a problémy okolních center, protoÏe sdílen˘ problém
uÏ tolik netíÏí. Nejv˘znamnûj‰ím dárcem a partnerem MC
v roce 2006 se stal Krajsk˘ úﬁad Jihoãeského kraje.

BÍLÁ LHOTA
MC Velrybka
BO¤ETICE
MC Dobromysl
âERNO·ICE
TAM-TAM-MRAVENI·Tù
DOBRU·KA
MC Hastrmánek
DRNOVICE
MC Drnovice
HER·PICE
MC Ententyky
HRADEC KRÁLOVÉ
Mateﬁsk˘ klub Pohoda
IVANâICE
RC Mûsíãní houpaãka
JABLONEC NAD NISOU
MC Jablíãko
JABLONNÉ NAD ORLICÍ
RC Jablíãko Jablonné nad Orlicí

Kraj: Jihomoravsk˘
Koordinátorka: Daniela Pevná
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 6 • 31.12. 2006: 14

NE·TùMICE
MC Brouãci

Regionální spolupráce byla úspû‰nû odstartována díky celostátní konferenci Sítû MC „B˘t normální je dnes handicap?"
konané v lednu v Brnû. Do pﬁíprav se zapojilo nûkolik MC
z kraje. Probûhla dvû regionální setkání - 7. dubna v Klubu
Ratolest Blansko za úãasti pﬁedstavitelÛ kraje a ministra
dopravy ·imonovského a 30. ﬁíjna v MC Klokánek v Brnû.
V bﬁeznu odstartoval první spoleãn˘ krajsk˘ projekt „Vybavení
jihomoravsk˘ch mateﬁsk˘ch center informaãními technologiemi". 15 MC získalo v rámci projektu od Nadace âEZ poãítaã
a multifunkãní tiskárnu.
V kvûtnu probûhla slavnostní snídanû s hejtmanem
Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem u pﬁíleÏitosti
Dne matek 2006, setkání s ministrem dopravy Ing. Milanem
·imonovsk˘m a prezentace jihomoravsk˘ch MC pro Nadaci
âEZ. V ãervnu byla zahájena kampaÀ Dûti a rodiãe ve fakultní
nemocnici Brno s cílem zlep‰it podmínky rodiãÛ hospitalizovan˘ch dûtí. V rámci této kampanû se uskuteãnily dvû besedy
s pﬁedstaviteli FN Brno, byl vyti‰tûn informaãní leták pro rodiãe,
nakoupena skládací lÛÏka pro rodiãe do FDN. Projekt stále trvá.
V ãervenci byla iniciována první schÛzka poradní skupiny pro
rodinu zastupitelstva JMK, které se úãastnily i zástupkynû JM
MC. Díky navázání spolupráce s krajsk˘m úﬁadem bylo v rámci
projektu „Materiálové vybavení o.s. poskytujících prorodinné
aktivity" z rozpoãtu kraje uvolnûno 255 000,- na materiálové
vybavení sedmnácti MC v kraji. 13. ﬁíjna probûhl v Ti‰novû semináﬁ „Partnerství místní samosprávy a mateﬁsk˘ch a rodinn˘ch center v Jihomoravském kraji" za úãasti hejtmana JMK
Ing. Stanislava Juránka a ﬁeditele Národního centra pro rodinu
PhDr. Josefa Zemana CSc.

OLOMOUC - NOVÉ SADY
MC Provázek

Kraj : Karlovarsk˘

KOLÍN
RC Rodina v Kolínû
KOSTELEC NAD âERN¯MI LESY
RC Koleãko
LEDEâ NAD SÁZAVOU
MC LedÀáãek
LIBEREC 1
MC Krteãek
LITVÍNOV 8
MC Krteãek
LULEâ
MC Korálky
MLADÁ BOLESLAV
RC Kulí‰ek
MLADÁ VOÎICE
MC Klubíãko
MORAVSKÁ T¤EBOVÁ
MC Sluníãko
M·ENO
MC M‰enské Sluníãko

PLZE≈
MC Barvínek
PRAHA 10 - ·TùRBOHOLY
MC Klubi‰tû

Koordinátorka: Hana ·najdrová
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1. 2006: 2 • 31.12. 2006: 3
V Karlovarském kraji se v Síti MC sdruÏují tﬁi mateﬁská centra.
Jejich zemûpisná vzdálenost je tak velká, Ïe doposud nevznikl
ani jedin˘ nápad na vzájemnou spolupráci.

V Karlovarském kraji pracuje asi 7 dal‰ích mateﬁsk˘ch center.
Cílem krajské koordinátorky je nabízet tûmto neãlensk˘m mateﬁsk˘m centrÛm moÏnost spolupráce.
V Chebu probûhlo také jedno regionální setkání, kam byla
pozvána jak ãlenská, tak i neãlenská MC. BohuÏel se v‰ak
z neãlensk˘ch nikdo nezúãastnil. Plány o dal‰í spolupráci sice
padly, ale velmi neurãité a tak bude záleÏet na nápadech krajské
koordinátorky. Mateﬁská centra se spoleãnû prezentovala na
Bambiriádû 2006.

Kraj: Královehradeck˘
Koordinátorka: Jarmila Polanská,
od 1.10. Hana Cinková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1. 2006: 11 • 31.1. 2006: 17
Mezi mateﬁsk˘mi centry v Královehradeckém kraji probíhá
dobrá spolupráce, která navazuje na spolupráci z minul˘ch let.
V prosinci se konalo regionální setkání v MC Brouãek
v Solnici, kterého se zúãastnilo 10 MC. Setkání se uskuteãnilo
po del‰í dobû a bylo patrno, Ïe potﬁeba se navzájem scházet
a vymûÀovat si zku‰enosti je velice pﬁínosná. Konají se
vzájemné náv‰tûvy i mimo oficiální setkání, dochází na nich
k v˘mûnû dÛleÏit˘ch informací t˘kajících se pﬁeváÏnû
provozu MC.
Vznikají projekty na vzdûlávání rodiãÛ na rodiãovské dovolené
(OS Brouãek Solnice, MC Jája Rychnov nad KnûÏnou). Znovu
byly podpoﬁeny projekty financování pracovních míst v MC
z programu MPSV. Úspû‰n˘ byl i projekt MC MaMiNa z Police
nad Metují podpoﬁen˘ z projektu Procter & Gamble pro
mateﬁská centra. Krajsk˘ úﬁad KH kraje pomáhá financovat
pﬁedev‰ím projekty zamûﬁené na práci s dûtmi.
Nûkterá MC se úãastnila i celorepublikov˘ch kampaní Sítû MC.

Kraj: Libereck˘ kraj
Koordinátorka: Petra Hou‰ková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1. 2006: 11 • 31.12. 2006: 11
(1 MC ukonãilo svoji ãinnost, 1 MC vzniklo)
Regionální setkání probûhla 3. Pﬁi druhém setkání 21.9.
v Turnovû v rámci Konference o rodinû probûhla diskuse
k systému spolupráce MC v kraji, dal‰ím programem v rámci
setkání byly besedy s Ilonou ·paÀhelovou na téma Rodina
a instituce. Pﬁi setkání v Liberci probûhla odpoledne prezentace
na krajském úﬁadû za úãasti 8 MC.
V CPR v Turnovû, MC âmelák Liberec a CPR M.E.D Semily
byly realizovány semináﬁe v rámci programu EU EQUAL „PÛl
na pÛl". Od bﬁezna byla spu‰tûna realizace projektu Druh˘
schod, kter˘ byl financován z fondu EU a Libereckého kraje
(v rámci Spoleãného regionálního operaãního programu âR,
Opatﬁení 3.2. Podpora sociální integrace v regionech). Cílem
projektu byla profesionalizace a zlep‰ení efektivity fungování
center a pﬁíleÏitosti k vytvoﬁení pracovních míst. V projektu
byly nabídnuty programové aktivity pro matky vracející se na
trh práce – poãítaãové, sociálnû právní a psychologické kurzy,
centra získala materiálnû technické vybavení pro svÛj provoz.
Realizátorem projektu byla Spoleãnost pﬁátel pﬁírody a do projektu se zapojila 4 centra. Probûhly pﬁípravné práce na dal‰ím
spoleãném projektu, kter˘ by mûl b˘t zamûﬁen na rozvoj spolupráce a partnerství v kraji.
V listopadu do‰lo ke spoleãné prezentaci MC se zástupci
krajského úﬁadu na odboru sociálních vûcí a v prosinci
probûhlo pracovní setkání s námûstkyní hejtmana a vedoucí
odboru sociálních vûcí. Námûstkynû hejtmana pﬁevzala zá‰titu
nad pﬁedáváním ocenûní Spoleãnost pﬁátelská rodinû.
Byl vydán propagaãní leták mateﬁsk˘ch a rodinn˘ch center
v Libereckém kraji. V únoru se prezentovala MC na spoleãné
v˘stavû v rámci 30 dní pro neziskov˘ sektor ve Vûdecké
knihovnû Liberec.
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Kraj: Moravskoslezsk˘
Koordinátorka: Lenka Kalniková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1. 2006: 7 • 31.12. 2006: 12
Základní aktivitou vzájemné spolupráce mezi centry zÛstávají
spoleãná regionální setkání. Jejich pﬁínos je zejména v moÏnosti
sdílení se, povzbuzení ãi inspirace ãinností jin˘ch center. V roce
2006 se díky projektu BvL centra takto setkala dvakrát. KaÏdé
z tûchto setkání mûlo jiné zamûﬁení. Na první jsme pﬁizvali zástupce kraje (poslance Jiﬁího Carbola), kterému jsme pﬁedstavili
práci a potﬁeby mateﬁsk˘ch center. V rámci druhého setkání jsme
uspoﬁádali semináﬁ na téma „Sebeﬁízení a Time management".
Reagovali jsme tak na zji‰tûnou potﬁebu center spoleãného
vzdûlávání. Dané téma jsme zvolili zámûrnû, protoÏe nejﬁe‰enûj‰í
otázkou maminek, podílejících se na práci v centru, bezpochyby
zÛstává zvládání pracovní ãinnosti, péãe o dítû a rodinu s trávením volného ãasu, na kter˘ není nikdy ãas.
V návaznosti na jednání s poslancem Carbolem jsme dále jednali se zástupci kraje a to s cílem vytvoﬁit nová, nebo pﬁizpÛsobit
stávající dotaãní schémata tak, aby z nich mohla ãerpat i mateﬁská centra. Vzájemné kontakty mezi centry daly pﬁíleÏitost
k tomu, aby 3 centra napsala spoleãn˘ projekt, zamûﬁen˘ na
integraci rodin cizincÛ, kter˘ bude realizován v roce 2007. Toto
je první vla‰tovka spoleãn˘ch projektÛ v kraji, která bude ochutnávkou opravdové spoleãné práce. Vûﬁím, Ïe nebude poslední.

Kraj: Olomouck˘
Koordinátorka: Marie Schmidlová, od 1.10.Petra Tenglerová
Poãet MC v kraji: 1.1. 2006: 5 • 31.12.2006: 13
Probûhla 3 regionální setkání, z toho 2 s podporou Nadace BvL.
Bezprostﬁednû po konferenci v lednu v Brnû jsme uskuteãnili
regionální setkání - po del‰í pauze - v Olomouci. Podaﬁilo se
opûtovné navázání kontaktÛ mezi jednotliv˘mi centry, realizovala
se v˘mûna zku‰eností, vzájemná spolupráce a spoleãná prezentace ãinnosti MC - napﬁíklad na olomoucké Bambiriádû,
Festivalu zdraví a pohybu, Dnech zdraví, Dnech klinické pediatrie, v rámci T˘dne du‰evního zdraví apod. Byla navázána uÏ‰í
spolupráce s dal‰ími partnery, mimo jiné s Laktaãní ligou. V MC
Klubíãko Olomouc byl v listopadu 2006 ãásteãnû realizován kurz
pro laktaãní poradkynû, zdravotníky.
Vznikala nová centra, a to nejen ve mûstech, ale i v men‰ích
obcích. Nûkterá centra se aktivnû zapojila do komunitního plánování sociálních sluÏeb. Vybraná mateﬁská centra pod vedením
MC Krteãek Jeseník pﬁipravila projekt „Profesionalizace skupiny
mateﬁsk˘ch center Olomouckého kraje", kter˘ bude realizován
od ledna 2007 za podpory Evropského strukturálního fondu
a Státního rozpoãtu âR..

Kraj: Pardubick˘
Koordinátorka: Dana Hubálková , od 15.12. Petra Bene‰ová
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 8 • 31.12.2006: 11
Probûhly dvû schÛzky zástupkyÀ mateﬁsk˘ch center v âeské
Tﬁebové v souvislosti s pﬁípravou slavnostního pﬁedávání certifikátÛ Spoleãnost pﬁátelská rodinû a valné hromady Sítû MC
v Litomy‰li. Na setkáních také do‰lo k vzájemnému pﬁedávání
zku‰eností, které byly pro MC velmi dÛleÏité.
Vût‰ina center se zapojila do pﬁíprav a organizace SPR a valné
hromady. Tûmito akcemi také do‰lo k navázání uÏ‰í spolupráce
nejen mezi jednotliv˘mi MC, ale i se zástupci Pardubického kraje.
V kraji bude probíhat zavádûní rodinn˘ch pasÛ, které by mûlo b˘t
zahájeno v roce 2007 a budou k dispozici i v MC.
Krajsk˘ úﬁad poskytoval MC dobrou podporu: MC mûla moÏnost
Ïádat o finanãní prostﬁedky v dotaãním ﬁízení kraje.

Kraj: PlzeÀsk˘
Koordinátorka: Hana Pudelská
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 3 • 31.12. 2006: 7
Vzhledem k velmi pozvolnému nárÛstu poãtu ãlensk˘ch mateﬁsk˘ch center v PlzeÀském kraji se regionální spolupráce rozvíjela pomalej‰ím tempem neÏ v ostatních krajích.
Probûhla 3 regionální setkání. MC se spoleãnû prezentovala na
veﬁejnosti na rÛzn˘ch akcích: Bolevecké slavnosti, pﬁehlídka

divadel pro dûti a dospûlé, vystoupení hudebních skupin, zábavné disciplíny pro rodiãe s dûtmi. V kraji probíhala spolupráce na projektu financovaného z prostﬁedkÛ EU. Projekt je
zamûﬁen˘ na vzdûlávání maminek na a po mateﬁské dovolené.
Pﬁínos pro mateﬁská centra: rozvoj vzájemné komunikace na
profesionální úrovni; financování aktivit mateﬁsk˘ch center;
zvy‰ování profesionality mateﬁsk˘ch center.
MC se zapojila do budování absorpãní kapacity PlzeÀského
kraje. MC mají své zastoupení v partnerství za sektor Rovné pﬁíleÏitosti prostﬁednictvím Centra dûtí a rodiãÛ. Mateﬁská centra
jsou zastoupena v pracovní skupinû matky s dûtmi, pravidelnû
se úãastnila jednání této skupiny. Daﬁil se spoleãn˘ lobbying
v oblasti dlouhodobého financování sluÏeb pro rodinu. Rozvoj
spolupráce v rámci spoleãného evropského projektu, spolupráce
pﬁi prosazování spoleãn˘ch zájmÛ pﬁi komunitním plánování.

PRAHA 3
RC Paleãek

Kraj: Praha

VELKÁ BÍTE·
MC âlovíãek

Koordinátorka: Svatava StaÀková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 18 • 31.12.2006: 28
Spolupráce praÏsk˘ch MC se zaãala rozvíjet uÏ roce 2005, kdy
se scházely vût‰inou koordinátorky. V roce 2006 setkání pokraãovala a bûhem roku probûhlo v Praze 6 regionálních setkání.
Spoleãná prezentace praÏsk˘ch MC probûhla v kvûtnu 2006 na
Bambiriádû. Organizace Bambiriády se ujalo RKC Nová Trojka
a celkem se jí úãastnilo 11 praÏsk˘ch síÈov˘ch i nesíÈov˘ch
MC. K tomuto úãelu byl také vytvoﬁen spoleãn˘ leták. PraÏská
MC se spoleãnû setkala i v prosinci na Cestû svûtel (poﬁádá
MC Na Poﬁíãí), která se koná na zahájení adventu.
Od listopadu se zaãaly zástupkynû 11 MC vídat pravidelnû pﬁi
projektu Praxe a práce, kter˘ je zamûﬁen˘ na vzdûlávání maminek na rodiãovské dovolené a mûl by jim umoÏnit lep‰í moÏnosti pﬁi nástupu do zamûstnání, zúãastnûná MC získala nov˘
poãítaã. Dal‰ím spoleãn˘m praÏsk˘m projektem je Dítû není
handicap, jehoÏ v˘sledkem bude web orientovan˘ na rodiãe na
rodiãovské dovolené, kteﬁí hledají zamûstnání a bude zﬁízeno
diskusní fórum, které bude slouÏit v‰em ãlenÛm Sítû MC.
Koncem roku se otevﬁela moÏnost navázat spolupráci
s Magistrátem hlavního mûsta Prahy.

Kraj: Stﬁedoãesk˘
Koordinátorky: Jiﬁina Chlebovská (sever) a Petra ·tûpová (jih)
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1. 2006: 24 • 31.12.2006: 34
Pro velk˘ poãet center a svou rozlehlost byl Stﬁedoãesk˘ kraj
rozdûlen na 2 ãásti, sever a jih, daﬁilo se v˘bornû spolupracovat – o práci se dûlit, ale také spoleãnû postupovat, kdyÏ bylo
tﬁeba. Místa krajsk˘ch koordinátorek byla obsazena od poãátku, koordinátorkám se podaﬁilo navázat kontakt se sv˘mi
centry a zmapovat jejich ãinnost. Probûhla celkem 4 regionální
setkání, kter˘ch se prÛmûrnû úãastnilo 7 center, diskutovalo se
o následujících tématech: zku‰enosti s místní správou a samosprávou, moÏnosti spolupráce v rámci regionÛ a Sítû MC, jak
vést MC a získávat dobrovolné pracovníky, získávání materiálních a finanãních darÛ pro MC.
Centra ve Stﬁedoãeském kraji se aktivnû zapojovala do celorepublikov˘ch kampaní a projektÛ. Byla zaloÏena databáze
„Doporuãujeme", v které si jednotlivá MC pﬁedávají kontakty na
organizace, firmy, programy, odborníky, s kter˘mi mají dobrou
zku‰enost. Dne 27.5. 2006 bylo v MC Dobﬁí‰ek pokﬁtûno charitativní CD Ptaãích pohádek L. Ptáãkové-Melicharové, v˘tûÏek
z CD mûl pomoci nadaci Na‰e dítû a maminkám, které provozují mateﬁská centra. Mateﬁská centra v severov˘chodní ãásti
Stﬁedoãeského kraje se spoleãnû prezentovala na Bambiriádû
v Nymburce (7 MC), MC Svítání Nymburk bylo hlavním
organizátorem Bambiriády s více neÏ 5.000 úãastníky. Pod
koordinací Petry ·tûpové probûhl v MC Dobﬁí‰ek úspû‰n˘ cyklus
vzdûlávacích semináﬁÛ ‰it˘ na míru MC, celkem 5 semináﬁÛ,
úãast prÛmûrnû 5 center. Na Pﬁíbramsku postupovalo spoleãnû
5 MC (Dobﬁí‰, Pﬁíbram, RoÏmitál p. T., Bﬁeznice, Sedlãany) pﬁi
jednání s ÚP pﬁi zﬁizování pracovních míst v rámci VPP.
Zástupce hejtmana Stﬁedoãeského kraje Mgr. Josefa Vacka
jsme dvakrát informovali na osobní schÛzce o ãinnosti Sítû
MC. Kraj vyjadﬁuje pﬁedev‰ím morální podporu k zapojování
MC do KPSS. Nûkolik MC vyuÏilo finanãní podporu z fondu
hejtmana kraje na mimoﬁádné akce.

PRAHA 6
RC Studio Fantazie
PRAHA 9 - âERN¯ MOST
Komunitní centrum Mot˘lek
ROUSÍNOV
MC âechyÀka
·UMPERK
MC Komínkov
T¤INEC 5
Sluníãko - Mateﬁské centrum Tﬁinec

VOD≈ANY
MC Duha
ZLIV
MC Sluníãko
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Kraj: Ústeck˘
Koordinátorka: Lucie âerná
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 10 • 31.12.2006: 18
Z celkem 18 MC se pravidelnû zapojilo do v‰ech aktivit 8 mateﬁsk˘ch center a nepravidelnû 6 center.
Bûhem roku 2006 se uskuteãnila celkem 3 regionální setkání
díky podpoﬁe z nadace Bernard van Leer. NejdÛleÏitûj‰ím v˘stupem tûchto regionálních setkání bylo podání spoleãného projektu „RE.CE.PT – regionální centrum pro organizace zab˘vající
se podporou rovn˘ch pﬁíleÏitostí (dobrá praxe, vzdûlávání, v˘mûna zku‰eností)". Cílem projektu je spoleãné vzdûlávání, rovné
pﬁíleÏitosti pro muÏe a Ïeny, sociálnû právní poradenství, workshopy a besedy. Doba trvání je dvacet mûsícÛ a v˘stupy budou:
anal˘za, monitoring situace na trhu práce v regionu, almanach.
Do komunitního plánování v místní obci je zapojeno 6 center.

Kraj: Vysoãina
Koordinátorka: Julie Koláﬁová,
od 13.12. Daria âapková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 4 • 31.12.2006: 7
Rozvoj spolupráce v kraji Vysoãina byl zbrzdûn nejasn˘m startem a pauzou mezi stﬁídáním koordinátorek. Na jaﬁe probûhlo

regionální setkání ve Velkém Meziﬁíãí. V listopadu 2006
probûhla pracovní schÛzka koordinátorek MC z Tﬁebíãe,
Havlíãkova Brodu, Hrotovic a Velkého Meziﬁíãí. Na této
schÛzce bylo hlavní téma financování jednotliv˘ch MC
a spolupráce s úﬁady.

Kraj: Zlínsk˘
Koordinátorka: Leona Hozová
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 5 • 31.12.2006: 9
Mateﬁská centra Zlínského kraje zaãala spoleãnû spolupracovat
aÏ v ãervnu 2006, kdy se uskuteãnilo historicky 1. krajské
setkání mateﬁsk˘ch center. V listopadu 2006 se uskuteãnilo
v poﬁadí druhé krajské setkání MC. Obû setkání probûhla
díky podpoﬁe Sítû mateﬁsk˘ch center a holandské nadace
Bernard van Leer Foundation. První setkání bylo spí‰e
poznávací a probûhlo ve Zlínû, druhé na Vsetínû. V‰echna
centra se na uveden˘ch setkáních dohodla na vzájemné
spolupráci a vydání spoleãného informaãního letáãku.
Spolupráce mateﬁsk˘ch center v kraji se zaãala daﬁit,
jeden z hlavních úkolÛ, které chceme ﬁe‰it, je spoleãná
prezentace.
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KONTAKTY

PODùKOVÁNÍ

SíÈ mateﬁsk˘ch center o.s.

V první ﬁadû podûkujeme rodinám a partnerÛm nás v‰ech, kdo se podíleli na chodu Sítû MC, bez jejich podpory bychom
nemohli nikdo z nás nést tak velk˘ díl práce.

Sídlo: ·iroká 15, 110 00 Praha
Adresa kanceláﬁe: Hradební 3, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce:
Rut Kolínská – prezidentka
Leona Hozová – 1. viceprezidentka
Telefon: 224 286 585
E-mail: info@materska-centra.cz
Webové stránky: www.materska-centra.cz
âíslo a datum registrace: 22.10.2001, VS/1-1/48336/01-R
IâO: 26545136
âíslo úãtu: 51-0888700287/0100

Hned vedle dûkujeme velkému spoleãenství v‰ech, které pﬁispívaly k rozhodování a mûly podíl na ãinnosti Sítû, tedy pﬁedev‰ím do
valné hromady radû a v˘konnému t˘mu, poté prezidiu. Stejné podûkování platí i pro v‰echny zamûstnankynû kanceláﬁe
Sítû MC, protoÏe v‰echny pracovaly nad rámec sv˘ch povinností. Podíl práce jedné kaÏdé z nich není srovnateln˘, ale na kaÏdé
z nich záleÏelo a kaÏdá z nich vnesla kus své jedineãné osobnosti do spoleãenství Sítû.
Pﬁesto si za pﬁiloÏenou ruku k dílu zaslouÏí osobní podûkování: Petra Bene‰ová – za pﬁípravu a koordinaci slavnostního
oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû v Litomy‰li • Hana Beránková – za pﬁípravu logistiky konference v Brnû • Markéta
Dvoﬁáková – za koordinaci projektu Local to Local • Petra Hou‰ková – za zpracování dotazníkÛ „Jak chceme vychovávat na‰e
dûti?" • Dana Hubálková – za pﬁípravu logistiky valné hromady v Litomy‰li • Jiﬁina Chlebovská – za korektorské práce
• Hana Pudelská – za pomoc pﬁi pﬁípravû projektu Growing from bottom up! II • Petra ·tûpová – za dokonãení sbírkové
akce Tesco charita roku • Hana Uhríková – za zaji‰tûní sponzorsk˘ch dárkÛ na konferenci v Brnû a na valnou hromadu
Velké podûkování patﬁí i Janû Fajtové a Monice Petruchové za obûtavé nasazení v období personálních zmûn a nedostatku
pracovních sil. • Podûkování patﬁí i v‰em MC, která se podílejí na spolupráci Sítû nejrÛznûj‰ím zpÛsobem podle sv˘ch moÏností.
Spolupráce s ãlensk˘mi MC pﬁiná‰í cenné impulsy a odráÏí se na rozvoji Sítû MC.
V˘jimeãné podûkování patﬁí na‰im ãestn˘m ãlenkám, Jiﬁinû ·iklové a Alenû Wagnerové, které setrvaly v podpoﬁe
a pomoci hnutí MC v âR od poãátku dodnes.
Dûkujeme také osobnostem z ﬁad sympatizantÛ a spﬁátelen˘ch organizací. Jmenovitû: Marian Ho‰ek, námûstek
ministra práce a sociálních vûcí – za spolupráci a podporu ãinnosti MC • Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
– za za‰títûní konference v Brnû a stálou podporu MC • Petr Neãas, ministr práce a sociálních vûcí – za spolupráci a za‰títûní
oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû • Kateﬁina Pﬁíhodová, zastupující ﬁeditelka odboru rodinné politiky a rovnosti Ïen
a muÏÛ – za vstﬁícnou spolupráci celého odboru
Gender Studies, o.p.s. – za spolupráci a partnerství • MINE – za inspiraci a v˘mûnu zku‰eností • GROOTS – za metodickou
a finanãní podporu projektu Local to Local Dialog • Huairou Commission – za moÏnost prezentace na mezinárodním poli
Podûkování donátorÛm
Na‰e práce by nebyla moÏná bez finanãní podpory ﬁady organizací i jednotlivcÛ. Jim patﬁí díky, Ïe Síti MC poskytli dÛvûru
v podobnû finanãní podpory:
MPSV • MPSV a Evropská unie (ESF) – grantová schémata OPRLZ, EQUAL, JPD3 • Pardubick˘ kraj • Mûsto
Litomy‰l • Nadace Bernard van Leer • Taipei Economic and Cultural Office • Fórum dárcÛ – DMS • Liftec
CZ s.r.o. • Sodexho Pass âeská republika, a.s. • a ﬁada dal‰ích dárcÛ, kteﬁí nám sv˘mi dary zpﬁíjemnili pﬁedev‰ím
celorepubliková setkání.
Fyzické osoby
Miroslav Kalousek, Jan Kasal, Pavel Severa, Ladislav ·ustr, Ivo Vykydal
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Rok 2007 bude ve znamení oslav 15. v˘roãí vzniku prvního mateﬁského centra v âR. KaÏdá oslava patﬁí k pﬁíjemn˘m zastavením
uprostﬁed shonu v‰edních dnÛ. V˘roãí nabízí pﬁíleÏitost k zastavení a ohlédnutí se za minul˘mi léty, jako pﬁíleÏitost potû‰it se tím,
co v‰echno jsme dokázali, jako pﬁíleÏitost ukázat veﬁejnosti, co v‰echno umíme. Oslavy budou mít podobu celoroãní kampanû, pﬁi
které kaÏd˘ mûsíc v roce nûjakou akcí váÏnû, pﬁípadnû i s humorem upozorníme na pﬁínos mateﬁsk˘ch center pro spoleãnost.
Oslavy vyvrcholí v listopadu 3. kongresem MC v âR.
Shodou oklolností spadá 15. v˘roãí do roku, kter˘ bude zároveÀ rokem zku‰ebním pro novou strukturu Sítû MC. Pﬁála bych nám
v‰em, abychom dokázali spoleãnû „vypilovat" strukturu Sítû MC k jejímu prospûchu tak, aby otevírala nové moÏnosti pro mateﬁská
centra, která by mûla zÛstat svébytn˘m a otevﬁen˘m prostorem pro „mateﬁsk˘ neklid, kter˘ vede k realizaci bájeãn˘ch projektÛ pro
celou komunitu v neklidném svûtû, kde v poslední dobû stále více ﬁinãí zbranû", jak v˘stiÏnû shrnula spektrum práce mateﬁsk˘ch
center importérka my‰lenky MC, spisovatelka Alena Wagnerová.
Rut Kolínská
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