Úvodní slovo

Rok 2007 probíhal ve znamení oslav patnáctého výročí vzniku prvního mateřského centra v České republice
a pětiletého působení Sítě mateřských center o.s. (Síť MC byla sice registrována 22. 10. 2001, ale ustavující
valná hromada se sešla v březnu 2002). Prožívali jsme chvíle zastavení a ohlédnutí naplněné nostalgií, slavnostními okamžiky a především s pocitem úctyhodné práce, která je za námi. Síť mateřských center můžeme
přirovnat k sadu plnému krásných stromů, na kterých uzrály skvělé plody. Jejich omamná vůně nás trochu
sváděla ke sladkému spánku na vavřínech. Vždyť Síť MC získala mezi svými členy kredit, který láká další centra ke vstupu, stále více členů se aktivně zapojuje do společných kampaní a projektů. Navíc věrohodnost Sítě
MC otevřela dveře k partnerské spolupráci na místní, krajské i celorepublikové úrovni.
Bylo by však pošetilé se domnívat, že vzrostlý sad nepotřebuje další péči. Povzbuzující výsledky společného
díla jsme přijali jako výzvu k dalšímu rozvoji. A tak jsme se především zaměřili na hledání nového modelu
vnitřní struktury občanského sdružení Sítě MC. Model, který by stál pevně ukotven na jedinečném „know
how“ mateřských center a stal se udržitelným v konkurenčním prostředí neziskového pole. Model, který by
přes všechnu náročnost zachoval demokratické principy ve vztazích mezi členy a vedením Sítě MC, ale zároveň pružně reagoval na aktuální potřeby členů stejně jako na celospolečenské události.
Prezidium a dozorčí rada nakonec předložily valné hromadě společný návrh jednoduchého modelu (valná
hromada členské základny, pětičlenné prezidium a kontrolní komise), ten byl téměř jednomyslně zvolen.
Staví na důvěře svěřené valnou hromadou prezidiu v mezích dokumentu Strategické cíle a koncepce rozvoje
Sítě MC o.s. do roku 2013.
Podobně jsme hledali model funkční a profesionální kanceláře, model, který by uchoval otevřené přátelské
společenství a sounáležitost zaměstnanců s posláním mateřských center i Sítě MC. „Raketový“ nárůst členů
za poslední léta kladl zvýšené nároky na výkon pracovního týmu včetně krajských koordinátorek a přinesl
i množství nápadů pro spolupráci v Síti MC.
Prezidium si velmi váží práce všech, kdo se snažili a snaží najít kapacitu pro uskutečnění plánů při zachování
trendu profesionalizace. Všem patří díky nejvřelejší!
Rut Kolínská
prezidentka Sítě MC
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Poslání Sítě MC

Mateřská centra začala působit v České republice od roku 1992. Občanské sdružení Síť MC vzniklo
v roce 2001 na základě potřeby mateřských center, která vyplynula ze zkušeností jejich dlouhodobé spolupráce.
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.


SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC
KE DNI 31. 12. 2007

Činnost Sítě MC

Bakov nad Jizerou
MC Bakovánek

Působení Sítě MC předurčuje poslání Sítě MC. Jednotlivé kroky obnášejí širokou škálu činností,
které zahrnují služby členům, společná setkávání, projekty, kampaně, public relations, lobby
a spolupráci doma i v zahraničí. Z povahy zaměření činnosti vyplývá nutnost být stále ve střehu,
sledovat události běhu světa a nebát se uchopit nahodilou příležitost.
Výsledky činnosti pak z určité části závisejí právě
na vnějších okolnostech, na finančních zdrojích,
na úspěšnosti fundraisingu i na souběhu nečekaných podmínek.

Rok 2007 patřil k rokům plodným
v pravém slova smyslu. Svědčí
o tom množství realizovaných projektů, kampaní, vzdělávacích nabídek, stejně jako pevné ukotvení krajských koordinátorek do organizační
struktury Sítě MC.

n Krajské koordinátorky
K nedílným prostředníkům poradenských služeb
patřily po celý rok krajské koordinátorky. Jejich
působení započaté v roce 2006 rozvinulo spolupráci
MC v kraji tak, že se pro ně stala přínosnou potřebou. Navíc se téměř ve všech krajích začala úspěšně
rozvíjet spolupráce s představiteli kraje. V jedenácti
krajích uspořádaly krajské koordinátorky v rámci
kampaně „Spolu u kulatého stolu“ diskusi, která
otevřela problematiku prorodinné politiky na úrovni
krajů. Vstup krajských koordinátorek na pole lobbingu ulehčila Rut Kolínská svojí osobní přítomností
a moderováním diskusí v devíti krajích.

Beroun
MC Slunečnice
Bílá Lhota
MC Velrybka
Bílovice nad Svitavou
MC Žirafa
Blansko
Klub Ratolest při Oblastní
charitě Blansko
Bohumín
RC Slůně

Síť MC poskytovala krajským koordinátorkám metodické vedení, připravila pro ně čtyři vzdělávací semináře, během nichž zároveň posilovala jejich vzájemnou týmovou soudržnost.

Bohumín
Centrum mladé rodiny BOBEŠ

n Vzdělávání

Bořetice
MC Dobromysl

Díky projektům Sítě MC spolufinancovaným
Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR se podařilo nabídnout členům pestrou škálu
vzdělávacích seminářů.

Boskovice
MC Boskovice

Výčet jednotlivých aktivit mluví sám za sebe:
• Služby členům
• Poradenství
• Podporu a metodické vedení pro členy
Sítě MC stejně jako pro ty, kdo začínají,
poskytovaly zejména pomocí osobních
rozhovorů, ale i prostřednictvím e-mailů
ponejvíce krajské koordinátorky, ale i ostatní
představitelky a zaměstnankyně Sítě MC.
• Poradna on-line byla zaměřena na „know
how“ Sítě MC, účetnictví, právní poradenství,
psaní projektů a finanční řízení.
• V rubrice poradenství na webových stránkách
v uzavřené sekci pouze pro členy přibyly
během roku mnohé důležité informace a rady.
• Prostor pro sdílení a výměnu zkušeností
• Prostor pro sdílení a výměnu zkušeností se
v roce 2007 rozšířil, otevřeli jsme zkušebně
diskusní fórum na webových stránkách Dítě
není handicap. Ostatní možnosti zůstaly
stejné, jen jejich četnost se zvýšila.
• Úterní dopis se stal stabilním prostředníkem
novinek, důležitých informací a inspirace
pro práci MC, vyšlo 32 čísel.
• Webové stránky byly pravidelně
aktualizovány a jejich obsah určený
pouze členům se značně rozšířil.
• Bulletin Půl na půl (v rámci projektu Půl na půl)
si našel cestu do MC, která se poměrně hojně
podílela autorsky na obsahu všech tří čísel.
• Archiv a knihovna se staly pramenem
inspirace i zdrojem dat, zatím především pro
studentky, které se problematikou MC zabývaly.
Stážistce z Německa (českého původu) se
podařilo knihovnu částečně katalogizovat.

Benešov
MC Hvězdička

Projekt Společnost přátelská rodině umožnil nabídku
seminářů na podporu MC, probíhaly v Praze, v Otrokovicích, ve Zlíně a v Hradci králové:
• Účetnictví pro MC (4×)
• Projektové řízení (6×)
• Fundraising (4×)
• Jak začít? (2×)
• Řízení neziskové organizace (6×)
• Tvorba vzdělávacího projektu (2×)
• Komunikační metoda LSP (4×)
Dále proběhlo ve spolupráci s MC ve Středočeském
a Jihomoravském kraji třicet dvoudenních seminářů
„Vzdělávání v ICT“, zúčastněným MC (14) bylo hrazeno internetové připojení.
Semináře doplňovaly vydané studijní materiály:
• CD Management neziskových organizací I. a II.
• Publikace Ženy a IT

Borovany
MC Borovánek

Brno-Lesná
MC Klokánek
Brno-Nový Lískovec
MC Sedmikráska
Březnice
MC Pampeliška
Březová nad Svitavou
MKC Kocourek
Buštěhrad
MC Buštěhradský pelíšek
Bystřice u Benešova
MC Kulíšek
Citice
MC Kolibřík

Projekt Půl na půl poskytnul příležitost pro semináře
v MC Libereckého, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje:
Jak zvýšit sebedůvěru, sebehodnocení a umění
komunikace při vstupu na trh práce po RD (5×)
• Sladění pracovního a rodinného života (6×)
• Pracovněprávní a sociálně právní minimum (1×)


Cvikov
MC Ovečka
Čáslav
MC Kopretina
Čelákovice
MC Čelákovice

Černošice
TAM-TAM-MRAVENIŠTĚ

Společná setkávání

Česká Třebová
MC Rosa
České Budějovice
MC Máj
Český Brod
MC Kostička
Český Krumlov
MC Míša
Děčín
MC Bělásek
Děčín
MC Rákosníček
Dobrovice
RC Klíček
Dobruška
MC Hastrmánek
Dobřany
MC Budulínek
Dobříš
MC Dobříšek
Dolní Lutyně
RC Beruška
Domažlice
MC (CPR) Benjamínek
Domažlice
RMC Kráčmerka
Doubravčice
Centrum pro rodinu Dokolečka
Drnovice
MC Drnovice
Drnovice
Kolokoč
Dub u Prachatic
MC DUPY DUB
Dvůr Králové nad Labem
MC Žirafa

Celorepubliková
setkání
n 3. kongres mateřských

center 30. listopadu 2007

Kongres s názvem Mateřská centra přátelská rodině
proběhl v Praze pod záštitou bývalého prezidenta
pana Václava Havla a pana Vladimíra Špidly, člena
Evropské komise. Na programu bylo ohlédnutí
za uplynulých patnáct let, Jiřina Šiklová a Alena
Wagnerová vyzdvihly mateřská centra jako fenomén
občanské společnosti v nově se rodící demokracii
mateřských center. Představitelé MPSV náměstek
Marián Hošek a Kateřina Příhodová z odboru pro
rodinu ohodnotili význam mateřských center jako
služby pro rodinu, ministr Petr Nečas ocenil mateřská centra jako organizace přátelské rodině a předal
představitelům MC certifikát Společnost přátelská
rodině, stejně jako dalším organizacím, které byly
vybrány porotou v rámci soutěže Společnost přátelská rodině.
Na konferenci vystoupila Sandra Shilen, globální
facilitátorka GROOTS a zástupkyně Únie materských
centier ze Slovenska.
Účastníků bylo celkem 251 dospělých a 30 dětí,
z toho 159 z mateřských center, 46 hostů, 8
zástupců médií a přípravný tým složený z představitelů a zaměstnanců Sítě MC včetně krajských koordinátorek a „hlídacích tet“ 38.

n Valná hromada 1. 12. 2007
Úkol valné hromady, která se konala následující den
po kongresu v Praze, rozhodnout, v jaké podobě,
v jakém sestavení a jakým směrem se Síť MC vydá,
se podařilo bez problémů zvládnout. Členové Sítě
MC zvolili novou strukturu, prezidium i náhradníky,
Etický kodex, Garanci a Strategické cíle a koncepci
rozvoje Sítě MC o.s. do roku 2013.
Na jednání se podílelo 115 účastníků spolu s pěti
dětmi. O dobré zázemí a průběh jednání pečovalo
24 osob.

Frenštát pod Radhoštěm
MC Klubíčko
Frýdek-Místek
Klub maminek Broučci
Frýdlant nad Ostravicí
MC Kolečko



Krajská setkání
Regionální setkání se stala oblíbeným prostorem
k výměně zkušeností, sdílení dobré praxe, hledání
společných zájmů v kraji i na celorepublikové úrovni.
Program setkání (celkem 44) vycházel z místních
potřeb MC v daném kraji a zároveň plnila setkání roli
zpětné vazby pro činnost Sítě MC. Členky prezidia
se snažily podle svých možností setkání účastnit.

Návštěvy MC
Návštěvy členek prezidia v jednotlivých centrech
bývaly často spojeny s událostmi krajského rozměru.
S přibývajícím počtem center není snadné přijmout
všechna pozvání. Těší nás, že Síť MC začaly na slavnostních událostech důstojně zastupovat krajské
koordinátorky. Prezidiu se přesto podařilo navštívit
mateřská centra:
Boskovice, Dobříšek Dobříš, Zvoneček Havlíčkův
Brod, Andílci Hrotovice, Permoníček Jílové u Prahy,
Radka Kadaň, Arabela Liberec, Litomyšl, Kašpárek
Mělník, Sluníčko Moravská Třebová, Pojďte si k nám
hrát Most, Na zámečku Nové Město nad Metují,
Chaloupka Ostrava, Otrokovice, Jablíčko Plzeň,
Kampa (Praha 1), Na Poříčí (Praha 1), Letná (Praha
7), Řepík Řeporyje, Studánka Tišnov, Domeček
Třebechovice 1 (některá i vícekrát)
Každá návštěva naplnila účastníky pocitem sounáležitosti a obohatila vzájemnou inspirací.

Havlíčkův Brod
MC Zvoneček

Projekty

Hejnice
MC Mateřídouška

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).

1. Projekty na základní činnost Sítě
n Growing from bottom up II
Stejně jako úspěšně dokončený projekt „Growing
from bottom up I“ vycházelo jeho pokračování
(1. 9. 2006 – 28. 2. 2008) z teze “Síť je tak silná,
jak silní jsou její členové”.
Základními cíli projektu bylo:
• posilování spolupráce a kapacity Sítě mateřských
center prostřednictvím regionálních setkání
• změna struktury Sítě MC
• komunikace uvnitř Sítě MC
• vytvoření strategie finanční udržitelnosti
Sítě MC a mateřských center
Nadace významně podpořila krajská a celorepubliková setkávání Sítě MC, činnost krajských koordinátorek a fundraisera.
Projekt koordinovala Rut Kolínská, vyúčtování regionálních setkání zpracovávala Jana Fajtová (30. 6.)
a poté Svatava Staňková.

n Rozvoj profesionálních

Holešov-Všetuly
MC Srdíčko

služeb Sítě MC v krajích ČR
Základním cílem projektu bylo rozšířit a zlepšit
služby Sítě ve prospěch jednotlivých členských MC
i ve prospěch zájemců o jejich zakládání, vybudovat funkční síť krajských koordinátorek tak, aby se
mohla rozvíjet spolupráce MC v jednotlivých krajích.
Placené koordinátorky mapovaly potřeby členských
MC v daných krajích, aby Síť mohla efektivněji
reflektovat rozdílné potřeby v jednotlivých místech.
Díky projektu se začala rozvíjet i spolupráce s krajskou správou a samosprávou.

Spolupráce s Nadací VIA za finančního přispění
společnosti Procter & Gamble na podporu činnosti mateřských center v ČR pokračovala v roce 2007
4. ročníkem.
Jeho cílem je finanční podpora členských MC
prostřednictvím projektů. Z programu lze podpořit činnosti, které zlepšují život dětí, rozvíjejí jejich
schopnosti a dovednosti, a které dále směřují
ke zlepšování sociálních a kulturních podmínek
života v obci nebo regionu – tedy projekty, jež posilují komunitní roli mateřských center.
Celkem bylo rozděleno 950 170,– Kč na realizaci
projektů ve 23 MC v průměrné výši 41 312,– Kč.
Úspěšnost podaných projektů byla 18%.

Hořovice
MC Hořováček
Hostivice
MC  Hostík
Hradec Králové
KMC Sedmikráska

Projekt koordinovala Rut Kolínská.

Hradec Králové
Mateřský klub Pohoda

Projekt probíhal za finanční podpory MPSV v oblasti
podpory služeb prevence sociálního vyloučení pro
rodiče pečující o dítě do 6 let věku.

Hradec Králové
MC Domeček
Hranice
MC Dráček
Hrotovice
MC Andílci
Hustopeče
MC Cipísek

2. Projekty na podporu činnosti jednotlivých
mateřských center
mateřská centra

Heřmanův Městec
Rodičovské centrum Radovánek
Hodonín
Centrum pro rodinu Hodonín

Projekt finančně podpořila Nadace Bernard van Leer
Foundation.

n Procter & Gamble pro

Heršpice
MC Ententyky

Cheb
MC Klubíčko
Chlumec u Ústí nad Labem
MC Sluníčka

n Local to Local Dialog
Projekt si kladl za cíl finančně podpořit projekty MC
zaměřené na budování, udržování a rozvíjení rovnocenného partnerství mateřských center s představiteli obce při vytváření místní politiky.

Chomutov
MC Kolibřík
Chrudim
MC MAMA klub

4. kola se účastnilo 9 MC, kterým bylo rozděleno
126 565,– Kč (v průměru kolem 14 000,– Kč
na jedno MC).

Chvalčov
RMC Chvalčov

Projekt koordinovala Markéta Dvořáková z MC
Dobříšek na Dobříši.

Ivančice
MRC Klubíčko

Vnitřní projekt Sítě se uskutečnil za finanční podpory
Groots International.

Ivančice
RC Měsíční houpačka
Ivanovice na Hané
MC Ivanovický rarášek



Jablonec nad Nisou
MC Jablíčko
Jablonné nad Orlicí
RC Jablíčko
Jaroměř
Mateřský klub Rozmarýnek

n Podpora ohrožených programů

Jesenice u Prahy
MC Pohádka

Vnitřní výběrové řízení umožnilo MC zahájit programy, které mateřská centra připravila, ale nesehnala na ně finanční podporu, a proto by je nemohla
uskutečnit nebo přispět na základní vybavení.

Jeseník
MC Krteček

Celková částka 85 000,– Kč byla rozdělena mezi 14
MC (v průměru 5 667,– Kč).

Jevíčko
RC Palouček
Jičín
MC Kapička
Jilemnice
MC Rodinka
Jílové u Prahy
MC Permoníček
Jiříkov
MC Koťátko
Kadaň
MC RADKA
Karlovy Vary
MC Karlovy Vary
Karviná-Nové Město
Centrum pro rodinu Sluníčko
Klimkovice
RC Želvička
Klínec
RKC Klínec
Kolín
RC Rodina v Kolíně
Konice
MC Srdíčko
Kostelec nad Černými lesy
RC Kolečko
Kralupy nad Vltavou
RC Neználek
Kroměříž
MC Klubíčko
Křenovice
MC Domeček
Kyjov-Nětčice
MC Kamarád

Přednáškový cyklus prevence pneumokokových onemocnění
Přednášky v mateřských centrech ve spolupráci a za
finanční podpory Wyeth Whitehall Czech s. r. o. koordinovala za Síť MC Jana Fajtová do června a poté Iva
Heřmánková.

3. Projekty financované z prostředků EU
n Síť MC nositel projektu

V rámci projektu začala Síť MC vydávat bulletin Půl
na půl.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost
a kvalifikaci ohrožených skupin na trhu práce, zvýšit
jejich znalosti a dovednosti v pro ženy netradičních
oborech a podporovat rozvoj flexibilního pracovního
trhu s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů.
Projekt se zaměřil především na zvyšování dovedností a znalostí v oblasti nových technologií (ICT)
a jejich využívání pro podnikání a různé formy flexibilního pracovního uspořádání u ohrožených cílových skupin.

Koordinaci měla v péči Jana Fajtová, pokračování
projektu pak koordinovala Leona Hozová.

Společnost přátelská rodině

Projekt probíhal v rámci Středočeského a Jihomoravského kraje.
Součástí projektu byla soutěž, ve které byli vyhledáváni a oceňováni zaměstnavatelé, kteří ve svých
podnicích aktivně prosazují rovné příležitosti pro
všechny. Certifikáty byly předávány na krajské
i celorepublikové úrovni.
Projekt koordinovala Jana Fajtová.

Tříletý partnerský projekt (1. 8. 2005 – 30. 6. 2007)
podpořila Iniciativa Společenství EQUAL.

n Praxe & Práce
Projekt byl věnován rodičům, kteří žijí v hl.m. Praze,
jsou na rodičovské/po rodičovské dovolené nebo
patří do skupiny osamělých rodičů, pečují o jedno
i více dětí a jsou již delší dobu, právě z důvodu péče
o dítě, vyřazeni z pracovního procesu.
Celkem 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.

Dvouletý projekt (1. 1. 2006 – 31. 12. 2007) Sítě
mateřských center za partnerské spolupráce Gender
Studies, o.p.s. byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

Zúčastněná MC získala počítač (17), tiskárnu a připojení na internet.

n Síť MC partner projektu

Nositelem projektu byla Education Gallery,o.p.s.
za finanční podpory Evropského sociálního fondu,
státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy pro období
1. 9. 2006 – 31. 3. 2008.

Půl na půl – rovné
příležitosti mužů a žen

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 projektu probíhaly informační, mediální, vzdělávací,
výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které
přinášejí přímý prospěch ohroženým skupinám
na trhu práce a také tvůrcům politik.


Síť MC garantovala podíl MC na projektu, Svatava
Staňková zprostředkovávala vzájemnou komunikaci.

n Dítě není handicap
Hlavním cílem projektu bylo vyrovnávat šance žen
a mužů na trhu práce prostřednictvím e-learingového vzdělávání a vzájemné výměny zkušeností.
Hlavním výstupem projektu jsou e-learningové
kurzy, které obsahují čtyři moduly, které pomáhají
zhodnotit vlastní situaci před samotným pohovorem

Lanškroun
MC Dětský svět
Lázně Toušeň
RC u Myšáka

a osvojit si znalosti a dovednosti při ucházení se
o pracovní místo, také nabízejí informace a odborné
rady potřebné pro hledání práce a jednání se
zaměstnavatelem. E-learningový kurz by v budoucnu
měl sloužit všem členům Sítě MC.
Nositelem projektu byla společnost Tempo Training
& Consulting s. r. o., Síť MC partnerky spolupracovala stejně jako dvě pražská centra (Klub maminek
Balónek, Kulturní a mateřské centrum Barrandov).

Aktivity projektu koordinuje Monika Petruchová,
za metodiku výměny zkušeností a vzdělávání zodpovídá Rut Kolínská.
Projekt (1. 10. 2007 – 30. 4. 2009) je financován
v rámci Programu celoživotního učení Grundtvig –
projekty partnerství.

n Sdílené úvazky jako nástroj

Projekt (1. 4. 2006 – 1. 4. 2008) byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Od 1. 12. 2007 zahájila Síť MC další projekt zaměřený na zvýšení odborných, osobních a sociálních
předpokladů dlouhodobě nezaměstnaných (zejména
rodičů po rodičovské dovolené vracejících se na trh
práce) a zároveň usiluje o zvýšení podílu alternativních forem práce (částečné a sdílené úvazky,
práce z domova apod.) na trhu práce na území hl.m.
Prahy. V rámci projektu probíhají paralelně dvě
hlavní oblasti aktivit:
1. program pro klienty – v rámci něhož jsou
realizovány vzdělávací kurzy (počítačové,
rekvalifikační, jazykové, kurzy rozvoje
osobnosti a kurz týkající se částečných úvazků)
a individuální konzultace,
2. program pro zaměstnavatele – zahrnující seminář
pro zaměstnavatele a burzu práce, soutěž
Společnost přátelská rodině, vytvoření databáze
sociálně prospěšných zaměstnavatelů, informační
brožury a případové studie.

International Academy

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,
které každodenně probíhá v mateřských centrech,
na šíření myšlenky MC a mezinárodní spolupráci
napříč kulturami a hranicemi.
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 se setkají během
výměnných a studijních pobytů (Síť MC konkrétně
hostí polské a španělské ženy), na konferenci GWIA
(Mezinárodní akademie „grassroots“ žen) v Barceloně a na závěrečné konferenci projektu ve Vídni.

aktivní politiky zaměstnanosti

Koordinátorku zastává Lucie Svatošová.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

n Přímý finanční podíl mateřských center na projektech Sítě MC v roce 2007
Mateřským centrům, která spolupracovala na projektech, otevřela
Síť MC příležitost získat cenné
zkušenosti, vedle toho získala MC
nezanedbatelnou finanční podporu.
K finanční částce, která šla do MC
z rozpočtu Sítě MC, je třeba ještě
připočítat peníze, které Síť MC
zprostředkovala, a sice v rámci
projektu Procter & Gamble pro
mateřská centra, jedná se o sumu
950 170,– Kč. Stejně tak je dobré
zmínit materiální vybavení v rámci
projektu Praxe a práce 17 počítačů
a tiskáren do zúčastněných MC.

Projekt
Bernard van Leer Foundation

Aktivita

Částka

podpora regionálních setkání

186 619

Fundraising

150 000

Local to Local Dialog

podpora spolupráce MC s obcí

126 565

HYPO fond

podpora ohrožených projektů MC

EQUAL - Půl na půl

koordinace seminářů v MC

40 697

Wyeth Whitehall Czech

semináře o vakcíně v MC

122 500

Společnost přátelská rodině

internet v MC
krajská kola vyhlášení SPR

Celkem

Letohrad
MC Mozaika
Liberec
MC Krteček
Liberec
MC Čmelák

Koordinaci projektu převzala po Svatavě Staňkové od
1. 9. Regina Kejdová.

n The Grassroots Women’s

Ledeč nad Sázavou
MC Ledňáček

85 000

91 859
54 157

příprava kurzů

147 675

pronájem prostor pro kurzy v MC

240 648

program pro děti účastnic kurzů

92 750

1 338 470



Liberec
Centrum volného času Arabela
Libina
MC Libísek
Litoměřice
MC Klubíčko
Litomyšl
MC Litomyšl
Litovel
MC Rybička
Litvínov
MC pro rodiny se zdravotně
postiženými dětmi Klubíčko
Litvínov
MC Krteček
Lomnice nad Popelkou
MC Dudlík
Luleč
MC Korálky
Lysá nad Labem
MC Empatie
Mělník
RC Kašpárek
Milovice-Mladá
MC Milovice
Mladá Boleslav
MC Sedmikráska
Mladá Boleslav
MC Ovečka
Mladá Boleslav
RC Kulíšek
Mladá Vožice
MC Klubíčko

Moravská Třebová
MC Sluníčko

Kampaně

Moravské Budějovice
RC Korálky

Most
CVČ Pojďte si k nám hrát

Kampaně se staly účinným nástrojem public relations a lobby. Síť MC připravila k 15. výročí
vzniku 1. mateřského centra v ČR v roce 2007 řadu kampaní. Síť MC nabízela mateřským centrům
možnost účasti, metodické vedení pomocí manuálů a společnou publicitu. Mateřská centra měla
dostatek volnosti ve volbě, jakým způsobem se zapojí do jednotlivých kampaní. Zprávy o průběhu
kampaně zpracovala koordinátorka kampaní Lucie Svatošová do závěrečných zpráv, které jsou
k dispozici členům na webových stránkách Sítě MC.

Most
MC Barborka

n Jak se žije maminkám s kočárky

Morkovice-Slížany
RMC Morkovice-Slížany

Mšeno
MC Mšenské Sluníčko
Náchod
Klub SUN Náchod (Dětský
klub Hopsáček)
Náměšť nad Oslavou
MaRC Náměšť
Nechanice
MC Nechanice
Nejdek
RC Zvoneček
Nepomuk
MC Beruška
Neratovice
RC Myšák
Neštěmice
MC Broučci
Neveklov
MC YMCA Neveklov
Nové Město na Moravě
MC Zvoneček
Nové Město nad Metují
MC Na zámečku
Nový Jičín
M-centrum-MC pro nový život
Nymburk
MC Svítání
Olešnice
Olešnické MC Hastrmánek
Olomouc
MC Slunečnice
Olomouc
MC Klubíčko

Termín: 16. – 28. 1. 2007
Cíl: kontrolní den, kontrola a zhodnocení změn od
akcí uskutečněných v rámci kampaně v roce 2006
Počet zapojených MC: 11
Průběh: Zúčastněná MC využila příležitosti kontrolního dne a zorganizovala besedu se zástupci obce,
nebo sbírala dotazníky, mapovala další nevyhovující
lokality a podobně.

1. Jak se žije na dětském hřišti? I – hodnocení stavu
a užívání dětských hřišť.
2. Veřejná anketa „Dětská hřiště nejen dětem“
– zjišťování veřejného mínění a představ
o problematice dětských hřišť.
3. Jak se žije na dětském hřišti II? – prezentace
výsledků výše uvedených aktivit na veřejných
setkáních se zástupci místní samosprávy.

n Táta dneska frčí
n Masopust
Termín: 15. – 21. 2. 2007
Cíl: kromě návratu tradic oslavit masopust průvodem alegorických kočárků, upozornit na přínos MC,
ale i na problémy spojené s životem rodin.
Počet zapojených MC: 22
Průběh: Mateřská centra většinou využila vlastních
zvyklostí oslav masopustu s kontextem sounáležitosti
k celorepublikovým oslavám. Zaměstnanci kanceláře Sítě MC a zástupci několika mateřských center se připojili k organizátorům festivalu Bohemian
Carnevale a reprezentovali mateřská centra průvodem alegorických dětských kočárků na Starém
Městě pražském.

n Národní týden manželství
Termín: 12. – 18. 2. 2007
Cíl: vzbudit celonárodní a mediální zájem o problematiku rozvoje a podpory manželství.
Průběh: Síť MC se oficiálně připojila k prvnímu
ročníku kampaně. Jednotlivá MC doplnila pravidelný
rozvrh programy na posílení vzájemných vztahů
manželů.

n Dětská hřiště dnes a příště
Termín: 25. 4. – 25. 6. 2007
Cíl: osvěta o bezpečnostních a hygienických normách, stejně jako prosazování demografických,
ekologických, architektonických a pedagogických
hledisek při budování dětských hřišť a v neposlední
řadě i vzbuzení zájmu široké veřejnosti zapojit se do
řešení této problematiky.
Počet zapojených MC: 33
Průběh: Kampaň probíhala ve třech fázích:



Termín: 3. – 17. 6. 2007
Cíl: aktivace otců, jejich vtažení

do života mateřských center a posílení role otce.
Počet zapojených MC: 55
Průběh: Kampaň pořádala Síť MC ve spolupráci
s Ligou otevřených mužů. V jednotlivých MC proběhlo: 17 výstav obrázků, 16 zábavných odpolední
se soutěžemi, 8 sportovních akcí, 8 táboráků, 6 společných výletů, 4 výstavy fotografií, 2 společenské
akce. Součástí byla anketa mezi muži o otcovství.

n Spolu u kulatého stolu
Termín: 1. 10. – 2. 11. 2007
Cíl: zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli obce (kraje)
Počet zapojených MC: 13 MC + 11 krajů
Průběh: V rámci kampaně proběhlo dotazníkové
šetření týkající se spolupráce obec–MC a kraje–MC
a dále besedy zástupců MC a představitelů obcí
(krajů) u kulatého stolu. Témata si volili organizátoři
sami dle situace v konkrétním kraji (obci).

n Společnost přátelská rodině
Termín: průběžně celý rok
Cíl: posílení rodiny ve společnosti

a podpora prorodinné politiky
Počet zapojených MC: 7 MC + 11 krajů
Průběh: Oceňování společností, které s podporou
rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí,
rodinných slev, snahy o zachování zdravého životního prostředí atd. už začaly. V roce 2006 a 2007
se Síť MC zaměřila na oceňování zaměstnavatelů
za podmínky, jaké poskytují svým zaměstnancům
z řad rodin s dětmi. Oceňování probíhají na místní,
krajské a celorepublikové úrovni.

Olomouc
Klub rodičů a dětí Chalópka

Public relations a lobby

Olomouc
MC Heřmánek

Média

MPSV

Mateřská centra se stala pro média poměrně atraktivní na místní úrovni, výčtu všech mediálních
výstupů mateřských center se snad ani nelze dopočítat. Na celorepublikové úrovni přitahují pozornost cílené aktivity, jako jsou například kampaně.
Na druhou stranu jsme stále častěji dotazovány
na vyjádření k nejrůznějším událostem v oblasti
rodiny.

Spolupráce s MPSV se rozvíjela na rovině konzultací s ministrem Petrem Nečasem a jeho náměstkem
Mariánem Hoškem, paralelně pokračovala součinnost s Odborem rodinné politiky.

• Vydali jsme 17 tiskových zpráv
k aktuálním událostem
• Bulletin Sítě MC Půl na půl vyšel třikrát
(4/06, 5–6/07, 7/07, 8–9/07)
• Mediální partnerství s časopisy Máma a já
a Uzlíček (internetový) poskytovalo pravidelně
měsíčně dvojstránku pro Síť MC.
Vedle toho vyšly stěžejní články
v časopisech a denním tisku:
•
•
•
•
•
•

MFdnes (2×)
Fórum sociální politiky
Deníky Bohemia
Lidové noviny
OS Noviny
Zpravodajství ČTK

Rut Kolínská vystoupila v televizních
a rozhlasových pořadech:
• Dobré ráno (s náměstkem MPSV Mariánem
Hoškem – vícerychlostní RD)
• Otázky Václava Moravce
(medializace Kuřimské kauzy)
• Sama doma (2×)
• ČT 24 (problémy rodičů na RD
spolu Petrem.Šmolkou)
• Radiožurnál
• Regina, Křesťanské vysílání (3×)
• ČRo 6 – Na bělidle (2×)
• ČRo 6 – Hovory o rodině (3×)
• Proglas

Prezentace
na veřejnosti
Poslání a činnost mateřských center v České republice prezentovala Síť MC na Veletrhu NNO, Baby
EXPO i na Veletrhu pro celou rodinu.

Olomouc-Nové Sady
MC Provázek
Ostopovice
MC Ostopovice
Ostrava
RC Chaloupka

Výsledky:
• Síť MC se partnersky podílela na přípravě
a provedení besedy u kulatého stolu „Bát se či
nebát vícerychlostní rodičovské dovolené“.
• Odbor rodinné politiky provedl dotazníkové
šetření přínosu mateřských center pro
rodinu, výsledky prezentovala Mgr. Kateřina
Příhodová na 3. Kongresu MC v ČR.
• I nadále pokračovala příprava konceptu
služeb pro rodinu, náměstek M. Hošek
poslal metodický pokyn na kraje.
• Ministr Petr Nečas zaštítil předávání
certifikátů Společnost přátelská rodině
a osobně certifikáty předal.
• Petr Nečas a Marián Hošek obohatili anketu
v rámci kampaně Táta dneska frčí svými názory.

Ostrava-Hrabůvka
RC Naschválníček
Ostrava-Nová Ves
MC Rodinka
Ostrava-Poruba
MC Krteček
Ostrov
MC Ostrůvek
Otrokovice
RMC Otrokovice
Pardubice
Rodinné integrační centrum

Lobby
Síť MC je členem Asociace pro rovné příležitosti.
Rut Kolínská byla znovu jmenovaná do Rady vlády
pro rovné příležitosti žen a mužů, a stala se místopředsedkyní výboru pro slaďování rodinného a pracovního života.

Pardubice
Klub maminek
Pečky
MC Pramínek
Písek
MC Kvítek

Spolupráce s partnery
v rámci ČR

Plzeň
MC Jablíčko

Síť MC nemohla vyhovět všem zájemcům o spolupráci. Kapacitu Sítě MC jsme zaměřili především
na prohloubení spolupráce s „tradičními“ partnery
MPSV a Gender studies, o.p.s.
Nově se podařilo navázat pevnější vztah se Stálou
komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a s Ligou otevřených mužů zejména na kampani
Táta dneska frčí.
Seznam oborů a škol, na kterých vypracovali studenti práci s tématem z oblasti mateřských center
se rozšířil o Universitu Tomáše Bati ve Zlíně, Střední
pedagogickou školu v Litomyšli a Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální v OstravěMariánských Horách. Spolupráce se školami překročila hranice, Universita v Kostnici vyslala studentku
na měsíční stáž.



Plzeň
MC Plzeňské panenky
Plzeň
MC Barvínek
Plzeň
Centrum pro rodinu Vinice
Plzeň-Bolevec
CeDR (Centrum dětí a rodičů)
Poděbrady
MC Poděbrady
Police nad Metují
MC MaMiNa

Pozořice
MC Človíček
Praha-Běchovice
Rodičovské centrum Koloběžka
Praha 1
MC Na Poříčí
Praha 1
Komunitní centrum Kampa
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

Spolupráce s partnery
v zahraničí
n MINE
Síť je spoluzakládajícím členem mezinárodní sítě
MC MINE, Rut Kolínská je členkou jejího představenstva.Spolu s Klárou Rulíkovou se zúčastnily
v březnu strategického plánování MINE ve Stuttgartu.
Na podzim se začal realizovat projekt The Grassroots
Women´s International Academy, a tak se Monika
Petruchová a Rut Kolínská zúčastnily v prosinci pracovního setkání účastníků projektu a valné hromady
MINE v Amsterdamu.

n GROOTS International
a Huairou commission
Síť MC jako člen GROOTS (mezinárodní síť ženských
svépomocných skupin) se podílí i na aktivitách
Huairou komise, která úzce spolupracuje s OSN.
Rut Kolínská byla pozvána do Nairobi na zasedání Habitat OSN a na jednání o nové organizační

struktuře Huairou komise. GROOTS a HC přispěly
na zpracování publikace Bourání bariér (historie
lobování MC v ČR) a překlad manuálu organizování
„kulatých stolů“, stejně jako na realizaci projektu
Local to Local Dialog.
Globální facilitátorka GROOTS Sandra Shilen osobně
poděkovala českým MC za „inspiraci a příklad pro
ženy nejen v Evropě, ale i za oceánem.“
Kromě aktivit spojených se členstvím v mezinárodních organizacích se o Síti MC a mateřských centrech hovořilo na Summitu sociálně prospěšných
podnikatelů v Zurichu a na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kam byla Rut Kolínská pozvaná
Schwabovou nadací díky ocenění Sociálně prospěšná podnikatelka.

Praha 5
KMC Barrandov
Praha 5
MC Prokůpek
Praha 5-Řeporyje
MC Řepánek

Nárůst členů

Praha 5-Zbraslav
RC Pexeso
Praha 6
MC Máta

Myšlenka mateřských center inspiruje stále další skupiny žen k založení MC a výsledky činnosti Sítě MC přispěly k pokračování trendu zvýšeného zájmu o členství v Síti MC i během roku 2007. Do Sítě MC bylo přijato 56 mateřských center,
počet členských MC se rozšířil o 29,5 % (ze 190 k 1. 1. na 246 k 31. 12. 2007).

Praha 6
RC Studio Fantazie
Praha 6-Řepy
MC Řepík
Praha 7
RC Letná

194

195

200

I

II

III

206

209

IV

V

219

218

219

220

VI

VII

VIII

IX

239

247

246

XI

XII

Praha 7
MC Ovečka
Praha 9
Kulturní MC Knoflík
Praha 9-Čakovice
MC Cirkus

10

X

Praha 9-Černý Most
Klub maminek Klubíčko

Finanční zpráva

Praha 9-Černý Most
Komunitní centrum Motýlek

Předkládáme přehled o hospodaření v roce 2007, celá finanční zpráva, která obsahuje další rozsáhlé dokumenty Stav a pohyb majetku, pohledávek a závazků organizace, Roční účetní závěrka
včetně všech povinných příloh a celého znění výroku auditora, je vydaná jako samostatná příloha.

Praha 9-Klánovice
MC Klánovice

n Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Náklady 2007

Praha 9-Satalice
KC Heřmánek

z toho: projektové náklady

materiál

náklady na správu

444 897

27 192

kancelářské potřeby

89 210

80 289

8 921

ostatní materiál

69 725

62 753

6 973

drobný majetek

112 983

101 685

11 298

48 130

48 130

0

19 324

19 324

0

132 717

132 717

0

2 670 488

121 566

40 731

36 658

4 073

1 785

1 607

179

cestovní náhrady

106 523

106 523

0

náklady na reprezentaci

109 780

98 802

10 978

telefon, internet, pošta

142 411

128 170

14 241

materiál k seminářům
materiál partnera SPR
reklamní předměty

472 089

nemateriálové náklady
voda, energie, Hradební
opravy a udržování

2 792 054

69 020

69 020

0

odborné služby, semináře

154 209

154 209

0

služby mateřských center

615 537

615 537

0

nájemné

192 841

173 557

19 284

91 859

91 859

0

481 073

481 073

0

58 174

58 174

0

právní služby, audity

internet v mateřských centrech
semináře SPR
náklady partnera SPR
ostatní služby

655 300

72 811

0

74 975

450

0

450

728 111

ostatní náklady
daně a poplatky

74 975
28

0

28

kurzové ztráty

58 628

0

58 628

bankovní poplatky

13 624

0

13 624

1 640

0

1 640

605

0

605

pokuty a penále

pojištění
dokladová inventura
mzdové náklady

5 126 852

4 993 446

133 406

mzdové náklady - mzdy

1 214 412

1 139 319

75 093

mzdové náklady - DPČ

1 452 592

1 429 172

23 420

mzdové náklady - DPP

1 322 131

1 322 131

0

mzdové náklady partnera SPR

195 558

195 558

0

zákonné sociální pojištění

933 475

898 996

34 479

8 684

8 270

414

8 108 831

357 139

zákonné pojištění Kooperativa

Náklady celkem
Náklady v procentech

8 465 970
100%

Praha 9-Horní Počernice
MC MUM

95%

5%

Praha 10
Klub K2
Praha 10-Štěrboholy
MC Klubiště
Praha 11-Jižní Město
MC Domeček
Praha 14
MC Vítejte-Welcome
Prachatice
MC Sluníčko
Prostějov
MC Cipísek
Přerov
MC Sluníčko
Příbram
MC Matylda
Radimovice
MC Lodička
Rakovník
MC Paleček
Rokytnice v Orlických horách
MC Rampušáček
Roudnice nad Labem
MC Matýsek
Rousínov
Klub maminek Pohádka
Rousínov
MC Čechyňka
Rožmitál pod Třemšínem
MC Rozmarýnek
Rudná
MC Rudňáček
Rychnov nad Kněžnou
MC Jája

Úplný objem nákladů v členění na nálady vynaložené pro plnění činností podle projektu a náklady na správu organizace
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Sedlčany
MC Petrklíč
Semily
Centrum pro rodinu M.E.D.
Sokolov
Baby Club Robinson

n Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

Solnice
OS Brouček

Příjmy 2007

Staré Město
RC Čtyřlístek

bankovní úroky

2 236

kurzové zisky

3 600

Stod
MC Mája
Strakonice
MC Beruška
Sušice
MC Medvídek
Světlá nad Sázavou
MC Rolnička

tržby za vlastní činnost

225 700

členské příspěvky

15 000

dary fyzických osob

114 000

dary právnických osob

1 208 838

zahraniční nadace

5 878 168

dotace
MPSV

2 131 600

MPSV – ESF: projekt SPR

2 731 551

MPSV – Equal: Půl na půl

79 365

Dar Jihočeský kraj

10 000

MPSV – ESF: projekt DNH

245 252

MPSV – ESF: Sdílené úvazky

680 400

Svitavy
MC Krůček

Příjmy celkem

Šumperk
MC Babouček

Hospodářský výsledek 2007

Šumperk
MC Komínkov

322 556

7 770 098

ztráta

-695 872

Hospodářský výsledek (ztráta) je dán nerovnoměrným financováním projektů ESF.

Tábor
Rodičovské centrum RADOST
Tanvald
MDC Maják
Teplice
o.s.Nová Ves, MC Větrník
Terezín
MC Klobouk Diakonie
Tišnov
MC Studánka
Trhové Sviny
MC Človíček NEBOJSA

n Výrok auditora:
Podle mého názoru účetní jednotka podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace sdružení Síť mateřských center o. s. k 31. 12. 2007
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu
s českými účetními předpisy. Výše uvedená dotace byla použita na běžné
provozní náklady sdružení.

Trutnov
MC KAROlínka

Dne 30. června 2008
Za společnost: AUDISA SERVICE s. r. o.,
licence KA ČR: 486

Třebechovice pod Orebem
Rodičovské centrum Domeček

Ing. Josef Špeta
č. o. 0062

Třebíč
Třebíčské centrum
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Třešť
MC Jahůdka

Lidé v Síti

Třinec
MC Sluníčko

Rok 2007 proběhl ve znamení testování nové
struktury, která byla zvolena na valné hromadě
v listopadu 2006. V souladu se stanovami
zajišťovalo chod sdružení pětičlenné prezidium
zvolené valnou hromadou a naplňování cílů
Sítě MC sledovala dozorčí rada, jejíž členky
byly zvoleny v jednotných krajích.

n Prezidium
Prezidium se sešlo k jednání 7×.
Prezidium pracovalo ve složení:
Rut Kolínská, prezidentka (statutární zástupkyně)
– oblast „know-how“, PR, lobby, zahraniční spolupráce • Leona Hozová, 1. viceprezidentka (statutární
zástupkyně*) – oblast finančního řízení a fundraisingu • Dagmar Hamalová, viceprezidentka oblast
psaní a řízení projektů • Dana Hubálková, viceprezidentka oblast vnitřní komunikace • Klára Rulíková,
viceprezidentka oblast řízení kanceláře (rezignace
k 31. 7. 2007)
*) od 1. 7. 2007 nemohla ze zdravotních důvodů vykonávat statutární povinnosti

Prezidium se snažilo naplnit hlavní zadání valné hromady, a sice pokračovat v hledání modelu struktury
Sítě MC tak, aby mohla pokračovat profesionalizace
Sítě MC, aby bylo zachované její „know-how“ i její
udržitelnost na neziskovém poli, a zároveň byly
zachovány demokratické principy vztahů mezi členy
a vedením Sítě.

Prezidium a dozorčí rada se dohodly na novém
jednodušším návrhu struktury Sítě MC, ve kterém
zůstává pětičlenné prezidium a kontrolní roli sehrává
kontrolní komise.
Valná hromada 1. 12. 2007 návrh schválila a zvolila
členky prezidia i kontrolní komise včetně náhradnic.
Prezidium s tříletým mandátem zvolené
na valné hromadě 1. 12. 2007:
Rut Kolínská – prezidentka (statutární zástupkyně)
• Leona Hozová – 1. viceprezidentka (statutární
zástupce) • Dana Hubálková – viceprezidentka
• Hana Pudelská – viceprezidentka • Simona
Vlasáková – viceprezidentka
Jako náhradnice do prezidia byly zvoleny
(v pořadí podle počtu hlasů):
Edita Kozinová, Markéta Literová, Dagmar Hamalová
Kontrolní komise s tříletým mandátem zvolená
na valné hromadě 1. 12. 2007 (v pořadí podle
počtu hlasů):
Monika Čuhelová • Pavlína Bartošová • Eliška
Kasinová • Klára Rulíková • Anna Kůrková
Jako náhradnice do kontrolní komise byly zvoleny (v pořadí podle počtu hlasů):
Kateřina Tomešová • Zuzana Bláhová • Kateřina
Kulhánková • Petra Boháčková • Kamila Kabelková

Dozorčí rada se sešla k jednání: 5×
Dozorčí rada pracovala ve složení:
Pavlína Bartošová (Liberecký kraj), Lucie Cvaková
(Jihomoravský kraj), Monika Čuhelová (Pardubický
kraj), Pavla Fojtíková (Zlínský kraj), Eliška Kasinová
(Praha), Edita Kozinová (Moravskoslezský kraj),
Marie Kubátová (Královéhradecký kraj), Ivana
Lhotáková (Ústecký kraj), Iveta Ondráčková (Kraj
Vysočina), Hana Pudelská (Plzeňský kraj), Simona
Vlasáková (Středočeský kraj), Jitka Zapletalová
(Olomoucký kraj)
Volby členek dozorčí rady proběhly v jednotlivých
krajích od prosince 2006 do února 2007, za Jihočeský a Karlovarský kraj zůstalo místo v dozorčí radě
neobsazeno. Dozorčí rada byla zvolena s časově
omezeným mandátem na dobu jednoho roku.
V tomto období spolupracovala s prezidiem formou
připomínkování dokumentů a dále v oblasti přípravy
nové struktury Sítě MC.

Týnec nad Sázavou
MC Motýlek
Týniště nad Orlicí
MC Ratolest
Uherské Hradiště
RC Bonifác
Uničov
MC Sluníčko
Ústí nad Labem
MC Pohádka
Ústí nad Labem
Baby club
Ústí nad Labem
MC Ovečka (CPR Archa)
Ústí nad Orlicí
MC Medvídek
Ústí nad Orlicí
RC Srdíčko
Valašské Meziříčí
MC eMCéčko

n Kancelář Sítě MC
n Rada

Turnov
Centrum pro rodinu Náruč

Služby Sítě zajišťovala kancelář Sítě MC:
Projektová manažerka: Jana Fajtová • Asistentka:
Monika Petruchová • Účetní: Pavlína Novotná •
Lucie Svatošová (od 1. 3.) • Daniela Pírová (od
1. 3.) • Iva Heřmánková (od 1. 3.) • Vít Novotný •
Regina Kejdová (od 1. 9.) • Svatava Staňková

n Krajské koordinátorky
Petra Benešová • Hana Cinková • Daria Čapková,
Kateřina Dvořáková (od 1. 3.) • Petra Houšková,
Leona Hozová (do 28. 2.) • Jiřina Chlebovská,
Lenka Kalniková (do 30. 6.) • Edita Kozinová (zástup
od 1. 10. 2007) • Irena Macháčková (od 15. 3.)
• Bohuslava Nejedlá • Daniela Pevná, Svatava
Staňková • Petra Svobodová (od 15. 3.), Hana
Šnajdrová • Petra Štěpová • Petra Tenglerová

n Externí spolupracovníci

Varnsdorf
MC Rybička
Velká Bíteš
MC Človíček
Velké Meziříčí
MC Rodinka
Veltrusy
RC Havránek
Vimperk
MC Budulínek
Višňové u Znojma
RC Čtyřlístek
Vlašim
RC Světýlka
Vodňany
MC Duha

Právní poradenství: Anna Kůrková
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Votice
DC Pohádka

Poděkování

Vrchlabí
MC Kopretina
Vsetín
RMC Sluníčko
Vysoké Mýto
Centrum pro rodinu Kujebáček
Vyškov
MC Radost
Zábřeh
MRC Hnízdo
Zlín
RC Baby DOMINO
Zliv
MC Sluníčko
Znojmo
RC Maceška
Zruč nad Sázavou
MC Setkání
Žamberk
RC Pohoda

SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC
OD 1. 1. 2008 DO UZÁVĚRKY
VÝROČNÍ ZPRÁVY
Benátky nad Jizerou
MC Benátky

Považujeme za velké privilegium, že řada podporovatelů, sympatizantů a lidí ochotných pomoci
se v roce 15. výročí vzniku MC v ČR natolik rozrostla, že vyjmenování jednotlivců tak, abychom
na někoho nezapomněli, snad už ani není možné. Pevně věříme, že všichni, kdo stáli při Síti MC
v roce 2007, se najdou v obecném pojmenování.

n Vřelé díky patří našim rodinám a partnerům,
kteří nesli zátěž naší práce spolu s námi.
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 smyl ve společné práci,
podle svých možností k ní přispívají a mají tak podíl na rozvoji Sítě MC • Našim sympatizantům, kteří nám
stáli oprou • 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 Další poděkování patří i donátorům, kteří s důvěrou

a pochopením finančně podpořili práci Sítě MC:

MPSV • Evropská unie (ESF) grantová schémata OPRLZ, EQUAL, JPD3 • Jihočeský kraj • Bernard
van Leer Foundation • GROOTS International • Huairou commission • HYPO stavební spořitelna a. s.
• Wyeth Whitehall Czech s. r. o. • PKS MONT, a. s., NOVERA spol. s. r. o. • Casta Invest a. s. • Patagonie
production (Mgr. Pavla Köpplová) • Pruhovaná kočka (Marek Alexa) • HiPP Czech s. r. o. • Občanská inspirace • Portál, s. r. o. • PICCOLO, spol. s r. o. • Kofola a. s.

Máme naději, že naše dobré vztahy budou pokračovat i v roce 2008.

Benešov nad Černou
MC Klubíčko Benešov
nad Černou
Bruntál
MRC Skřítci
Černolice
MC Čertíci z Černolic

Pohled do roku 2008

České Velenice
Mateřský klub Piškůtek
Dubňany
Centrum pro rodinu Srdíčko
Havířov-Šumbark
MRC Sluníčko Havířov
Horní Cerekev
MC Klubíčko

Ohlédnutí za rokem 2007 připomíná „tučná léta“, byl to rok zrání a bohaté sklizně. Tím silnější jsou naše
obavy, jak v roce 2008 obstojíme. Víme, že by měl přinést nové evropské výzvy, ale naše zkušenosti velí
příliš se nespoléhat.
Jistota, na které můžeme stavět, je vědomí, že členové Sítě MC vědí, kam chtějí směřovat, a hledání té
správné cesty svěřili prezidiu. Posilou ve dnech nejistoty nám může být dobrý cíl a opora věrných partnerů.
Vykročme s odvahou a nebojme se hledat alternativní řešení. Ostatně zametené cestičky se brzo omrzí.

Lázně Bělohrad
MC Lázně Bělohrad

Rut Kolínská
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Měziměstí

Činnost Sítě MC v jednotlivých krajích

MC Klíček
Mirošovice

Přehled událostí v jednotlivých krajích, jak jej podávají koordinátorky, přesvědčuje o správnosti
rozhodnutí posílit služby Sítě MC v krajích a potěšení z přístupu jednotlivých MC ke spolupráci.
Přesto nás mrzí, že přes veškeré úsilí koordinátorek není pochopení představitelů krajů srovnatelné a že zejména míra jejich pochopení se řadí k příčinám velkých rozdílů mezi kraji.

MC Čolek
Mníšek pod Brdy
MC Oáza
Mukařov
MC Mukařov-sko

Kraj: Jihočeský

Kraj: Karlovarský

Koordinátorka: Bohuslava Nejedlá
Počet MC: 1. 1. 2007 (6) • 31. 12. 2007 (13)
Nárůst členů: 7 MC, 8 vstoupilo
a 1 ukončilo činnost

Koordinátorka: Hana Šnajdrová
Počet MC: 1. 1. 2007 (3) • 31. 12. 2007 (6)
Nárůst členů: 3 MC

MC Koblížek

Spolupráce mateřských center v kraji v roce 2007 je stále
ve fázi vývoje, ale MC začala komunikovat s krajskou koordinátorkou. Nekonaly se žádné velké akce. Připravované
regionální setkání proběhne v roce 2008. Společně se MC
prezentovala na bambiriádě v Karlových Varech a na prezentační akci v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Podařilo se společně hovořit se zástupci státní správy
v rámci kampaně Spolu u kulatého stolu. MC se stále
zabývala finanční nestabilitou. Plánujeme v budoucnu společné vzdělávání a regionální setkávání. Na krajském úřadě
se dařila pouze spolupráce s odborem školství, kde je
možné žádat o dotace na jednorázové akce pro veřejnost.
Jinou podporu Krajský úřad pro MC neposkytoval.

Rodičovské centrum Klubíčko

Mateřská centra Jihočeského kraje pořádala společná
setkání od roku 2003. V roce 2007 se uskutečnila dvě
regionální setkání podpořená z projektu BvL a dvě setkání
koordinátorek MC. Spolupráce s Krajským úřadem, která
byla navázána v roce 2006, se nadále rozvíjela. Mateřská
centra spolupracují především s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví. V roce 2007 byl podán podnět k zapojení
JČ kraje do projektu rodinných slev (Rodinné pasy) a ke
zřízení dotačního titulu na podporu mateřských center,
který byl poprvé vyhlášen v lednu 2008. V březnu 2007
uspořádala jihočeská MC pod záštitou hejtmana RNDr.
Jana Zahradníka 1. konferenci JČ MC na téma „Žena
a matka v současné společnosti, aneb Jak sladit rodinu
a profesi“. Maminky z MC měly možnost setkat se
s odborníky a zajímavými hosty a podařilo se medializovat činnost jihočeských MC. Dále byla schválena podoba
krajského letáku. Na srpen jsme připravily týdenní pobyt
pro rodiny s dětmi. V říjnu se ve spolupráci s Krajským
úřadem konala beseda u kulatého stolu na téma Služby
pro rodinu a prorodinná politika kraje a byly předány krajské certifikáty Společnost přátelská rodině.

Kraj: Jihomoravský
Koordinátorka: Daniela Pevná
Počet MC: 1. 1. 2007 (14) • 31. 12. 2007 (26)
Nárůst členů: 12 MC
V roce 2007 proběhla tři regionální setkání s podporou
BvL (Bílovice nad Svitavou, Tišnov, Znojmo). Spolupráce
mateřských center také probíhala formou společných
projektů (mimořádný dotační program JMK na podporu
MC, iniciativa Rodiče a děti v Dětské fakultní nemocnici
Brno). Úspěšně se rozvíjela spolupráce s Krajským úřadem. Konalo se setkání zástupkyň MC s hejtmanem JM
kraje u příležitosti Dne matek, v říjnu proběhla beseda
u kulatého stolu na téma Koncepce rodinné politiky v JM
kraji za účasti představitelů kraje. Z besedy vzešly podněty
pro další postupné kroky Krajského úřadu v oblasti rodinné
politiky a možnost zahrnutí MC do systému finanční podpory kraje. Byly zahájeny přípravy na tisk krajského propagačního letáku Sítě MC. Problémy mateřských center jsou
finance (zejména v 1.čtvrtletí v roce), nedostatek aktivních
lidí, velký nárůst administrativy, mnohde nevyhovující prostory. Vzájemná komunikace se zlepšuje a vznikají stále
nová MC.

Nový Bor

Ostrava-Bělský Les

Pardubice
Rodičovské centrum Dubínek
Plzeň
Rodičovské centrum Vlnka
Praha 6-Sedlec
Klub Rybička
Praha 9-Vinoř
MC Bublina

Kraj: Královéhradecký
Koordinátorka: Hana Cinková
Počet MC: 1. 1. 2007 (17) • 31. 12. 2007 (18)
Nárůst členů: 1 MC, 2 vstoupila, 1 omezilo činnost
V roce 2007 dále probíhala neformální spolupráce mezi
jednotlivými MC, především co se týká předávání zkušeností. Regionální setkání z projektu BvL se konala
čtyři. Úspěšně proběhly semináře ve spolupráci se
Sítí MC financované z projektu Equal. Dařila se spolupráce na kampaních vyhlašovaných Sítí MC a zdařila se
i beseda u kulatého stolu. Povedlo se i poprvé vyhlásit
subjekty, které získaly certifikát Společnosti přátelské
rodině. Problémem zůstává v některých městech neochota
zastupitelů jakýmkoliv způsobem podporovat činnost MC
a nezájem pochopit problémy, se kterými se potýkají
rodiny s malými dětmi. Do budoucna plánujeme rozvíjet
spolupráci mezi MC a Krajským úřadem, podporovat nově
vznikajících MC a realizovat společné projekty financované z fondů EU. Mateřská centra jsou zahrnuta do komunitního plánu přes obce s rozšířenou působností. Kraj
vypisuje každý rok několik programů na činnost s dětmi.
V tomto roce v květnu mohla MC žádat o finanční prostředky poprvé na odboru sociálních věcí jako doplňkové
služby k sociálním službám. Jednalo se o program určený
k dofinancování projektů z MPSV. Kraj nemá zpracovanou
koncepci rodinné politiky a podporuje profesionální organizace fungující ve větším měřítku, kde je kladen důraz
na sociální pomoc, službu a je vyžadována registrace jako
sociální služba.

Psáry
RC Dolní Jirčany
Rožnov pod Radhoštěm
MC Kolovrátek
Sázava
MC PUTTI
Škvorec
MC Škvoreček
Valtice
Miniklub Valtice
Žacléř
MC Žabka

ČESTNÍ ČLENOVÉ SMC
Monika Jaeckel
PhDr. Jiřina Šiklová
PhDr. Alena Wagnerová
Prof. Zdeněk Matějček † 2004
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Kraj: Praha
Koordinátorka: Svatava Staňková
Počet MC: 1. 1. 2007 (28) • 31. 12. 2007 (30)
Nárůst členů: 2 MC, 5 vstoupilo, 2
ukončila členství a 1 ukončilo činnost
Setkání pražských center proběhlo za rok 2007 celkem
šestkrát, tři v rámci projektu BvL a tři z projektu Dítě není
handicap. Zástupkyně z 12 MC se setkávaly pravidelně při
projektu Praxe a práce, který je zaměřený na návrat rodičů
po RD na trh práce. V květnu se prezentovalo společně 9
MC na bambiriádě a 4 MC na veletrhu Baby Expo společně se Sítí MC. V listopadu se také prezentovala MC
na Veletrhu pro celou rodinu. Na konci dubna se v rámci
oslavy 15. výročí založení MC Na Poříčí konala beseda
u kulatého stolu a předávání certifikátů SPR. Problémem
ve spolupráci v kraji je velká vytíženost vůdčích osobností
v MC. Většina MC se také potýká s finanční nestabilitou.
I v dalším roce jsou v plánu společná setkání a prezentace.
Začátkem roku se začala rozvíjet spolupráce s Magistrátem
hl. m. Prahy. MC se podílela na návrhu grantových témat
pro rodinné služby. 31. října se konala beseda u kulatého stolu se zástupci MHMP na Staroměstské radnici.
Tématem byla koncepce rodinné politiky v Praze a proběhlo i oceňování SPR. Koncem roku probíhala příprava
na zahájení pracovních skupin, které budou zpracovávat
koncepci rodinné politiky na MHMP, MC byla přizvána
ke spolupráci. Budou zapracovávat připomínky a podněty
do této koncepce. Jedním ze čtyř hlavních témat koncepce
je podpora NNO poskytující služby rodinám. Na MHMP
začala pracovat koordinátorka prorodiných služeb, se kterou byla navázána úzká spolupráce. V plánu je poprvé
vyhlášení grantového programu pro služby pro rodinu
na rok 2008, ze kterého by mohla MC financovat provozní
náklady a zaměstnance center. Počítáme také se zapojením
se do komunitního plánování hl. m. Prahy.

Kraj: Liberecký
Koordinátorka: Petra Houšková
Počet MC: 1. 1. 2007 (10) • 31. 12. 2007 (11)
Nárůst členů: 1 MC
Za uplynulý rok proběhla dvě regionální setkání, kulatý
stůl v prostorách krajského úřadu, dvakrát předávání ocenění SPR. Několik MC se aktivně zapojilo do kampaní
Sítě. 8 MC vytvořilo podklady pro projekt s pracovním
názvem „Kočárkotrasy“, který iniciovala Kartografie Praha.
V průběhu prázdnin bylo realizováno 7 výletů MC v kraji
pod názvem Za pohádkou našeho městečka. Proběhly
semináře v rámci projektu Equal a byla úspěšně dokončena realizace projektu Druhý schod, který byl financován
z prostředků EU (SROP). MC v kraji trápí mnoho otázek,
které souvisí s rozvojem činností organizací a s jejich
postupnou profesionalizací. Plánujeme pokračovat v regionálních setkáváních, při společné prezentaci se zaměřit
na jednu významnou akci za rok s celokrajskou působností, připravit a realizovat další společné regionální pro-
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jekty, rozvíjet prorodinnou politiku na úrovni obcí i kraje,
zahájit činnost pracovní skupiny MC v Libereckém kraji.
Spolupráce s krajským úřadem dosud probíhá formou
morální podpory, jiné formy spolupráce zatím krajský úřad
nenabízí.

Kraj: Moravskoslezský
Koordinátorka: Lenka Kalniková (do 30. 6.)
• Edita Kozinová (zástupkyně od 1. 10.)
Počet MC: 1. 1. 2007 (12) • 31. 12. 2007 (14)
Nárůst členů: 2 MC
Krajská koordinátorka Lenka Kalniková pracovala v kraji do
června 2007 a od října ji zastupovala členka dozorčí rady
Edita Kozinová. V kraji proběhla v roce 2007 tři regionální
setkání, kde si MC předávala své zkušenosti. V tomto roce
vznikalo velké množství nových MC v kraji. V současné
době je realizován projekt „Slova nejsou důležitá“,
na kterém spolupracují tři MC: Sluníčko z Karviné, Bobeš
z Bohumína a Chaloupka z Ostravy. Projekt hrazený z Blokového grantu EHP Norska multikulturní život v komunitách. Společným cílem je integrace rodin cizinců do
MC. Projekt trvá do 13. 6. 2008 a prozatím se dařilo cíle
naplňovat. Velkým přínosem je nejen integrace cizinců,
ale především dobrá spolupráce těchto tří MC. Jednání
s krajem zatím nebyla úspěšná. Lenka Kalniková jednala
s náměstkyní paní Wenierovou o dotačních titulech pro
MC v kraji, zatím bohužel bez výsledku.

Kraj: Pardubický
Koordinátorka: Petra Benešová
Počet MC: 1. 1. 2007 (11) • 31. 12. 2007 (17)
Nárůst členů: 6 MC, 8 vstoupilo,
2 ukončila činnost
Mateřská centra se v roce 2007 sešla na třech regionálních
setkáních. Mimo vyřešení běžných pracovních problémů
se jejich zástupkyně domluvily na společné prezentaci
všech center v kraji formou informačního letáku, bohužel
se nepodařilo zajistit finance. Na regionálních setkáních
se budou MC scházet i v příštím roce. Velkým problémem pro centra je zajišťování financí na chod a činnost
center a to především v 1. čtvrtletí v roce, kdy není jasné,
v jaké výši budou schváleny dotace. Do budoucna MC
v kraji plánují projekt pro všechna centra v kraji na zajištění
financí na pokrytí základních činností, provozních nákladů
a zaměstnanců center. Dalším cílem je zorganizování
vzdělávacích seminářů pro zástupce všech center v kraji.
V Pardubickém kraji se již několik let daří dobrá spolupráce s krajským úřadem. Mimo morální podpory také
všechna MC, co požádala o dotaci od PK pro rok 2007, tak
obdržela finanční podporu ve výši cca 50 000,– Kč. Pro
rok 2008 opět mohou MC žádat v dotačním řízení o grant.
S MC kraj počítá v projektu „Rodinné pasy“. Vyvrcholením
spolupráce bylo setkání u kulatého stolu v Litomyšli, kde
se sešlo 70 zástupců mateřských center, městských úřadů,

krajského úřadu a Sítě MC a diskutovali o vzájemné spolupráci a o roli mateřských center ve městě a o prorodinné
politice Pardubického kraje. Pan Bc.Miloslav Macela, radní
zodpovědný za sociální péči, neziskový sektor a cestovní
ruch Pardubického kraje, vyzval centra ke spolupráci
na tvorbě prorodinné politiky Pardubického kraje.

V tomto smyslu obcím doporučuje podporovat vlastní MC
nebo aktivity k jejich založení, a dále zahrnout služby pro
rodinu do komunitních plánů obcí a neomezovat se pouze
na sociální služby dle zákona O sociálních službách.

Kraj: Středočeský
Kraj: Olomoucký
Koordinátorka: Petra Tenglerová
Počet MC: 1. 1. 2007 (13) • 31. 12. 2007 (17)
Nárůst členů: 4 MC
V tomto roce byla uspořádána čtyři regionální setkání,
zlepšila se vzájemná komunikace a výměna zkušeností
mezi jednotlivými MC. Daří se rozšiřování nabídky programů, postupně profesionalizace vedení MC u některých
center, zlepšování obecného povědomí o poslání, nabídce
a fungování MC. MC v kraji trápí většinou finance, prostory,
formální náležitosti fungování MC (hygiena, pojištění,
předpisy bezpečnosti, požární ochrany), málo aktivních
klientek, obecně nízké uznání práce MC. Ve spolupráci
s krajem byla určena kontaktní osoba z KÚ pro komunikaci
s krajskou koordinátorkou. Za podpory šesti aktivních MC
byla v říjnu uspořádána beseda u kulatého stolu na téma
Prorodinná politika Olomouckého kraje a Rodinné pasy.
Součástí kulatého stolu bylo slavnostní předávání certifikátů Společnost přátelská rodině. S mateřskými centry
se počítá jako se službou navazující na sociální služby
ve Střednědobém plánu sociálních služeb Olomouckého
kraje. Přislíbená finanční podpora činí 20.000,– Kč ročně
na každé žádající občanské sdružení.

Kraj: Plzeňský
Koordinátorka: Irena Macháčková
Počet MC: 1. 1. 2007 (7) • 31. 12. 2007 (11)
Nárůst členů: 4 MC
V polovině března začala v kraji pracovat nová krajská
koordinátorka, poté co byla původní koordinátorka Hana
Pudelská zvolena do dozorčí rady v listopadu 2006. Nová
koordinátorka zrealizovala rozsáhlou depistáž MC v kraji.
Na počátku listopadu se pak uskutečnilo regionální setkání
všech MC a oceňování firem v rámci krajské kampaně
Společnost přátelská rodině. Společná cesta MC čeká
v budování si místa na krajské úrovni. Společný bude
postup v propagaci a popularizaci center směrem k široké
veřejnosti. Krajský úřad se poměrně vstřícně postavil
k žádosti o zahájení diskuse s MC. Nemá však v úmyslu
aktivizovat jakákoli opatření z oblasti prorodinné politiky
včetně vypracování její krajské koncepce. Nemá a nebude
vytvářet zdroje finanční podpory center. Kraj vnímá činnost
MC jako smysluplnou a zasluhující si podporu. V tomto
smyslu informoval úřad o svém postoji k MC širokou
veřejnost ve svém zpravodaji, který zdarma do schránek
dostávají všichni občané Plzeňského kraje. Kraj zastává
názor o prvořadé úloze konkrétních obcí při podpoře MC.

Koordinátorky: Petra Štěpová (jih),
Jiřina Chlebovská (sever)
Počet MC: 1. 1. 2007 (34) • 31. 12. 2007 (45)
Nárůst členů: 11 MC, 13 vstoupilo,
2 ukončila činnost
V roce 2007 proběhla 3 regionální setkání s podporou
BvL (Nymburk, Sedlčany, Jílové u Prahy) a 5 tematických
setkání bez podpory BvL (Poděbrady a Nymburk k Bambiriádě, Praha ke KPSS, 2× setkání v Posázaví a Dobříš
k bezpečnosti a hygieně dětských hřišť.) Centra ve Středočeském kraji se aktivně zapojovala do celorepublikových
kampaní a projektů. MC v severovýchodní části kraje se
společně prezentovala na Bambiriádě v Nymburce (8 MC).
Problémem pro MC je většinou nedostatek financí, nevyhovující prostory, málo nadšených dobrovolníků a velké
množství administrativy. Za účasti kraje, MPSV a krajských
koordinátorek proběhla 22. 6. beseda u kulatého stolu
na téma hledání možností podpory prorodinných služeb,
celoroční jednání přinesla své plody v podobě navýšení
prostředků do humanitárního fondu (celkově byla rozdělena částka 1 950 000 Kč na program podpory rodiny,
z toho 14 MC čerpalo 960 200). Petra Štěpová je členkou
pracovní skupiny Rodina, děti a mládež – podpora MC
byla zařazena do priorit střednědobého plánu KPSS, MC
díky tomu budou moci čerpat finance z i vyhlašovaných
programů v rámci sociálních služeb. Kraj nabízí i další
fondy: sportu, kultury a fond hejtmana, z kterých úspěšně
a někdy i opakovaně čerpala MC v kraji na svoji činnost,
Krajský úřad považuje podporu zdravé rodiny za důležitou.
Centra v kraji budou i nadále spolupracovat, pokračovat
v pravidelných setkáváních, i když je to bez finanční podpory náročnější. Mají zájem vydat společný propagační
leták všech MC v kraji.

Kraj: Ústecký
Koordinátorka: Petra Svobodová
Počet MC: 1. 1. 2007 (18) • 31. 12. 2007 (19)
Nárůst členů: 1 MC, 2 vstoupila
a 1 ukončilo činnost
Spolupráce mateřských center v tomto roce byla poznamenána střídáním koordinátorek. Proběhla dvě setkání MC
v kraji. MC začala spolupracovat až od druhého setkání,
ke kterému došlo na začátku měsíce listopadu roku 2007.
MC se shodla, že se musí setkání konat častěji. 19. 11.
se na Krajském úřadě uskutečnila konference Sociální
služby v Ústeckém kraji, kde svou činnost představila
mimo jiné také Ústecká MC. Největším úspěchem bylo
především to, že se rozběhla spolupráce a komunikace
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mezi MC v kraji. MC se také aktivně zapojila do přípravy
databáze „Doporučujeme“, ve které si jednotlivá MC předávají kontakty na organizace či odborníky, se kterými
mají dobrou zkušenost. V prosinci došlo k slavnostnímu
předávání certifikátů Společnost přátelská rodině. Jedním
z hlavních úkolů do příštího roku je navázat bližší spolupráci s krajským úřadem a pokusit se prosadit vytvoření
fondu na podporu MC v kraji. Krajský úřad nám nabídl
spolupráci při udělování certifikátu Společnost přátelská
rodině na krajské úrovni. Kraj mateřským centrům nabízí
účast na vyhlášených dotacích.

dách a bude dávat prostor k seznámení jejich pracovníků
s prací a myšlenkou MC. MC jsou zapojena do propagace
projektu „Rodinné pasy“ na Vysočině.

Kraj: Vysočina

Mateřská centra ve Zlínském kraji i v roce 2007 pokračovala ve spolupráci, kterou započala v červnu 2006. Během
roku 2007 se uskutečnila 2 regionální setkání (5. 2. 2007
v Holešově a 10. 10. 2007 v Kroměříži), a to díky podpoře Nadace BvL. Regionálních setkání se účastnila
i nečlenská MC. Hlavním přínosem našich regionálních
setkání bylo sdílení informací, zkušeností, a také vzájemná
podpora. V dubnu 2007 se ve Zlínském kraji vystřídaly
krajské koordinátorky. V kraji se dařila vzájemná komunikace MC, spolupráce a výměna zkušeností. Hodně MC
se potýkalo s nedostatkem finančních prostředků, malými
prostory. V plánu je společná prezentace na krajské úrovni.
V listopadu proběhla na Krajském úřadě ve Zlíně historicky
první beseda u kulatého stolu na téma Prorodinná politika kraje. Současně při kulatém stole proběhlo slavnostní
předávání certifikátů Společnost přátelská rodině. Setkání
a slavnostního předávání certifikátů se zúčastnil náměstek
hejtmana MVDr. Stanislav Mišák a také prezidentka Sítě
mateřských center Mgr. Rut Kolínská. Po prvním kulatém
stole se rozhýbaly ledy a Krajský úřad se začal o MC více
zajímat. Začaly se otevírat dveře ke společnému jednání.
Plánujeme osobní schůzky i pozvání na akce MC.

Koordinátorka: Daria Čapková
Počet MC: 1. 1. 2007 (7) • 31. 12. 2007 (11)
Nárůst členů: 4 MC
V roce 2007 v kraji proběhla dvě hojně navštívená regionální setkání za podpory Nadace BvL. MC se zapojila
do kampaní Sítě MC, úspěchem byla i velká účast MC
na besedě u kulatého stolu na Krajském úřadě. MC se
společně prezentují od tohoto roku na stránkách krajského
i-deníku Vysočina-news. Dobrá je vzájemná komunikace
mezi MC. Podařilo se založit databázi odborníků v kraji.
MC trápí finance a malé povědomí o práci MC a jejich
přínosu pro společnost. Na rok 2008 je v plánu společná
prezentace na úrovni kraje a obcí – výstava o práci MC.
Spolupráce s Krajským úřadem stojí na úplném začátku.
Velice pozitivní vliv měla beseda u kulatého stolu na téma
„Co mohou MC nabídnout“ konaná dne 1. 11. na Krajském
úřadě, kterého se zúčastnila i prezidentka Sítě MC Rut
Kolínská. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ kraje
Vysočina přizval MC k účasti na jejich pracovních pora-
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Kraj: Zlínský
Koordinátorky: Leona Hozová (do 31. 3.)
a Kateřina Dvořáková (od 1. 4.)
Počet MC: 1. 1. 2007 (9) • 31. 12. 2007 (10)
Nárůst členů: 1 MC

English summary

The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world.
English saying – motto of the MC’s

n Proverb
„I am thinking of all of you, who help to create better life
conditions for families, of all, who participate in parental
and community responsibilities, of all, who prevent social
deracination, of all, who bring hope to your fellow men.
Our individualized and commercial society supports rather
dehumanization and isolation. Even though it is not only
Czech trend, in reformation we still lag behind the countries with working developed civil society. That is why
I wish you to really enjoy the good feeling and deserved
reason for pride. After all, how many opportunities like that
do we actually have?“
Václav Havel
part of the Havel’s speech at the occasion of the Mother
Center’s 15th anniversary in the Czech Republic

n Acknowledgements
The year 2007 was full of celebrations for it was the year
of the 15th anniversary of the first mother center in the
Czech Republic and it had been also five years since the
Network of Mother Centers was established. (Although
Network of mother centers was registered 22.10.2001, it
actually started in March of 2002 when the major part of
the institution was settled). We experienced moments of
hindsight, nostalgia and festivities but first of all we remembered all the hard and exhausting work we had done,
which filled us with a rare good feeling. We can compare
Network of Mother Centers to an orchard full of beautiful
trees that yield perfect fruit. We were tended to rest on
one’s laurels by the almost magic smell of the fruit. The
Network really did gain popularity among its members
that lures other centers to join us and that led to the fact
that more and more members want to actively work on
our campaigns and projects. Furthermore, because of the
veracity of the MC Network we can work on both regional
and nation-wide co-operation.
But it would have been foolish if we thought that the orchard did not need any more care. All the success was
like a big prompt to achieve even more progress. So we
mostly concentrated on looking for a new structural model
of MS’s. A model that would be based on the unique
Mother Center’s „know how“ and would become strong
and safe from the other competitive non-profit associations. A model that would stay democratic about relationships between members of the Network no matter how
hard it would be, but at the same time a model that would
always be able to fulfill the actual members’ and the whole
organization’s needs. In the end presidium and supervisory
board introduced to the majority a simple model they had
created (the assembly of the members, the five-committee presidium, and the control committee), it was almost
unanimously approved. The model is based on trust; the

assembly of members trust the presidium in everything
that relates to a document of Strategic goals and conception of the development of Network of MC civic union until
the year 2013.
Similarly we were also looking for a functional model that
would be responsible for keeping open and friendly relationships and unity between the employees both of mother
centers and of the whole Network of mother centers.
A giant like increase in number of members throughout the
last few years caused that working party including regional
coordinators are supposed to do more and better job, but
it has also brought a lot of new ideas for co-operation in
the Network of mother centers.
The presidium appreciates all the work everyone has done
in an effort to bring into effect plans to preserve the trend
of perfection. All of you deserve huge thanks!
Rut Kolínská
The Network of mother centers’ presidents



Project of the
Network of MC
Mother centers have been working in the Czech Republic
since 1992. Based on many years of experience with cooperation with mother centers, there was an obvious need
of civic union of the Network of mother centers which was
created in 2001.

The assembly of the members specified and
extended project of the Network of MC:

1. Co-ordination, advertising, and extending the Network
movement in CZ and connecting it to international
organisations
2. Strengthening values of family circles and relationships
between generations, parenting, and both mothers and
fathers roles in society
3. Support of legal protection to familes, maternity and
equal opportunities for all
4. Support of healthy life in healthy enviroment
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Warranty of the
Network of MC
The assembly of members as well voted Ethic codex of the
Network of MC in 2007, which includes warranty.
The Network guarantees, that the
member organization:
• is not founded to make a profit
• is self-contained and non-profit organization
or it is under another founder
• is open and available to all social groups
regardless of race nor religion
• maintains a principle of self-help
• represents a socialy preventive function
• is a place where all generations meet with a special
emphasis on people taking care of little kids
• motivates to active parenting
• offers important information mostly in the family field
• provides selfeducation, exchanging
own experience and knowledge
• offers self-fulfillment
• is kind of an open gate from where a lot of
activities is provided for the public
• participates in society development
Neither the title of the mother center nor its full working
range is decisive.

MEMBERS OF THE
NETWORK
Still more and more women are inspired by the thought
of mother centers to establish new MC’s and fruit of the
Network’s work helped the fact that Network’s popularity
grew also in 2007. There were 56 new mother centers that
joined the Network therefore number of the member MC’s
increased by 29.5% (from 190 on 1. 1. 2007 to 246 on
31. 12. 2007)

SERVICES FOR THE
MEMBERS
Consultancy
Assistance and methodical guidance for MC members but
also for those who are just begining
Consultancy on-line
Network’s know how, accounting, legal counselling,
projects writing, and financial management
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Space for sharing and exchaning experience
Tuesday letter – newsletter, Web sites ( incl. discussion
forum), Bulletin „Half-and-half“.
Education
Network of mother centers was able to offer 70 educational
classes also thanks to financial aid from EU structural
funds and CZ state budget.
Archive and library

ACTIVITY OF THE
NETWORK OF MC
Working of the Network represents its function. Each step
consists of many types of activities that includes services
for its members, meetings, projects, advertisings, public
relations, special interest group, and co-operation both at
home and abroad. We must have our eyes always open,
be aware of what is happening in the world, and be able
to seize an opportunity any time one occurs. Therefore,
many times our success depends on those externals like
financial sources, amount of prosperous fundraising but
also on the outside matters’ corelation.
We do not call year of 2007 fructiferous for nothing, for
the proof there is a huge amount of projects which were
carried into affect, camapigns, eduaction offers, as well
as an improvement in our structure, that is our regional
coordinators.

People in the network
The Presidium with a three-year mandate elected
by the assembly of members 1. 12. 2007:  
Rut Kolínská (presidents), Leona Hozová (1st vicepresidents), Dana Hubálková, Hana Pudelská and Simona
Vlasáková (vice-presidents)
A Control committee with a three-year mandate
elected by the assembly of members 1. 12. 2007: 
Monika Čuhelová, Pavlína Bartošová, Eliška Kasinová,
Klára Rulíková, Anna Kůrková
The Network services were provided under the office
in the Network MC: Jana Fajtová, Iva Heřmánková,
Regina Kejdová, Pavlína Novotná, Vít Novotný,   Monika
Petruchová, Daniela Pírová, Lucie Svatošová
Regional coordinators: Petra Benešová, Hana Cinková,
Daria Čapková, Kateřina Dvořáková, Petra Houšková,
Leona Hozová, Jiřina Chlebovská, Lenka Kalniková,
Edita Kozinová, Irena Macháčková, Bohuslava Nejedlá,
Daniela Pevná, Svatava Staňková, Petra Svobodová, Hana
Šnajdrová, Petra Štěpová, Petra Tenglerová

Projects
Quite rich sortiment of the centers’ activities depend on
projects’ chances and opportunities. Some of the projects
partly financed basic services and their expanding and
improving. Other projects made it easier to open new
branches of MC, including offers of co-operation and help
to each MC (members of the Network of MC).

n 1. Projects for main
Network’s activity

An expand of MC Network professional services in
czech regions
Main basic goal was to expand and improve MC’s services
and build a working system of regional coordinators.
Growing from bottom up II (1. 9. 2006 – 28. 2. 2008)
Project supported by Bernard van Leer Foundation was
based on the thesis: „A system is just as strong as its
members.“

n 2. Projects to support an

Network partner of the project
Half-and-half – equal opportunities
for men and women
The project was focused on problems about equal job
offers for men and women and on fight against discrimination on job market, it was also focused on support for
minority groups and other social handicapped groups of
people when trying to get a job.
A child is not a handicap
The main goal of the project was to equilibrate job opportunities for men and women through e-learning education
and both-way exchange of experience.
Field Experience & Work
Educating parents when on parental/post-parental holiday
and field experience at the same time
Shared-time work as an instrument of active employment policy
Project focused on increasing scientific, personal, and social hypothesis of long-term unemployed and on increasing of portion alternative job offers.
The Grassroots Women’s International Academy
Project MINE is focused on expanding, reflecting, and
documenting informal education, that takes place in
mother centers every year to familiarize people from different countries and cultures with the idea of MC’s.

activity of each mother center
Procter & Gamble for mother centers
It had been 4 years in 2007 since we started Co-operation
with Foundation VIA to support mother centers’ activity in
CZ with a financial aid from company Procter & Gamble.
Local to Local Dialog
The project’s role was to finance MC projects that targeted
building, maintaining, and developing equivalent partnership between mother centers and county representatives
when creating local policy. Financial aid by GROOTS
International and Huairou commission.
Support of Programs in Danger
Inward selective procedure made it possible to found MC
programs, that mother centers could get started, but could
not afford to finance them. Financial aid HYPO Stavební
Spořitelna a. s. (Construction Bank Inc.)

n 3. Projects financed by EU
The Network of MC bearer of the project
The Society family friendly
Main goal of the project was to increase minority groups’
employment and competence, improve their knowledge
and skills in nontraditional jobs for women, and help to
expand flexible job market with a special attention to provide equal opportunities for men and women.



MEETINGS
3rd Mother centers’ congress, November 30
Mother centers friendly to family was a title of congress that took place in Prague with the late president
Václav Havel’s and Mr. Vladimír Špidla’s, the member of
European committee, patronage. At the congress there was
a résumé of last fifteen years and Jiřina Šiklová together
with Alena Wagnerová were talking about the centers as
a phenomenon of the civil society while a new democracy
of the mother centers was being born. Mother centers
were evaluated as services for families by Marian Hošek
and Kateřina Příhodová, representatives of MPSV (Work
and Social Care Department) deputy and as organizations
friendly to family by minister Petr Nečas, who also bestowed a certificate to MC’s representatives. All organizations that received the certificate Company friendly to family, were chosen by a jury within a competition Company
friendly to family. Sandra Shilen, global facilitator GROOTS
and Union’s of mother centers in Slovakia vice-headmistress, also had a speech at the conference. There was all
together 251 adults and 30 kids participants.
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The Majority Members 1. 12. 2007
Day after the congress in Prague the assembly of members’ role was to decide in what form, what formation, and
what direction MC’s are supposed to follow, the assembly did it without any problems. Members of the Network
voted new structure, presidium, even substitutes, Ethic
codex, Warranty and Strategic goals and conception of the
development of Network of MC civic union until 2013.

Carnival
Goal: besides celebrating Carnival with a traditional,
allegoric pram-parade, call attention to benefits of MC but
also to the problem connected with living a family life.

115 adults together with five kids participated at the meeting.

Children’s playgrounds today and tomorrow
Goal: edification about safety and hygienic standards,
as well as an enforcement of demographic, ecological,
architectonic, and pedagogic implications when
building children’s playgrounds and last, but not at
least; interest the society in solving the problems.

Regional Meetings
Regional meetings happened to be a popular place to
exchange and share experience, to find and to look for
united interests in both regional and nation-wide levels.
The meetings (all together 44) served as opportunities to
recall what had happened since the last MC meeting but it
also was a chnce to discuss local MC needs.

National week of marriage
Goal: Draw the nationwide and media attention to the
questions about progress and support of marriage.

Daddy rocks today
Goal: activation of fathers and strengthen their role, as
well as their participation in family life and mother centers.

Visits at the MC’s
Visits of the presidium members at the centers were
greatly appreciated by participants, it filled the participants
with a feeling of belonging and unity and they could share
inspiration.

Family Friendly Society
Goal: strengthen family role in society
and support pro-family policy

Network Activities In
Each Region

PUBLIC RELATIONS AND
LOBBYISM

According to events from each region as our coordinators
report, it would be helpful to strength Network services in
regions and it also shows that individual MC’s are happy to
co-operate with the Network. But we are still disappointed
that despite all the hard work our coordinators do, there is
not enough understanding from region representatives and
mainly that is the reason why the mother centers differ so
much between each other in different regions.

Media
Mother centers happened to be very popular among local
media, it is merely impossible to count how many times
MC was mentioned or was even the main news in media.
Nation-wide, it is activities with a special purpose like
campaigns that draw the media attention. On the other
hand we are being still more and more questioned to express our opinion about many events relating to family.



• 17 press release about actual events
• Bulletin Half-and-half three times published
• Media partnership Máma a já a Uzlíček (Mammy and
I and a Kinkle) – monthly two pages devoted to MC
• Magazines and Daily newspaper: MF Dnes
(Young Queue Today) (twice), Forum of social
policy, Journal Bohemia, Lidové noviny (People’s
Newspaper), OS Newspaper, Zpravodajství
ČTK (Press Service Czech Press Agency)
• Press and News Services: Dobré Ráno (Good
Morning), Otázky Václava Moravce (Václav Moravec’s
Questions), Sama Doma (At Home Alone) (twice), ČT
24 (Czech Television 24), Radiožurnál (Radio journal),
Regina, Křesťanské Vysílání (Chistian broadcast) (three
times), Proglas, ČRo 6-Na Bělidle (twice), Hovory
o Rodině (Conversations about family) (three times)

CAMPAIGNS
Campaigns became a useful instrument for linking to municipality and experts and good tool of public relations.
Network MC organized many campaigns in 2007 at the
occasion of 15th anniversary of the 1st mother center in
CZ. Network MC was offering an opportunity of participation, methodical leading with manuals, and common publicity. Mother centers had enough freedom when choosing
how to participate in campaigns.
How to live with the pram
Goal: a control day, check and verification of changes
that were achieved thanks to campaign in 2006
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Together at the round table
Goal: to improve and deepen co-operation
with county representatives

Presentations in Public
Mother centers’ purpose and activity in the Czech Republic
were presented by Network MC at the Trade Fair NNO, Baby
EXPO, and also at the Trade Fair for the whole family.
Co-operation with Partners within the Czech
Republic
MPSV (Work and Social Care Department), Gender
Studies, o.p.s., Permanent committee for CZ family of Chamber of Deputies of CZ Parliament, Open Men
League (Daddy rocks today campaign), High Schools and
Universities
Lobbying
Network MC is a member of Association for equal opportunities. Rut Kolínská was nominated to be one of the
governing councils for equal opportunities for men and
women, and she is also a vice-chairwoman of a board,
which’s goal is to combine home life together with a career.
MPSV (Work and Social Care Department)
The co-operating with MPSV was developing through our
counsels with minister Petr Nečas and his deputy Marián
Hošek., at the same time our concurrence with the department of family policy continued.

Effects:
• Network MC participated on preparing and
realizing meeting at a round table
• „To Be Afraid or not to Be Afraid of
Multispeed Parental Holiday“
• Department of family policy carried on a research
about benefits for families of mother centers,
the outcomes were presented by Mgr. Kateřina
Příhodová at the 3rd MC Congress in CZ.
• Preparation of concept of services for families
was still continuing, deputy minister M. Hošek
sent methodical instruction to regions.

• Minister Petr Nečas arranged Company family
friendly certificates handover and he also
handed the certificates over in person.
• Petr Nečas and Marián Hošek improved enquiry within
campaign Daddy rocks today by their own ideas.
Co-operation with partners abroad
GROOTS International and Huairou Commission
Network MC as a member of GROOTS (Grassroots
Organizations Operating Together in Sisterhood) also participates in Huairou committee’s activities, which co-operates with UN.   Rut Kolínská was invited to Nairobi where
a UN habitat took place and to conference about a new
structure of Huariou committee. GROOTS and HC helped
with publishing Removing Barriers (history of lobbying
MC in CZ) and with translation of manual about organizing
„the round tables“, and also with realization of project
Local to Local Dialog.
Global facilitator of GROOTS Sandra Shilen thanked Czech
MC for „inspiration and example for women not just in
Europe but also beyond the ocean,“ in person.
Besides activities connected with membership in international organization, Network MC and mother centers were
also talked about at Summit social entrepreneurs in Zurich
and at International economic forum in Davos, where Rut
Kolínská was invited to by Schwab foundation because she
got an evaluation for Social entrepreneur.
MINE
Network is international network’s MC MINE co-founder,
Rut Kolínská is a member of its directorship. In March she,
together with Klára Rulíková, participated in strategic planning of MINE in Stuttgart.
The project The Grassroots Women’s International
Academy was started in fall and so Monika Petruchová and
Rut Kolínská attended a work meeting of project members
and the MINE assembly in Amsterdam, in December.

LOOK INTO 2008
When we think of the 2007, we think of a year full of crops
and yield. Harder it is for us to think about 2008. I know it
should bring new European offers and opportunities, but
our experience teaches us to not depend on anything. We
can be sure about one thing and that is the fact that members of the Network MC know what they want to achieve
and finding the right way they entrusted to the presidium.
At the days of uncertainty awareness of our beneficial
goals and help from our sponsors can be a relief to us.
Let’s start the new year with courage and shall not be
afraid of trying new alternative solutions. After all, stereotype is not interesting for anyone too long.
Rut Kolínská
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Special thanks
We feel very honored and we appreciate that there are so many supporters, sponsors, and other people
willing to help especially since the 15th anniversary, that it is probably impossible to name everyone’ name
and not to forget anyone. We hope that everybody who helped us in MC will find themselves in the following
general acknowledgements.

We thank to: Our families and partners – who
carried the load of our work together with us • The
Members of the presidium – who were responsibly
resolving every task that was given to them by
the assembly of members • The Members of the
supervisory board – who responsibly participated
in finding the working Network’s structure • The
Employees of the Network of MC office – who did
not fail to help even during some more exacting
time periods • Regional coordinators – who were
working with their heart for MC in the regions •
Member mother centers – that are able to see the
importance of co-operation, they helped to improve
the co-operation and thus they participate in
expanding the Network of MC • Our promoters –
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who were always a reliance to us • The Specialists
– who were pointing out the sense of our work •
The Representatives of associated organizations
both at home and abroad – who co-operate with
the Network of MC and participate in projects and
campaigns • The Representatives of MPSV (Work
and Social Care Department), – who co-operate
with the Network MC and support mother centers
as the services for a family • Politicians – who
are aware of the benefits that the Network of MC
brings to the society and family • We have hope
that our good relationships will continue in 2008 •
We also thank the sponsors, who trusted us and with
an understanding gifted the Network with a financial
aid.

