
— Rok 2010 probíhal v černobílém duchu. Na jednu stranu Síť MC dosáhla 
statutu „Organizace uznaná MPSV“ a mezinárodní projekt GWIA byl oceněn 
Pečetí kvality Grundtvig, na straně druhé se nám nedařilo finančně pokrýt 
všechnu činnost.

Hledání nových možností a nových cest přivedlo Síť mateřských 
center na rozcestí. Teprve čas potvrdí správnost směru, ve kterém se 
členové Sítě MC rozhodli pokračovat. Základní ujištění vyjadřují slova 
John C. Maxwella: „Velkých cílů je možné dosáhnout jedině tehdy, když se 
spojí mnoho lidí dohromady.“

Sounáležitost s těmi, kdo „tvoří mosty, které propojují společenskou 
zodpovědnost se zodpovědností rodinnou,“ jak říká Rostya Gordon-Smith, 
vyjádřila mnohá členská centra zapojením do kampaní a dalších aktivit 
Sítě MC. Máme naději, že se jim dostalo i zpětné vazby.

Výroční zpráva za uplynulý rok přináší bohatou sklizeň kreativního 
působení pracovního týmu, který nepodlehl tlaku doby a zůstal věrný 
poslání Sítě MC, které je možné naplňovat, pokud dokážeme jít všichni 
stejným směrem.

Služby Sítě MC si udržely kvalitu zejména díky vzájemnému sdílení, 
soudržnosti a podpoře pracovního týmu. —

— Rut Kolínská –  
členky prezidia Sítě MC

Úvodní slovo

— Věřím, že žádný úspěch nemůže nahradit selhání 
v rodinném životě. Rodina je jedním z největších mis-
trovských děl přírody a základní kámen společnosti.

Věřím, že nedostatek emočního sebeuvědomění 
a pocitu bezpečí u mladých lidí v naší společnosti je 
výsledkem izolace od rodinného krbu, dostatečné péče 
a času stráveného společně, bezpodmínečné lásky, 
předávání hodnot a žití příkladem. Láska, porozumění 
a podpora v rodině je to největší požehnání, které je 
nám dáno a je nám dosažitelné, neboť záleží na kaž-
dém z nás.

Každý otec a matka si musí uvědomit, že děti 
budou následovat jejich příklad, ne jejich rady. Děti 
mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku 
a byly vychovávány otcem a matkou, kteří ctí manžel-
ské smlouvy.

Věřím, že jeden z nejdůležitějších příkladů v ro
dině, který předáme svým dětem, je jim ukázat, jak se 
jejich otec a matka mají rádi. Rodiče mají povinnost 
vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se 
o jejich tělesné a duchovní potřeby, a učit je vzájemně 
se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat hodnoty 
a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí.

Mateřská centra jsou mosty, které propojují spo-
lečenskou zodpovědnost se zodpovědností rodin-
nou. Jsou to nositelé hodnot, dobrovolnictví, podpory 
a neměnného hlasu pro zachování rodiny. —

— Rostya Gordnon-Smith 
ředitelka PeopleIMPACT s. r. o. členka představenstva 

PMF – People Management Forum.
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Poslání sítě MC

Mateřská centra působí 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.

GaranCe sítě MC

Síť MC garantuje, že členská organizace:  

• není zřízena za účelem vytváření zisku
• je samostatnou neziskovou organizací 

nebo je zaštítěna jiným zřizovatelem
• je otevřená a dostupná všem sociálním 

skupinám bez ohledu na původ a smýšlení
• dodržuje princip svépomoci
• plní sociálně preventivní funkci
• je místem setkávání všech věkových kategorií, 

s důrazem na osoby pečující o malé děti

• motivuje k aktivnímu rodičovství
• poskytuje všeobecně důležité informace 

především z oblasti rodinné problematiky
• umožňuje sebevzdělání, předávání 

vlastních zkušeností a vědomostí
• nabízí seberealizaci
• stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí 

aktivity pro širokou veřejnost
• podílí se na rozvoji občanské společnosti

Stejně tak valná hromada roku 2007 odhlasovala Etický kodex Sítě MC, 
jehož součástí je Garance.

Název mateřského centra ani rozsah jeho činnosti není rozhodující.

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

2

SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC O. S. 
KE DNI 15. 6. 2011

Babický drak o. s.
Babice u Říčan

MC Bakovánek
Bakov nad Jizerou

MC Benátky
Benátky nad Jizerou

MC Hvězdička
Benešov

MC Klubíčko
Benešov nad Černou

MC Medvídek BEN
Benešov nad Ploučnicí

MC Slunečnice
Beroun

MC Velrybka
Bílá Lhota

MC Žirafa
Bílovice nad Svitavou

Klub Ratolest při Oblastní 
charitě Blansko
Blansko

MC Kapřík
Blatná

Balónky o. s.
Blažovice

RC Slůně
Bohumín

Centrum mladé rodiny BOBEŠ
Bohumín

MC Kuličky
Bohuňovice

Mateřské a rodinné centrum Nebojsa
Bojkovice

KaMC Jílovice
Borovany

MC Boskovice
Boskovice

MC Brandýský Matýsek
Brandýs nad Labem

MC Sedmikráska
Brno

Klub Pastelka
Brno

RC MáTáta
Brno – Řečkovice



 n Krajská střediska

Působení krajských koordinátorek v jednotlivých kraj-
ských střediscích je věnována samostatná kapi-
tola ČINNOST SÍTĚ MC V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH. 
Z výsledků lze vysledovat větší dostupnost vzdělá-
vání pro MC, posílení spolupráce nejen mezi samot-
nými centry, ale především s krajskými úřady a dalšími 
organizacemi na úrovni krajů. Podpora byla věnována 
i samotným krajským koordinátorkám, které se sešly 
na třídenním semináři v Harrachově a dvakrát na jedno-
denním setkání v Praze.

 n Vnitřní informační systém

Základním informačním zdrojem zůstaly webové 
stránky www.materskacentra.cz. Tam jsou obecné 
informace pro všechny, členům poskytujeme výhodu 
v podobě uzavřené sekce s interními informacemi. Zde 
je možné také dohledat zásilky, které rozesíláme pro-
střednictvím celorepublikových i krajských mailinglistů: 
Úterní dopisy (44 čísel) a Krakolisty (informace kraj-
ských koordinátorek každý měsíc o činnosti krajského 
střediska). Webové stránky se rozrostly o intranet pro 
zaměstnance a vedení Sítě MC.

V roce 2010 se podařilo vydat další číslo bulletinu Půl 
na půl v rámci projektu Vzájemně spolu aneb integrace 
cizinců, obsahuje metodiku a cenné zkušenosti a rady 
pro práci s cizinci v MC.

Návštěvníci kanceláře mohli čerpat informace z kniho
vny a archivu.

 n Pracovní skupiny

V průběhu roku 2010 se krajské koordinátorky zapojily 
do práce tematických pracovních skupin, které připra-
vovaly podklady pro tzv. „Balíčky pro MC“, mapování 
MC, změnu manuálů a stanov.

Vzniklo i několik pracovních skupin v krajích, tam se 
řešila krajská problematika jako například prorodinná 
politika, putovní výstavy, vzdělávací programy apod.

 n Poradenství a konzultace

Individuální poradenství jednotlivým členům posky-
tovaly především krajské koordinátorky, ale i další 
zaměstnanci Sítě MC. Individuální právní, účetní, pro-
jektové a PR poradenství probíhalo telefonicky či 
emailem a také bylo k dispozici v uzavřené sekci na 
webových stránkách.

V sedmi krajích probíhalo speciální poradenství v MC 
pro rodiče, kteří se vracejí na trh práce, v rámci pro-
jektu Krok k zaměstnání.

 n Vzdělávání pro mateřská centra

V průběhu roku jsme nabídli celkem 111 seminářů 
a 4 akreditované rekvalifikační kurzy.

Evropské projekty otevřely velkou vzdělávací nabídku, 
která částečně pokryla poptávku MC. Jednalo se 
o 4 rekvalifikační kurzy o 70 seminářů.
v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání:
• semináře pro osoby poskytující službu 

péče o děti (30 seminářů v 6 krajích)
• semináře pro mateřská centra 

(33 seminářů v 7 krajích)
v rámci projektu Krok k zaměstnání:
• 4 akreditované rekvalifikační kurzy Péče 

o děti ve věku od 3 do 15 let
• 7 seminářů Zpět do zaměstnání

Proto jsme na celorepublikové úrovni nabídli jen 6 dal-
ších seminářů (2× Seminář účetnictví, Tvorba projektů, 
Jak psát výroční zprávu, Jak pokračovat, Seminář per-
sonalistiky).

O to bohatší nabídku vzdělávání v jednotlivých krajích 
poskytly krajské koordinátorky, 29 seminářů zahrno-
valo oblast řízení MC (účetnictví, fundraising, tvorba 
projektu a projektové řízení, personalistika, komunikace 
pro pracovníky NNO, asertivita, manipulace, syndrom 
vyhoření, krizové situace, fotografování a dokumentace, 
výroční zpráva, propagace, BOZP a PO) i oblast pro-
gramovou (workshopy pro vedení aktivit s dětmi, první 
pomoc, péče o děti, psychomotorický vývoj…).

Na MŠMT jsme získali dva akreditované rekvalifikační 
kurzy:
• Akreditaci rekvalifikačního kurzu Jak začít 

pro koordinátory mateřských center
• Akreditaci rekvalifikačního kurzu 

Pečovatelka o děti ve věku 3 – 15 let

Činnost sítě MC

Síť mateřských center pokračovala v roce 2010 v krocích k naplňování 
dokumentu Strategické cíle a koncepce rozvoje Sítě MC o. s. do roku 2013. 
Pětiletou koncepci schválenou valnou hromadou v roce 2007 se většinou 
dařilo naplňovat. Dařilo se rovněž řešit i nové potřeby, které přinesl čas.

SLUŽBY ČLENŮM
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MRC Skřítci
Bruntál

MC Pampeliška
Březnice

Mateřské a komunitní 
centrum Kocourek
Březová nad Svitavou

MC Buštěhradský pelíšek
Buštěhrad

Centrum pro rodiče s 
dětmi Kopretina
Bystřice nad Perštejnem

MC Kulíšek
Bystřice u Benešova

MC Kopretina
Čáslav

MC Čelákovice
Čelákovice

Veselá beruška
Černá Hora

MC Dvoreček
Černilov

TAMTAMMRAVENIŠTĚ
Černošice

MC Oáza
Česká Kamenice

MC Pumpkin
Česká Lípa

MC Rosa
Česká Třebová

MC Máj
České Budějovice

RC Rozárka
České Budějovice

MC Leporelo
České Budějovice

KRC Petrklíč
České Budějovice

Mateřský klub Piškůtek
České Velenice

RC Kostička
Český Brod

MC Míša
Český Krumlov

RC Amálka
Český Krumlov

MC Bělásek
Děčín



Vedle klasických příležitostných setkávání spojených většinou s významnou 
událostí obohatily prostor k setkávání zejména projekty z ESF. Staly se 
příležitostí nejen pro koordinátorky, ale také pro další aktivní lidi z MC. Navíc 
lektorky z řad zaměstnanců Sítě MC včetně členek prezidia měly jedinečnou 
možnost osobně navštívit mateřská centra zapojená do projektu.

 n Krajská setkání

Setkávání MC v rámci krajů má svůj tradiční rámec, 
díky obdivuhodné práci krajských koordinátorek pro-
běhlo celkem 149 společných akcí (regionální setkání 
a společné pobyty 43, vzdělávací programy 35, kraj-
ské kulaté stoly 7, další různé akce – putovní výstavy, 
Bambiriáda, kampaně apod. 62). Podrobnosti uvá-
díme v kapitole ČINNOST SÍTĚ MC V JEDNOTLIVÝCH 
KRAJÍCH.  
 
 

 n Valná hromada 12. 11. 2010

Přípravě pravidelné řádné valné hromady byla věnována 
velká pozornost. Na jednání 12. 11. 2010 v Senátu PČR, 
kterého se zúčastnilo 91 hlasujících členů, 20 hostí, 
7 dětí a 18 členný organizační tým, bylo zvoleno nové 
prezidium.

sPoleČná setkávání

 n Mezinárodní konference

Konference „Vzájemně spolu aneb integrace 
cizinců v mateřských centrech“ pod záštitou mís-
topředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga 13. 12. 2010 v Českém centru v Praze 
završila půlroční projekt zaměřený na sběr dat o dosa-
vadních zkušenostech s integrací imigrantů v mateř-
ských centrech u nás i v zahraničí a na tvorbu meto-
dického navedení, jak se zapojováním cizinců do aktivit 
mateřského centra začít. Účast 47 dospělých a 5 dětí.
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MC Rákosníček
Děčín

RC Klíček
Dobrovice

MC Hastrmánek
Dobruška

MC Budulínek
Dobřany

RC Fabiánek
Dobřichovice

MC Dobříšek
Dobříš

MC Břežánek
Dolní Břežany

Baby club Krteček
Dolní Poustevna

MC (CPR) Benjamínek, o. s.
Domažlice

RMC Kráčmerka
Domažlice (Branka)

Centrum pro rodinu Dokolečka
Doubravčice

Kolokoč – o. s. pro děti a mládež
Drnovice

MC DUPY DUB
Dub u Prachatic

Klub malých Dubáčků
Dubá

Centrum pro rodinu Srdíčko o. s.
Dubňany

MC Žirafa
Dvůr Králové nad Labem

MC Klubíčko
Frenštát pod Radhoštěm

Klub maminek Broučci
FrýdekMístek

RC Kolečko
Frýdlant nad Ostravicí

RC U Rosničky
Frýdlant nad Ostravicí

RC Majáček
Havířov

MRC Sluníčko Havířov
Havířov – Šumbark

MC Zvoneček
Havlíčkův Brod

Centrum Mateřídouška o. s.
Hejnice Foto z Valné hromady v Senátu PČR – 12. 11. 2010



Projekty

 n Síť mateřských center – 
záruka kvality služeb pro rodinu 
v mateřských centrech

Síť MC získala statut střešní „Organizace uznaná MPSV“ 
pro tříleté období 2010– 2012.

Hlavní cíl projektu spočívá v naplňování metodické, 
edukační či poradenské činnosti Sítě mateřských center 
tak, aby vedla ke stabilitě Sítě MC i jednotlivých mateř-
ských center.

Realizované aktivity v roce 2010:

I. Podpora a metodická pomoc členským organi-
zacím i nově vznikajícím MC:

Individuální poradenství pro MC, poradenství prostřed-
nictvím uzavřené sekce na webových stránkách Sítě MC, 
poradenství a předávání informací prostřednictvím mai-
linglistu, sdílení zkušeností, vzdělávání pro účastníky z 
MC a pro zaměstnance Sítě MC

II. Cílené prosazování společných zájmů rodin 
a mateřských center

1. Spolupráce se státní správou a samosprávou  
na všech úrovních

2. Společné kampaně

3. Společné PR na krajské a celorepublikové úrovni

Výsledky projektu a jeho přínos přibližuje značná část 
výroční zprávy za rok 2010.
 
Manažerka projektu: Mgr. Rut Kolínská
Termín realizace: 1. 1.– 31. 12. 2010

Projekt probíhal za finanční podpory 
MPSV: Program podpory fungující 
rodiny – podpora zařízení služeb 
prevence sociálního vyloučení pro 
rodiče pečující o dítě do 6 let věku.

 n Vzájemně spolu aneb Integrace 
cizinců v mateřských centrech

Projekt Sítě mateřských center byl zaměřen jednak na 
zmapování aktivit, které jednotlivá (MC) realizují na poli 
integrace cizinců, a na vytvoření metodiky integrace 
cizinců v MC. Projekt vyšel ze zkušeností, že mateřská 
centra se stala pro rodiče s dětmi přirozeným prostře-
dím a že k setkávání zástupců nejrůznějších národností, 
etnik a kultur zde dochází přirozeně, aniž by tento pro-
ces byl cíleně nazýván „integrací“.

Realizované aktivity projektu:
• Mapování stavu integrace v MC
• Vytvoření metodiky pro MC
• Distribuce metodiky do MC a semináře 

„Integrace cizinců v MC“
• Kampaň (15.– 21. 11. 2010) a konference 

„Vzájemně spolu“ 13. 12. 2010
Manažerka: Mgr. Rut Kolínská
Termín realizace: 1. 7. 2010 – 31. 12. 2010

Projekt finančně podpořilo MPSV

1. PROJEKTY 
NA ZÁKLADNÍ ČINNOST 
SÍTĚ MC

2. PROJEKTY 
NA PODPORU ČINNOSTI 
JEDNOTLIVÝCH MC

5

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Klub maminek Andílek
Hluboká nad Vltavou

Rodinný klub Motýlek o. s.
Hodkovice nad Mohelkou

Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodonín
Hodonín

MC Srdíčko
Holešov

MC Klubíčko
Horní Cerekev

MC Krakonošátka o. s.
Horní Rokytnice nad Jizerou

RK Pohoda Horoměřice
Horoměřice

MC Hořováček
Hořovice

RC zaHRÁTka
Hostivice

Mája
Hošťka

KMC Sedmikráska
Hradec Králové

Mateřský klub Pohoda
Hradec Králové

MC Žirafa
Hradec Králové 12

MC Domeček
Hradec Králové 3

MC Dráček
Hranice

MC Andílci
Hrotovice

MC Cipísek
Hustopeče

MC Klubíčko
Cheb

RC oHRÁTka
Chlumčany

MC Sluníčka
Chlumec u Ústí nad Labem

MC Kamínek
Choceň

RC Beránek
Choceň



3. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EU

 n Šance rodině a zaměstnání

Projekt Šance rodině a zaměstnání usiluje o podporu 
slaďování rodinného a pracovního života rodičů peču-
jících o děti předškolního věku, a to prostřednictvím 
nabídky kvalitní a profesionální péče o děti a zároveň 
aktivním působením na zaměstnavatele.

Projekt napomůže rozvoji a profesionalizaci mateřských 
center jako organizací poskytujících alternativní službu 
péče o děti.

Projekt je realizován v 10 krajích České republiky 
(Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký, Moravsko slezský, 
Zlínský, Královéhradecký, Jihočeský)

Realizované aktivity v roce 2010:

1. Cyklus vzdělávacích seminářů pro osoby 
poskytující službu péče o děti – v 6 krajích 
(Jihočeský, Královéhradecký, Liberecký, 
Olomoucký, Plzeňský, Zlínský)

2. Cyklus vzdělávacích seminářů pro 
mateřská centra – v 7 krajích (Jihočeský, 
Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, 
Olomoucký, Plzeňský, Zlínský)

3. Regionální setkání zaměřená na výměnu 
zkušeností a poznatků týkajících se péče 
o děti v mateřských centrech – ve 3 krajích 
(Královéhradecký, Olomoucký, Středočeský)

4. Průběžné oslovování zaměstnavatelů s nabídkou 
zařazení do Databáze zaměstnavatelů 
přátelských rodině – průběžná aktualizace 
Databáze na webových stránkách Sítě MC

5. Vyhlášení kampaně Společnost 
přátelská rodině

6. Vydání sešitku pro rodiče a pečující 
osoby „Otázky a dohody“  

Manažerka: PhDr. Lucie Plešková
Termín realizace: 1. 8. 2009 – 31. 7. 2011

 n Krok k zaměstnání

Projekt reaguje na finanční krizi spojenou s růstem 
nezaměstnanosti, podporuje alternativní formy práce 
a motivuje rodiče pečující o děti k aktivnímu hledání 
vhodného zaměstnání. Je realizován v 7 krajích České 
republiky (Moravskoslezský, Středočeský, Zlínský, 
Královéhradecký, Ústecký, Olomoucký a Vysočina).

Realizované aktivity v roce 2010:

1. První čtyři běhy rekvalifikačního kurzu 
Péče o děti ve věku od 3 do 15 let, pro 
který získala Síť MC akreditaci MŠMT.

2. Zároveň ve všech krajích proběhl seminář 
Zpět do zaměstnání, jehož cílem bylo pomoci 
rodičům při opětovném návratu na trh práce.

3. Na seminář navázala aktivita Poradenství 
v MC, během které jsou poskytovány 
individuální konzultace.

4. Na konci roku započaly práce na Publikaci pro 
pečovatele/ky, která shrne nejvýznamnější 
informace potřebné k provozování služeb péče 
o děti.  

Manažerka projektu: Mgr. Klára Vlková
Termín realizace: 1. 5. 2010 – 30. 4. 2012
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MC Kolibřík
Chomutov

Dětský klub U Broučka
Chomutov

Mateřský klub
Chotěboř

Mama klub Chrudim
Chrudim

RC Chvaletice
Chvaletice

RC Měsíční houpačka
Ivančice

MC Ivanovický rarášek
Ivanovice na Hané

MC Jablíčko
Jablonec nad Nisou

RC Jablíčko Jablonné nad Orlicí
Jablonné nad Orlicí

Mateřský klub Rozmarýnek o. s.
Jaroměř

MaRC Dymáček
Jedovnice

MC Pohádka
Jesenice u Prahy

MC Krteček Jeseník
Jeseník

MC Tudyznudy
Jevany

RC Palouček
Jevíčko

MC Kapička
Jičín

MC Rodinka
Jilemnice

MC Permoníček
Jílové u Prahy

MC Jinečáček
Jince

Mantulie o. s.
Jindřichovice pod Smrkem

Centrum pro rodinné 
aktivity Včelka (CePRA)
Jiříkov

MC Koťátko
Jiříkov

MC RADKA
Kadaň

MC Karlovy Vary
Karlovy Vary



 n Krok za krokem

 
Hlavním cílem projektu je usnadnit rodičům s dětmi 
návrat do zaměstnání. Všechny aktivity projektu souvisí 
s rozvojem služeb péče o předškolní děti, která je spe-
cifickým požadavkem této cílové skupiny.

Projekt Krok za krokem je ve své stěžejní části realizo-
ván v Moravskoslezském kraji, s připravovaným násled-
ným rozšířením vybraných aktivit do dalších 6 krajů. 
Hlavní aktivity jsou koncipovány tak, aby komplexně 
podpořily rozvoj alternativní péče o dítě, a to jak na teo-
retické, tak také na praktické platformě. Nedílnou sou-
částí je tedy zapojení tří partnerů do projektu, kteří díky 
denní realizaci klíčové aktivity Miniškolky (která byla 
zahájena v únoru 2011) ověří připravovanou metodiku 
firemních školek/miniškolek. Samostatnou aktivitou je 
také práce se zaměstnavateli, pro které bude kromě 
semináře k dispozici také publikace zmíněné metodiky.

Realizované aktivity v roce 2010:

1. Další služby péče o dítě, databáze pečovatelek

2. Osvěta firemních miniškolek
 
Manažerka projektu: Mgr. Lenka Kalniková
Termín realizace: 1. 11. 2010 – 30. 4. 2013

 n Vzdělávací program neziskového 
sektoru v Jihomoravském kraji (JMK)
Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího 
vzdělávání pro lektory z oblasti neziskového sektoru 
v JMK. V rámci projektu bude vytvořen na základě poža-
davků a potřeb pracovníků NNO vzdělávací program 

„Lektor metodiky neziskových organizací“. Program 
umožní školení lektorů v oblasti zakládání a fungo-
vání neziskových organizací a vedení seminářů a dal-
ších forem vzdělávání dospělých na témata neziskového 
sektoru. Součástí projektu jsou také tyto aktivity: infor-
mační kampaň, analýza vzdělávání v NNO v JMK, kon-
ference Vzdělávání v NNO v JMK“, tvorba metodické 
příručky pro výuku vzdělávacího programu, realizace 
pilotního vzdělávacího kurzu „Lektor metodiky nezisko-
vých organizací“ a zapracování případných úprav, které 
vyplynou z realizace pilotního kurzu, do vzdělávacího 
programu.

Projekt celkem podpoří 100 pracovníků (zaměstnanci 
i dobrovolníci) neziskových organizací v JMK.

Realizované aktivity v roce 2010:  

• analýza potřeb vzdělávání v NNO
 
Manažerka projektu: MgA. Romana Baborová
Termín realizace: 1. 9. 2010 – 30. 6. 2012

Projekty Šance rodině i zaměstnání, Krok k zaměstnání a Krok za krokem jsou financovány z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Vzdělávací program neziskového sektoru v Jihomoravském kraji je financován 
z projektu č. CZ.1.07/3.2.04/01.0042 GG OP VK Jihomoravského kraje.

7

Centrum pro rodinu Sluníčko
Karviná – Nové Město

RC Slůně
Kelč

RC Kladno
Kladno

RC Želvička
Klimkovice

MC Kněžice
Kněžice

RC Hvězdička
Kolín

Montessori OVEČKA 
vzdělávací RC o. s.
Kolín

MC Srdíčko
Konice

RC Kolečko
Kostelec nad Černými lesy

MC Cvrček
Kostelec nad Orlicí

Dětský klub Kamarád
Kostomlaty nad Labem

MC Mezeráček
Kounice

RC Knoflíček
Kouřim

MC EMMA
Králíky

MC Klubíčko
Kroměříž

Mateřské centrum Permoníček
Krupka

MC Klub Křemílek
Křemže

MC Domeček Křenovice
Křenovice

MC Kučeráček
Kučerov

RC Špalíček
Kutná Hora

RC Dětský svět
Lanškroun

Domeček – Klub pro rodiče a děti
Lány

RC Běloušek
Lázně Bělohrad



 n Vícegenerační soužití

MC se stávají stále více místem pro více generací, 
jedni od druhých se mohou učit, jedni druhým mohou 
pomáhat. Kampaň směřovala k otevření diskuse o více-
generačním soužití v rodině i v MC.

 n Táta dneska frčí
Termín: 1. 6.– 20. 6. 2010 (od roku 2007)
Cíl: Síť MC ve spolupráci s Ligou otevřených mužů 
aktivuje otce, posiluje od roku 2007 roli otce v rodině 
a podporuje jejich vtažení do života rodin i mateřských 
center, kampaň tak otevírá nový prostor pro propagaci 
hodnoty otcovství mezi rodiči a především ve spo-
lečnosti.
Průběh: 4. ročník kampaně se odehrál z velké části 
v duchu sportovních turnajů, soutěžních klání a dobro-
družných výletů (51), které vyvažovaly kulturní a krea-
tivní programy (29), a pozornost byla také soustředěna 
na přípravu dobrého jídla pro táty (12).  
Táta dneska frčel i ve spolupráci s mezinárodním fes-
tivalem Concentus Moraviae – RC Měsíční houpačka 
z Ivančic připravilo „Veselé odpoledne pro rodiny a děti“ 
pod záštitou hejtmana JM kraje Michala Haška.
Počet připojených MC: 57 jednotlivě a v Jiho
moravském kraji a na Vysočině společná akce
Celkem zapojeno: 6454 osob (z toho 3470 dospělých
a 2984 dětí)

V roce 2010 jsme pilotně zkoušeli dvě nové kam-
paně, které svým obsahem otevírají nové možnosti roz-
šíření programové škály mateřských center. Kampaně 
mapovaly, co všechno se odehrává v mateřských cen-
trech a jejich úkolem bylo rovněž upozornit na danou 
problematiku.

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Síť mateřských center se také připojila 
ke kampani Společnosti pro ranou péči 

„Domov je doma“.

kaMPaně

Systémem kampaní jako nástroje PR a lobbování jsme navázali na zkušenosti 
z předešlých let a pokračovali jsme v rozdělení na tři základní oblasti.

 n Masopust

Termín: 6. 1.– 16. 2. 2010 (od roku 2007)
Cíl: Návrat tradičního lidového zvyku a příležitost upo-
zornit na aktuální problémy v místních komunitách, 
v roce 2010 s podtextem spojení s parlamentními 
a komu nálními volbami.
Průběh: Masopustní zábava se soustředila především 
na karnevaly či reje masek pro děti i pro rodiče a praro-
diče (54) a v řadě obcí se vrátili k tradičním masopust-
ním průvodům s muzikou a ochutnávkou masopust-
ních pochoutek (42). Tradicí se postupně stává i vlastní 
výroba masek (44).
Počet připojených MC: 60
Celkem zapojeno: 7832 osob (z toho 4197 dospělých 
a 3635 dětí)

 n Národní týden manželství
Termín: 8.– 14. 2. 2010 (od roku 2007)
Cíl: Podpora manželství – Síť MC se připojuje k této 
kampani, která má hlavní motto:„Dobré manželství není 
samozřejmost“, v roce 2010 s důrazem na význam slov 
manželského slibu „v bohatství i v chudobě“.
Průběh: Stalo se už tradicí připomínat si manželský 
slib výstavami fotografií a svatebních oznámení (39), 
stejně jako probírat aspekty manželství s odborníky 
(28). Vedle toho získala prostor i kreativita – výroba 
přání a drobných dárků (14), kulinářské zážitky (13) 
a manželské soutěže (12).
Počet připojených MC: 44
Celkem zapojeno: 2389 osob (z toho 1386 dospělých
a 1003 dětí)

 n Vzájemně spolu

Jejím cílem bylo umožnit cizincům přirozenou integraci 
prostřednictvím MC a rozšíření zkušeností z projektů, 
které probíhaly a probíhají v jednotlivých MC.

1. KAMPANĚ ZAMĚřENÉ 
NA ZDRAVÝ ŽIVOT VE 
ZDRAVÉM PROSTřEDÍ
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Na rovině
Lázně Bohdaneč

Toušeňský Myšák o. s.
Lázně Toušeň

MC Ledňáček
Ledeč nad Sázavou

MC Mozaika
Letohrad

RC Lhenice
Lhenice

RaMC Lhota pod Libčany
Lhota pod Libčany

MC Čmelák
Liberec

RC Žirafa
Liberec

MC Krteček
Liberec

Centrum volného času Arabela
Liberec

MC Libísek
Libina

MC Klubíčko
Litoměřice

MC Litomyšl
Litomyšl

MC Rybička
Litovel

MC pro rodiny se zdravotně 
postiženými dětmi Klubíčko
Litvínov

MC Dudlík
Lomnice nad Popelkou

RC Puclík
Louny

Mozaika o. s.
Lovosice

MC Parníček
Lysá nad Labem

Lysické MC Jablíčko, o. s.
Lysice

RC Kašpárek Mělník
Mělník

RC Chloumek
Mělník – Chloumek

MC Klíček o. s.
Měziměstí



 n Spolu u kulatého stolu (od r. 2007)
a Přijďte pobejt! (od r. 2008)

Cíl: Zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli 
obcí a krajů a příležitost představit práci Sítě mateř-
ských center a práci mateřských center jako službu pro 
rodinu.
Průběh: Termín kampaní se překrýval (Spolu u kula-
tého stolu 15. 4. – 20. 5. 2010 a Přijďte pobejt! 
12.– 15. 5. 2010), stejně jako se překrývá a doplňuje 
jejich cíl, a tak jsme kampaně propojili. Na některých 
místech proběhly oddělené akce k oběma kampaním, 
jinde pouze k jedné části. Poslání činností cílilo ke 
zlepšení spolupráce v obcích a místních komunitách.

Sedm krajů se zapojilo do diskuse u kulatých stolů – 
hlavním tématem byla prorodinná politika a spolupráce 
se Sítí MC.
Tradičně se 13. května otevřely veřejnosti i dveře kan-
celáře Sítě MC. Tentokrát byl program cíleně zaměřen 
na problematiku integrace cizinců s představiteli MPSV 
a ministerstva vnitra.  

Počet připojených MC: 42 a 7 krajů
Celkem zapojeno: 2621 osob (z toho 1416 dospělých
a 1205 dětí)

 n Město pro děti (v různých 
obměnách od 2006)

Termín: 15. 9.– 15. 11. 2010
Cíl: Podpora přátelského prostředí pro děti a trvale udr-
žitelného života v obcích.
Průběh: Po ročnících cílených na jedno téma v oblasti 
přátelského prostředí pro děti a trvale udržitelného 
života v obcích (proběhly například kampaně Jak se 
žije s kočárky, Dětská hřiště dnes a příště) byla kampaň 
v roce 2010 otevřena mnoha aspektům jako například 
mobilita s kočárkem ve veřejných prostranstvích, kva-
lita a kvantita dětských hřišť, ekologické chování (naklá-
dání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů, udrži-
telný rozvoj atd.), ale také na zelené město a na zdravou 
výživu v každé rodině.
Počet připojených MC: 22
Celkem zapojeno: 1019 osob (z toho 494 dospělých 
a 525 dětí)

 n Společnost přátelská rodině

Cíl: Kampaň SPR vyhlašuje Síť MC od roku 2004, snaží se 
tak posilovat postavení rodiny ve společnosti a podporo-
vat prorodinnou politiku. Oceňuje dobré příklady těch, kdo 
usnadňují život rodin prostřednictvím bezbariérového pro-
středí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého život-
ního prostředí, nabídkami podmínek pro slaďování rodin-
ného a pracovního života zaměstnanců a podobně.
Průběh: Ocenění získaly organizace v Jihomoravském, 
Olomouckém, Pardubickém a Ústeckém kraji. Došlo 
k vyhlášení celorepublikového kola, jehož výsledky byly 
hodnoceny až v roce 2011.

 n Soutěž Obec přátelská rodině

V rámci kampaně SPR vyhlásilo MPSV již tradičně spolu 
se Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, Asociací center pro rodinu a Sítí mateř-
ských center 3. ročník soutěže Obec přátelská rodině. 
Mateřská centra leckde iniciovala zapojení své obce do 
soutěže.
Za Síť MC se podílely na hodnocení: Petra Benešová, 
Daria Čapková, Hana Cinková, Markéta Horáková, Lenka 
Kalniková, Linda Pačesová, Hana Saitzová, Martina 
Smejkalová, Hana Šnajdrová, Soňa Tomková. Rut Kolínská 
opět usedla v hodnotící komisi.
 
Ze statistických dat kampaní: Uvedených kampaní bez 
SPR, ale včetně mezinárodní kampaně mezinárodní sítě 
MC MINE 101010 (viz v kapitole Spolupráce s partnery 
v zahraničí) se v roce 2010 zúčastnilo celkem 275 mateř-
ských center a dvě kampaně proběhly také v kanceláři 
Sítě MC. Statistiky kampaní se jen stěží dají postihnout 
v přesných číslech, protože během akcí pořádaných na 
veřejnosti se seznamy účastníků nevedou, a tak předklá-
dáme pouze doložená data. Aktivně se účastnilo kampaní 
9547 dospělých a 8147 dětí (celkem 17694 osob). 
Závěrečné zprávy jednotlivých mateřských center potvrzují, 
jakou roli sehrávají pro své okolí. Mateřská centra posky-
tují své prostory jako útočiště pro maminky s dětmi, kde 
všichni společně mohou „růst a rozvíjet se dál“. V prů-
běhu času však povýšila na „patrony“ obhajoby zájmů 
a práv rodin i celé komunity v obcích, kde centra působí.
 
Metodické vedení kampaní: Rut Kolínská
Koordinace a zpracování závěrečných zpráv: 
Nadja Juričková a Zuzana Klinková.

3. SPOLEČNOST 
PřÁTELSKÁ RODINĚ

2. KAMPANĚ SPOJENÉ 
S LOBBOVÁNÍM
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MC Milovice
Milovice – Mladá

RC Kulíšek
Mladá Boleslav

Rodinný klub Přístav
Mnichovice

MC Oáza
Mníšek pod Brdy

MC Sluníčko
Moravská Třebová

RC Korálky
Moravské Budějovice

MC SVČ v Mostě Pojďte 
si k nám hrát
Most

MC Barborka
Most

MC Mukařovsko
Mukařov

Klub SUN Náchod – MC Hopsáček
Náchod

MC Domeček
Nečín

MC Nechanice o. s.
Nechanice

RC Zvoneček
Nejdek

MC Beruška
Nepomuk

MC YMCA Neveklov
Neveklov

MC Zvoneček
Nové Město na Moravě

MC Na zámečku
Nové Město nad Metují

CPR Koblížek
Nový Bor

Mcentrum – rodinné centrum 
pro nový život, o. s.
Nový Jičín

MC Svítání
Nymburk

Dětské centrum Sluníčko
Odolena Voda

Hastrmánek Olešnice
Olešnice

RC Heřmánek
Olomouc



MÉDIA

Mediální „sklizeň“ není přímo úměrná vynalože
nému úsilí. Může nás však těšit, že se nám v roce 
2010 podařilo přilákat pozornost na kvalitní 
výstupy naší práce.
• Vyšlo 13 celorepublikových tiskových zpráv 

a krajské koordinátorky vydávaly krajské zprávy 
k významným událostem v kraji. Tiskové 
zprávy procházely i zpravodajstvím ČTK.

• Pokračovala mediální spolupráce s časopisem 
Máma a já, kde příběhy o osobnostech z MC 
zaplnily každý měsíc dvoustránku, a s elektronickým 
časopisem Uzlíček (rovněž měsíčník).

• Činnost Sítě MC zaujala i redakce časopisů 
Děti a my, HR forum (2×), Instinkt a Family 
star. Rut Kolínská příležitostně odpovídala 
na dotazy k aktuální problematice.

• V rozhlase zazněla témata spojená s posláním 
Sítě MC na vlnách Radia Proglas, Radiožurnálu, 
ČRo, Reginy, Rozhlasu Olomouc, Classic FM

• Stěžejním televizním vystoupením byla diskuse 
TV Události, komentáře s ministrem Jaromírem 
Drábkem a Rut Kolínskou na téma připravovaných 
změn v rodičovském příspěvku.  

PREZENTACE

 n Pečeť kvality Grundtvig

Mezinárodní projekt GWIA, který Síť MC realizovala 
v letech 2007 – 2009, získal ocenění Národní agentury 
pro evropské vzdělávací programy Pečeť kvality a byl 
představen na konferenci k 10. výročí evropského pro-
gramu Grundtvig.  
 
 
 
 

Prostor pro prezentaci činnosti Sítě MC jsme tra-
dičně využili na: NGO Marketu (pořadatel Forum 
2000) a festivalu Concentus Moraviae – společná akce 
v rámci kampaně Táta dneska frčí v Ivančicích, na tis-
kových konferencích k Národnímu týdnu manželství 
a vyhlášení soutěže Obec přátelská rodině i na předá-
vání cen soutěže OPR

nově na: Festivalu Musica Holešov

a příležitostně na: Expertním stole Zaměstnávání
rodičů v průběhu a po rodičovské dovolené v rámci 
projektu Alternativa. Expertský panel a NNO k tématu 
rodinné politiky v ČR v Gender Studies (2×)

• Tradice putovních výstav Jak se žije 
v mateřských centrech pokračovala v krajích 
Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, 
Olomouckém a Středočeském.

• Slavnosti rodiny pod záštitou krajů 
zorganizovaly krajské koordinátorky 
v Plzeňském a Olomouckém kraji.

 n Dotazníkové šetření 
na téma rodičovské dovolené

Samostatným počinem, který velmi zaujal média a širo-
kou veřejnost, bylo dotazníkové šetření na téma rodi-
čovské dovolené. Výsledky přispěly k celospolečenské 
diskusi kolem délky rodičovské dovolené i slaďování 
rodinného a pracovního života.

SPOLUPRÁCE 
S PARTNERY V RÁMCI 
ČESKÉ REPUBLIKY

Kritéria významu a přínosu spolupráce s dalšími 
institucemi nelze stanovit, vážíme si všech 
příležitostí k tvůrčí a smysluplné spolupráci, proto 
seznam spolupracujících organizací uvádíme 
v abecedním pořadí:
• Asistence o. s. – Praha bezbariérová
• Asociace center pro rodinu 

OPR, rodičovské kompetence
• Centrum Generace –kampaň NTM
• Concentus Moravie – kampaň Táta dneska frčí
• Evropský institut – Euroklíč
• Genders Studies

Slaďování rodinného a profesního života
• Hnutí Duha – Velká výzva
• Hnutí za aktivní porod

zlepšení služeb v českém porodnictví
• Musica Holešov – doprovodný program
• Liga Otevřených mužů, o. s.

kampaň Táta dneska frčí, otcovské kompetence
• Národní rada pro postižné

Euroklíč, mobilita
• Společnost pro ranou péči

kampaň Domov je doma
• Stálá komise pro rodinu PS PČR 

prorodinná politika
• Vysoké školy – bakalářské a diplomové práce
• Dotazníkové šetření pro EU poslankyni 

Zuzanu Brzobohatou – projekty z ESF

Síť MC je členem Asociace pro rovné příležitosti.

PubliC relations a lobby
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Waldorfské MC Waldík
Olomouc

RC Provázek
Olomouc – Nové Sady

MC Neškola
Opava

RC Klubíčko
Ostrava

Rodinné a komunitní 
centrum Chaloupka o. s.
Ostrava

MC Rodinka
Ostrava – Nová Ves

RC Kaštánek
Ostrava – Poruba

MC Ostrůvek
Ostrov

RC Sovička
Pacov

Rodinné integrační 
centrum o. s. /CPR Mozaika/
Pardubice

RC Dubínek
Pardubice

RC Kašpárek
Pardubice

MC Pramínek
Pečky

MC Kvítek, o. s.
Písek

MC Jablíčko
Plzeň

MC Plzeňské panenky
Plzeň

MC Barvínek
Plzeň

Centrum pro rodinu Vinice
Plzeň

Rodičovské centrum Vlnka – Motýl
Plzeň

Středisko křesťanské 
pomoci – DUHA
Plzeň

CeDR (Centrum dětí a rodičů)
Plzeň – Bolevec

MC Skřítek Poděbrady
Poděbrady

MC MaMiNa
Police nad Metují



 n Lobby

Poslání Sítě MC zahrnuje posilování hodnot rodiny 
a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateř-
ské a otcovské role ve společnosti a podporu právní 
ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro 
všechny. K nástrojům naplňování toho poslání patří 
spolupráce se státní správou a samosprávou, stejně 
jako členství v jejích orgánech. Úspěšnost na poli lob-
bování vyžaduje trpělivost a výdrž.

Orgány se zastoupením Sítě MC:  

• Rada vlády pro rovné příležitosti 
(Rut Kolínská)

• Výbor RVRP pro slaďování pracovního 
a rodinného života 
(Rut Kolínská – předsedkyně, Miroslava Vlčková)

• Monitorovací výbory OPRLZ a OPLZZ 
(Rut Kolínská – jmenovaná RVRP)

• Pracovní skupina pro evaluace 
(Klára Vlková)

• Stálá komise pro rodinu poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 
Síť MC získala post stálého hosta

 n Spolupráce s MPSV

• Síť MC připomínkovala Metodiku MPSV pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO 
v oblasti podpory rodiny pro rok 2011.

• Obdobně jako v letech minulých byla 
Síť MC jedním z vyhlašovatelů soutěže 
Obec přátelská rodině a podílela se na 
jejím vyhodnocení a vyhlášení vítězů.

• 

 n Partnerská spolupráce s krajskou 
a místní správou a samosprávou

• Tříkrálový dopis starostům 
a hejtmanům, dopisy starostům
Spolupráci krajských koordinátorek i jednotlivých 
MC s představiteli státní správy a samosprávy na 
úrovni krajů a obcí podpořilo rozeslání tradičních 
Tříkrálových dopisů.

• Kampaň Spolu u kulatého stolu
Besedy na témata prorodinné politiky krajů proběhly 
v sedmi krajích. Besedy napomáhaly koncepčnímu 
přístupu krajů k prorodinné politice a zapojování do 
projektů, jako jsou Rodinné pasy a Euroklíč.

• Asociace krajů
Rut Kolínská a Markéta Horáková prezentovaly čin-
nosti Sítě MC a MC na setkání Asociace krajů 
s cílem otevřít diskusi o rámcové smlouvě s kraji.

SPOLUPRÁCE 
S PARTNERY V ZAHRANIČÍ

 n MINE

Mezinárodní síť mateřských center MINE nabírala nový 
dech po útlumu způsobeném úmrtím iniciátorky jejího 
vzniku Moniky Jaeckel.

Daria Čapková, Rut Kolínská, Anna Machátová 
a Soňa Tomková měly příležitost zúčastnit se work-
shopu MINE Lifelong Learning Programme 
Gruntwig „Organisational Development for Active 
Citizenship“ 6.– 13. 6. 2010 v Holandsku.

Na datum 10. 10. 2010 byl stanoven Mezinárodní 
den mateřských center 101010, k jeho oslavám 
v České republice se přidalo 34 MC a kancelář Sítě MC.

 n Exkurze a seminář 
v Parlamentu EU

25.– 29. 10. 2010 se na pozvání paní poslankyně 
Zuzany Roithové vydalo 23 představitelek a jeden 
zástupce MC v ČR do Bruselu. Ve spolupráci se sloven-
skou poslankyní Annou Záborskou jsme měli příležitost 
otevřít téma prorodinné politiky na půdě Evropského 
parlamentu.

 n GROOTS International 
a Huairou komise

Konzultace a vzájemná podpora s kolegyněmi v zahra-
ničí probíhala prostřednictvím emailové komunikace 
a skype konferencí.
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KC Maják
Praha

RC Jahůdka
Praha 

RC Koloběžka
Praha – Běchovice

RC YMCA
Praha 1

KC Kampa
Praha 1

MC Pramínek
Praha 11

MC Domeček
Praha 11 – Jižní Město

Centrum Welcome
Praha 11 – Jižní Město

Nová Trojka
Praha 3

RC Paleček
Praha 3

Klub ULITKA pro rodiče s dětmi
Praha 3

Klub maminek Balónek
Praha 4

Dům pro motýlky
Praha 4

RC Baráček
Praha 4 – Hrnčíře

MC Kuřátko
Praha 4 – Libuš

MC Rybička
Praha 4 – Spořilov

KMC Barrandov
Praha 5

MC Korunka
Praha 5

RC Andílek
Praha 5

Rodinné centrum Pexeso, o. s.
Praha 5 – Zbraslav

MC Studánka Zličín
Praha 5 – Zličín

MC Máta
Praha 5 – Zličín

MC Řepík
Praha 6 – Řepy

Klub Rybička
Praha 6 – Sedlec



Přehled hosPodaření

Obdobně jako uplynulá léta prošla účetní závěrka Sítě MC o. s. 
za rok 2010 auditem, výrok auditora doplňujeme výsledkem 
šetření kontrolní komise a nezbytnými čísly – příjmy a náklady.

 n Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Síť mateřských center o. s. 
k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy.

— Za společnost AUDISA SERVICE s. r. o., licence KA ČR 486 
Ing. Josef Špeta, číslo osvědčení 0062 

Datum: 11. 5. 2011

Náklady 2010 náklady celkem z toho dotace MPSV 
na podporu rodiny

Provozní náklady 378 4394 529 386
materiál 352 253 47 479

kancelářské potřeby 111 172 26 000

DDHM do 40 tisíc 160 641 15 000

potraviny 5 212 0

ostatní materiál 75 228 6 479

nemateriálové náklady 3 332 194 481 907

voda, energie, teplo 93 481 0

opravy a udržování 576 0

cestovní náhrady 130 854 28 000

náklady na reprezentaci 2 264 0

telefon, internet, pošta 125 307 45 187

právní služby, audity 256 362 105 200

odborné služby, semináře, setkání 946 654 45 600

služby krajských koordinátorek 230 000 179 000

nájemné 230 150 70 000

školení a kurzy 8 920 8 920

ostatní služby, projektové náklady 1 307 626 0

ostatní náklady 99 947 0

daně a poplatky 144 0

kurzové ztráty 63 759 0

pojištění 5 211  0

bankovní poplatky 16 592 0

ostatní náklady 14 241 0

Mzdové náklady 5 329 698 2 399 441
mzdové náklady – mzdy 2 732 442 1 161 200

mzdové náklady – DPČ 622 538 542 000

mzdové náklady – DPP 813 500 110 000

zákonné sociální pojištění 1 146 569 579 088

neschopenky 736 0

zákonné pojištění Kooperativa 13 913 7153

Náklady celkem v Kč 9 114 092 2 928 827
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Rodinné centrum Letná
Praha 7

MC Ovečka
Praha 7

Kulturní a mateřské centrum Knoflík
Praha 9

MC Cirkus
Praha 9 – Čakovice

MC Klubíčko
Praha 9 – Černý Most

KC Motýlek
Praha 9 – Černý Most

RC MUM
Praha 9 – Horní Počernice

MC CoByDup
Praha 9 – Kbely

MC Klánovice
Praha 9 – Klánovice

MC Sluníčko
Prachatice

MC Cipísek
Prostějov

KMC Pastelka
Protivín

RC Kubíček Přelouč
Přelouč

MC Sluníčko
Přerov

Duha Klub Rodinka
Přerov

RC Dolní Jirčany DOMEČEK
Psáry

Centrum pro rodiče s 
dětmi Kopretina
Radešínská Svratka

Centrum pro rodiče s 
dětmi Kopretina 
Radostín nad Oslavou

Centrum pro rodinu RÁJ
Radslavice

Motýlek
RájecJestřebí

MC Paleček
Rakovník

MC Rampušáček
Rokytnice v Orlických horách

Centrum Matýsek
Roudnice nad Labem



Klub maminek Pohádka
Rousínov

MC Čechyňka
Rousínov

Rožálek
Roztoky u Prahy

MC Rozmarýnek
Rožmitál pod Třemšínem

Mateřské centrum Kolovrátek
Rožnov pod Radhoštěm

MC Rudňáček
Rudná

MC Větrník
Rumburk

MC Jája
Rychnov nad Kněžnou

MC Mraveniště
Říčany

MC PUTTI
Sázava

MC Petrklíč
Sedlčany

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

MC Rybička
Slaný

MC Slavičín, o. s.
Slavičín

MC Ententyky
Slavkov u Brna

RC Zdroj Slavonice
Slavonice

RC Sobík
Soběslav

Baby Club Robinson
Sokolov

OS Brouček
Solnice

RC Čtyřlístek
Staré Město

RC Dráček
Starý Plzenec

MC MáJa
Stod

MC Beruška
Strakonice

MC Lodička 
Strančice

FireMní FundraisinG

Hospodářský výsledek 2010 Kč

ZTRÁTA 359 615

 n Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek (ztráta) je kompenzací 
zisku z předchozího roku.

Výsledky hledání nových cest v ob-
lasti spolupráce s firmami neodpo-
vídaly značnému úsilí, které mu bylo 
věnováno. Bylo osloveno 123 fi-
rem, ale většina firem argumento-
vala přísnými úspornými opatřeními 
z důvodů finanční krize. Převážně se 
plánované projekty nepodařilo reali-
zovat.  
 

Věrno zůstalo Copy General, které Síti MC 
věnovalo tisk zdarma za 23.095,– Kč. 
Dále jsme získali 10.000,– Kč od Jihočeské 
centrály ČEZ a 10.747,– Kč od NAEP.

Všem třem jmenovaným vřele děkujeme.

Potěšující výsledky přinesla nefinanční podpora 
a spolupráce domluvená přímo pro mateřská 
centra:
• Uzavřena smlouva s Generali Pojišťovna a. s.

na pojištění pro členská MC za zvýhodněnou cenu
• Uzavřena smlouva s firmou Civop, s. r. o. na 

dodávku BOZP a PO pro MC za zvýhodněnou cenu
• Smlouva s mediální agenturou Communio s. r. o. 

na reklamní projekt MCentra – zapojeno 120 MC
• Allianz pojišťovna, a. s. zapůjčila skákací hrady 

pro akce MC (20 akcí) a navíc zaměstnanci 
firmy věnovali přímo MC celkem 25.000,– Kč

• Smlouva s firmou Public Interest 
Lawyers Association (PILA): Probono 
právní servis pro Síť MC a MC

• Seznam.cz: prezentace Sítě MC 
a jednotlivých členů na Firmy.cz

Příjmy 2010
 

Tržby za vlastní činnost 553 385
členské příspěvky 32 0267

bankovní úroky 966

ostatní 718

dary 43 842

Agentura NAEP – projekt Gruntvig 10 747

JČ centrála ČEZ 10 000

Copy General s.r.o. 23 095

Dotace 7 835 299
MPSV – podpora rodiny 2 928 827

MPSV – integrace cizinců 140 000

MPSV – ESF: Šance rodině 2 690 924

MPSV – ESF: Krok k zaměstnání 1 366 290

MPSV – ESF: Krok k za krokem 122 627

OPVK – Jihomoravský kraj 364 031

Dotace Jihočeský kraj 5 000

Dotace Plzeňský kraj 70 000

Dotace Jihomoravský kraj 70 000

Dotace Ústecký kraj 23 600

Dotace Moravskoslezský kraj 54 000

Příjmy celkem v Kč 8 754 477 

 n Výsledky šetření kontrolní komise

Kontrolní komise neshledala žádné vážné 
nedostatky v činnosti prezidia za dané volební 
období, které by byly v rozporu s posláním 
a činností Sítě MC dle stanov sdružení.

— Předneseno na valné hromadě 
Sítě mateřských center o. s., 

dne 12. 11. 2010

— Za spolupráci, která přináší pro-
spěch přímo členským MC, patří 
uvedeným firmám díky, stejně jako 
dalším nejmenovaným, kteří při-
spěli k udržitelnosti Sítě MC i jed-
notlivých MC.
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MC Sušice – Medvídek o. s.
Sušice

MC Krteček
Svatobořice – Mistřín

MC Rolnička
Světlá nad Sázavou

MRC Krůček Svitavy
Svitavy

MC Škvoreček
Škvorec

MC Žirafa
Šternberk

MC Žabka
Štětí

MC Babouček
Šumperk

MC Komínkov
Šumperk

Rodičovské centrum RADOST
Tábor

MDC Maják
Tanvald

Klub maminek Krteček
Telč

MC Klobouk Diakonie
Terezín

RC NA MYŠÁKU, o. s.
Těšany

Rodinné centrum Studánka
Tišnov

MC Človíček NEBOJSA
Trhové Sviny

MC KAROlínka
Trutnov

Rodičovské Centrum Domeček
Třebechovice pod Orebem

Třebíčské centrum o. s.
Třebíč

MC Jahůdka
Třešť

Sluníčko – Mateřské centrum Třinec
Třinec 5

Centrum pro rodinu Náruč
Turnov

MC Motýlek
Týnec nad Sázavou

MC Ratolest
Týniště nad Orlicí

 n Prezidium

Prezidium se sešlo celkem 5× a v průběhu roku 
pracovalo také v pracovních skupinách.

Do valné hromady 12. 11. 2010 vedlo chod 
Sítě MC pětičlenné prezidium ve složení: 

• prezidentka (statutární zástupce) 
Rut Kolínská 
kompetence: knowhow, strategie a vize, PR, lobby, 
kampaně, metodické vedení krajských koordinátorek 
(do dubna 2010), zahraniční spolupráce

• 1. viceprezidentka (statutární zástupce) 
Edita Kozinová
kompetence: finanční řízení, personalistika

• viceprezidentka 
Miroslava Vlčková
kompetence: fundraising, projekty 
a vzdělávání, PR a lobby

• viceprezidentka 
Pavlína Švecová
kompetence: metodické řízení, vnitřní komunikace 
a organizační řízení, supervize, metodické vedení 
krajských koordinátorek (od dubna 2010)

• viceprezidentka 
Soňa Tomková 
kompetence: zahraniční spolupráce, projekty

Náhradnice viceprezidentek:  
(v pořadí podle počtu hlasů)  
Ivana Lhotáková • Kateřina Kulhánková Čejková  
Zuzana Bláhová • Lucie Hašková

Valná hromada 12. 11. 2011 zvolila 
nové Prezidium Sítě MC ve složení: 

• prezidentka 
Rut Kolínská

• 1. viceprezidentka 
Kateřina Kulhánková Čejková

• viceprezidentka 
Martina Smejkalová

• viceprezidentka 
Hana Vodrážková

• viceprezidentka 
Zuzana Bláhová

Náhradnice viceprezidentek: Ivana Lhotáková

 n Kontrolní komise

Kontrolní komise pracovala 
do valné hromady ve složení: 

• Kateřina Tomešová

• Monika Čuhelová

• Kateřina Bláhová

• Petra Dobiášová

Valná hromada 12. 11. 2011 zvolila 
nové členky Kontrolní komise: 

• Kateřina Tomešová

• Monika Čuhelová

• Michaela Rejnová

• Hana Švíková

• Jana Šťastná

lidé v síti

ORGÁNY SÍTĚ MC
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AKROPOLIS
Uherské Hradiště

RC Klíček
Unhošť

MC Sluníčko
Uničov

MC Ježeček Uničov
Uničov

CPR Ovečka (CPR Archa)
Ústí nad Labem

MC Pohádka
Ústí nad Labem

Baby Club
Ústí nad Labem – Klíše

MC Broučci
Ústí nad Labem – Neštěmice

MC Medvídek
Ústí nad Orlicí

RC Srdíčko
Ústí nad Orlicí

RC Kaštánek
Valašské Klobouky

MC eMCéčko
Valašské Meziříčí

Centrum pro rodiče s 
dětmi Kopretina
Velké Meziříčí

RC Čmelda
Velký Týnec

RC Havránek
Veltrusy

RC Semaforáček
Veselí nad Lužnicí

MC Školička
Veselí nad Moravou

Přátelé KOPRETIN o. s. Vikýřovice
Vikýřovice

RC Vilémov
Vilémov

RC Čtyřlístek
Višňové u Znojma

RC Světýlka
Vlašim

MC Duha
Vodňany

MC Kopretina
Vrchlabí

 n Krajské koordinátorky

Práci krajské koordinátorky průběžně zastávaly: 
(detailní termíny ve zprávách z jednotlivých krajů):

• Lenka Ackermannová

• Romana Baborová

• Petra Benešová

• Hana Cinková

• Daria Čapková

• Markéta Horáková

• Jiřina Chlebovská

• Lenka Kalniková

• Lada Kroupová

• Martina Smejkalová

• Irena Macháčková

• Bohuslava Nejedlá

• Linda Pačesová

• Hana Saitzová

• Hana Šnajdrová

• Pavlína Švecová

 n Dobrovolníci
• Anna Kůrková  

právní poradenství

• Michaela Švejdová 
PR poradenství

 n Zaměstnanci Sítě MC

Služby Sítě MC od počátku roku zajišťovali:  
(na různé pracovní úvazky):  

• Marcela Bradová
finanční kontrolorka, správce účtů Sítě MC

• Markéta Horáková
manažerka projektu Vzdělávací 
program NNO v JM kraji

• Nadja Juričková
administrativní pracovnice, agenda členské 
základny, logistika kampaní Sítě MC

• Lenka Kalniková
manažerka projektu Krok za krokem

• Zuzana Klinková
asistence administrativy (od 1. 3. 2010)

• Rut Kolínská
manažerka projektu MPSV, PR

• Edita Kozinová
finanční řízení

• Pavlína Novotná
účetní (externě)

• Vít Novotný
správce IT

• Lucie Plešková
manažerka projektu Šance, psaní projektů

• Gabriela Richterová
řízení a úprava webových stránek

• Miroslava Vlčková
projektová pracovnice

• Klára Vlková
manažerka projektu Krok k zaměstnání

• Lenka Vorlová
administrativní pracovnice (do 31. 1. 2010)

• Pavlína Švecová
manažerka KraKo

— Velký dík patří nejen všem zaměstnancům, kteří většinou nad rámec 
svých pracovních povinností přispěli ke zdárnému chodu organizace, ale 
rodinným příslušníkům, přátelům a sympatizantům za podporu nejrůznějšími 
službami.
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RMC Vsetín
Vsetín

BERÁNEK VŠESTARY
Všestary

Centrum pro rodinu Kujebáček
Vysoké Mýto

MC Radost
Vyškov

Hnízdo, MRC Zábřeh
Zábřeh

Čtyřlístek Zákupy, o. s.
Zákupy

MC Zbirožský kvítek
Zbiroh

MC Amálka Zdíkov a CVČ
Zdíkov

DOMINO cz, o. s.
Zlín

RC Kamarád – Nenuda
Zlín

RC Maceška
Znojmo

MC Setkání
Zruč nad Sázavou

RC Pohoda
Žamberk

MC Štěstí, o. s.
Žandov

MC Sedmikráska
Žatec

RC Srdíčko
Žďár nad Sázavou

Centrum pro rodiče 
s dětmi Kopretina
Žďár nad Sázavou

MC Robátko
Židlochovice

Celkem 344 členských center

Pohled do roku 2011

— Existuje jen jediný způsob, jak si poradit s životem, a to najít onen soubor 
hodnot, které nepodléhají módním trendům, které se nikdy nemění a budou 
neustále rodit ovoce v tom smyslu, že nám i uprostřed velice nejistého světa 
přinesou klid, zdraví a jistotu. —

— Thomas Hora

Rovněž děkujeme za vzájemnou spolupráci partne-
rům na mezinárodním poli: členům MINE, GROOTS 
International a Huairou komisi.

Za mediální partnerství děkujeme časopisům Máma 
a já a Uzlíček.

Za finanční podporu děkujeme všem donátorům: 
MPSV, ESF – grantové schéma OPLZZ, NAEP – 
Grundtvig, krajům: Jihočeskému, Jihomoravskému, 
Moravskoslezskému, Plzeňskému a Ústeckému, 
Copy General, Jihočeské centrále ČEZ

Zvláštní poděkování patří za podporu prostřednictvím 
služeb organizacím a firmám: Allianz pojišťovna, a. s., 
Civop, s. r. o., Communio s. r. o., Generali 
Pojišťovna a. s., Public Interest Lawyers Association 
(PILA), Trenkwalker a. s., Seznam.cz.

Díky směřují rovněž do řad členů Sítě MC. Bez vaší 
spolupráce a pochopení smyslu velké rodiny MC by 
práce vedení a zaměstnanců Sítě MC postrádala smysl.

Poděkování patří odstupujícím členkám prezidia za 
jejich přínos v uplynulém volebním období.

V neposlední řadě patří vřelé poděkování celému pra-
covnímu týmu – krajským koordinátorkám i zaměstnan-
cům kanceláře. Na vašem přístupu k úkolům spočívají 
výsledky činnosti práce Sítě MC. Dokázali jste udržet 
kvalitu práce i v náročných situacích.

Dále děkujeme za spolupráci a podporu odborníkům, 
představitelům spřátelených organizací, představitelům 
MPSV a všech krajů i politikům na všech úrovních. 
Bez vaší součinnosti by se nám těžko dařilo prosazovat 
opatření na zlepšování podmínek života rodin.

Poděkování

Účastníci valné hromady Sítě MC na sklonku minulého roku vsadili na hodnoty prosazované od počátku vzniku 
mateřských center v České republice a prohlubované založením Sítě MC: vytvářet přátelské společenství širokého 
spektra mateřských center, která odbourávají bariéry různého vzdělání, sociálního postavení, ekonomického zabez-
pečení i světonázoru svých návštěvníků.

K důležitým úkolům nového prezidia patří povzbuzovat představitelky a představitele mateřských center, aby MC při-
jímala členství v Síti MC jako příležitost k uchopení prostoru svobody a tolerance, kde panuje otevřená komunikace 
a vzájemný respekt, nadhled a ochota hledat alternativní cesty.

Velkým přáním zůstává uchovat mateřská centra a Síť mateřských center jako jedinečný fenomén občanské 
společnosti. Děkujeme všem, kteří se rozhodli vydat se tímto směrem spolu s námi.

— Rut Kolínská, Kateřina Kulhánková Čejková, 
Martina Smejkalová, Hana Vodrážková, Ivana Lhotáková

Děkování tradičně zahajujeme u našich nejbližších – rodin, manželů, 
partnerů, dětí, rodičů i přátel. Vy s námi sdílíte chvíle úspěšné a patříte 
k naší opoře i v dobách strastiplných. Mnozí z vás patříte k sympatizantům, 
kteří neváhají podat pomocnou ruku.
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JIHOČESKÝ KRAJ
Koordinátorka: Bohuslava Nejedlá
Počet MC: 21 (1. 1. 2010) – 24 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 3 (4 MC vstoupila, 1 ukončilo 
členství)
Počet společných akcí celkem: 19 + 8 semi
nářů Šance
• Regionální setkání: 3 + 1 společný pobyt
• Semináře: 4 (seminář finanční gramotnosti, 
Fotokurz pro MC, Propagace v MC, výtvarný work-
shop) + 8 seminářů Šance
• Putovní fotografická výstava: MC – služba 
rodině aneb Jak se žije v MC 10× (Mladá Vožice, 
Tábor, Benešov nad Černou, Veselí nad Lužnicí, Blatná, 
Slavonice, Jílovice, Milevsko, České Velenice, Trhové 
Sviny)
• Společné pobyty: 4. ročník společného letního 
pobytu JČ MC ve Střelských Hošticích
Termín: 14. – 21. 8. 2010

Téma: Zlatá horečka aneb Tenkrát na západě
Účast: 66 dětí a dospělých z 9 MC
Akci podpořil Jihočeský kraj v rámci záštity náměst-
kyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské.
• Spolupráce: s Jihočeskou centrálou cestovního 
ruchu na projektu Baby friendly region

V roce 2010 začalo samostatněji a intenzivněji praco-
vat krajské středisko pro MC Jihočeského kraje, přede-
vším v oblasti fundraisingu a samofinancování. Naše 
aktivita se také zaměřila na vzdělávání, spolupráci 
a výměnu zkušeností mezi MC. Celoročně probíhala 
putovní fotografická výstava „ Jak se žije v MC“, která 
se v měsíčním intervalu přesouvala po kraji, a která 
zajímavou formou seznamovala veřejnost a zástupce 
měst a obcí s pestrou činností mateřských center.

MC Jihočeského kraje dále začala spolupracovat na 
projektu Baby friendly region Jihočeské centrály ces-
tovního ruchu. Projekt má za cíl podpořit cestovní ruch 
a jeho význam v ekonomice regionu a zvýraznit obraz 

kraje jako přitažlivého regionu pro domácí i zahra-
niční návštěvníky. Mateřská centra se aktivně podílejí 
na vytváření přehledné nabídky služeb, aktivit a pro-
duktů cestovního ruchu vhodných pro děti i celé rodiny. 
Právě rodiče s dětmi mají na základě vlastní zkuše-
nosti dobrý přehled o nabídce ve svém okolí. Za spo-
lupráci na projektu ve formě vkladů informací na por-
tál projektu získávají zapojená MC finanční odměnu. 
Za doplňkové činnosti poskytuje JCCR MC 1× ročně 
individuální finanční podporu na akce pro děti, a to na 
základě velice jednoduché žádosti. Krajské středisko 
Sítě MC obdrželo plnění ve formě propagačních letáků 
a dále finanční podporu na jednu krajskou akci ročně. 
V roce 2010 se do projektu zapojilo 7 MC a v příštím 
roce předpokládáme zapojení dalších center. Projekt 
podporuje Jihočeský kraj a elektrárna Temelín.

Činnost sítě MC v jednotlivýCh krajíCh

 n Statistika činnosti Sítě MC v krajích – 2010

Statistická tabulka činnosti v jednotlivých krajích ukazuje pouhá data, za kterými se však skrývají 
čekané i nečekané plody dlouholetého působení činnosti krajských koordinátorek. Rozsah výroční 
zprávy jim neumožňuje, aby ve svých zprávách z jednotlivých krajů postihly celou širokou škálu své 
činnosti a jejích výsledků. Vedení Sítě MC si činnosti krajských koordinátorek velmi váží a je nám líto, 
že se pro skvělou práci krajských koordinátorek se nedaří získat dostatečnou podporu. Jejich práce má 
celospolečenský dopad, už jen proto by si adekvátní ocenění zasloužila.

— Celkem 149 akcí, za účasti 
1474 osob – z toho 278 dětí 
a 1198 dospělých.

 n Zprávy krajských koordinátorek

Kraj MC Společné 
akce

Regionální 
setkání, pobyty

Semináře, 
přednášky, workshopy

Kulatý stůl Další 
akce

počet

osoby

počet

osoby

počet

osoby

početpočet nárůst celkem celkem D d celkem D d celkem D d

Jihočeský 23 3 19 4 151 87 64 4 72 54 18 0 0 0 0 11

Jihomoravský 32 1 12 2 53 38 15 3 34 31 3 0 0 0 0 7

Karlovarský 4 -1 9 2 7 7 0 1 12 12 0 2 30 30 0 4

Královéhradecký 26 1 12 2 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Liberecký 15 2 4 2 41 34 7 2 37 33 4 0 0 0 0  

Moravskoslezský 17 0 13 4 57 43 14 7 131 116 15 0 0 0 0 2

Olomoucký 22 2 10 2 44 36 8 5 79 72 7 1 41 29 12 2

Pardubický 24 2 13 3 84 61 23 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Plzeňský 16 2 4 3 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Praha 33 2 9 2 0 0 0 6 98 90 8 1 40 40 0  

Středočeský 67 3 27 11 86 69 17 5 92 67 25 0 0 0 0 11

Ústecký 24 3 7 2 51 42 9 2 19 17 2 1 45 45 0 1

Vysočina 20 2 7 2 35 27 8 0 0 0 0 1 28 25 3 3

Zlínský 15 3 3 2 29 25 4 0 0 0 0 1 19 19 0  

CELKEM 338 25 149 43 697 518 179 35 574 492 82 7 203 188 15 62

Dospělí — D | Děti — d
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Koordinátorka: Markéta Horáková
Počet MC: 31 (1. 1. 2010) – 32 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 1
Počet společných akcí celkem: 12
• Regionální setkání: 2 setkání za účasti 33 dospě-
lých osob + 8 dětí
• Semináře: Péče o děti předškolního věku, Příprava 
žádosti o finanční podporu na MPSV
• Putovní výstava: Jak se žije v mateřských centrech 
aneb MC jako služba rodině, výstavní místa: KU JMK 
Cejl, Černá Hora, Boskovice, Ivančice, Knihovna Jiřího 
Mahena Brno, Blansko, Rodinné centrum MaTáta Brno, 
Concentus Moraviae Ivančice, Heršpice, Kučerov, 
Jedovnice, Bílovice nad Svitavou, Ivanovice na Hané, 
Rousínov, Vyškov, Křenovice, Hodonín, Dubňany, 
Rašovice
• Kampaň: Táta dneska frčí, Společnost přátelská 
rodině
• Spolupráce: Concentus Moraviae
• Výjimečná akce: Oslava Tententen v Ivančicích
 V roce 2010 úspěšné pokračovala spolupráce Sítě 
mateřských center a Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje. Mateřská centra v našem kraji jsou již pravi-
delně podporována formou dotačního titulu pro pro-
rodinné aktivity, podporována je i kampaň Společnost 
přátelská rodině. Partnerem tohoto ročníku se kromě 
Jihomoravského kraje stala společnost Sun Drive 
Communications (realizátor rodinných pasů a senior 
pasů). Nově se některá mateřská centra zapojila do 
kampaně vyhlášené KU „Městem bezbariérově“. 
Zástupkyně mateřských center je členkou pracovní sku-
piny pro rodinnou politiku kraje. Prezidentka Sítě MC 
byla pozvána od zástupců KU JMK na jednání Komise 
Rady Asociace krajů České republiky pro sociální zále-
žitosti do Lednice, aby představila činnost a smysl 
mateřských center. Přítomni byli všichni radní, kteří 
mají ve svém resortu oblast rodinné politiky.

V březnu byla konferencí zahájena putovní výstava 
„Jak se žije v mateřských centrech aneb MC jako služba 
rodině“. Fotografie v roce 2010 putovaly po 19 mís-
tech, i tato akce byla krajem podpořena. Mateřská cen-
tra se již tradičně zapojují do organizace kampaně „Táta 
dneska frčí“ v rámci hudebního festivalu Concentus 
Moraviae. V roce 2010 se akce konala v Ivančicích 
a probíhala za podpory Nadace ČEZ. Znovu se zástup-
kyně mateřských center potkaly v říjnu v Ivančicích 
na oslavě Mezinárodního dne mateřských center Ten–
ten–ten při akci „Pojďte si hrát“, kde společně připra-
vily různé aktivity pro rodiny. Mohli jsme si vyrobit klec 
pro ptáčka, poslechnout hudební vystoupení „Písničky 
z klobouku“, dále byla k dispozici výtvarná dílna pro 
nejmenší, sportovní stanoviště, společné cvičení 
pro děti. Na závěr návštěvníky zasvětila do tajů čaje 
s ochutnávkou maminka z Měsíční houpačky. K dispo-
zici byl i Tatabar.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Koordinátorka: Hana Šnajdrová
Počet MC: 5 (1. 1. 2010) – 4 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: – 1, BC Robinson bylo pozasta-
veno členství, od poloviny roku byl však znovu 
navázán kontakt s novými členkami vedení, člen-
ství bude obnoveno
Počet společných akcí celkem: 9
• Regionální setkání: 2 za účasti 7 osob
• Semináře: Úspěšný fundraising
• Beseda u kulatého stolu: na téma Spolupráce 
NNO v Karlovarském kraji, pod záštitou hejtmana 
Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, za 
účasti hejtmana, náměstka hejtmana pro věci soci-
ální a neziskový sektor v Karlovarském kraji Miloslava 
Čermáka, celkem přítomno 20 dospělých. Další beseda 
na téma Úroveň školství a potřeby pro rozvoj volnoča-
sových aktivit, pod záštitou hejtmana Karlovarského 
kraje, za účasti radního pro oblast školství PaedDr. 
Emlera, celkem přítomno 10 lidí
• Spolupráce: Euroklíč – příprava podmínek pro dis-
tribuci v mateřských centrech, Bambiriáda – společná 
prezentace mateřských center v Karlovarském kraji.
 Síť Mateřských center v Karlovarském kraji se 
v tomto roce zaměřila především na vznik partner-
ství mezi centry a volenými zástupci kraje. Podařilo 
se navázat spolupráci s politickými představiteli 
Karlovarského kraje a získat tak prostor pro prezen-
taci aktivit jednotlivých center, ale především celého 
konceptu fungování MC v ČR i v zahraničí. Věříme, že 
pochopením tohoto principu se podaří najít další cesty 
podpory a vykročit tak i k další spolupráci. Po dlouhých 
přípravách se podařilo založit pracovní skupinu pro 
věci sociální a pro podporu fungující rodiny, ve které 
bude mít Síť zásadní úkol, a to prosazovat principy pro-
rodinné politiky v kraji.

Vzhledem k tomu, že mateřská centra zaujímají klí-
čové místo v neziskovém sektoru, byla Síť MC také 
velmi důležitou součástí příprav podpisování smluv 
o partnerství a memorand na krajských úrovních. Je 
velmi důležité spolupracovat s ostatními neziskovými 
organizacemi v kraji nejen kvůli vzájemné informova-
nosti a čerpání nových zkušeností, ale také protože je 
nutné naše sítě rozšiřovat o ostatní obory a tvořit jed-
notný neziskový sektor. Díky spolupráci může Síť MC 
mnohem lépe propagovat své myšlenky – např. spo-
jení s organizacemi zabývajícími se rodinným poraden-
stvím. Dokonce i organizace zřízené na službu senio-
rům našly společnou řeč v pracovní skupině s cílem 
prosadit zavedení koncepce prorodinné politiky.

Zajímavým nástrojem pro komunikaci s poli-
tiky a zástupci NNO se stala beseda u kulatého stolu. 
Rovné příležitosti této platformy jsou zástupci mateř-
ských center vnímány velmi pozitivně.

KRÁLOVÉHRADECKÝ 
KRAJ
Koordinátorka: Hana Cinková
Počet MC: 25 (1. 1. 2010) – 26 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 1
Počet společných akcí celkem: 12
• Regionální setkání: 2 (15 dospělých, 10 dětí)
• Semináře: Projekt Šance rodině a zaměst-
nání 10  seminářů, Projekt Krok k zaměstnání – 
Rekvalifikační kurz – 13 dní + zkouška, Muzikoterapie  
 Během roku se významně prohloubila spolupráce 
mezi mateřskými centry. V měsících únoru a březnu 
realizovala Síť MC v pěti MC vzdělávací semináře 
z projektu Šance rodině a zaměstnání. Tyto semináře 
měly, dle hodnocení účastníků, velmi dobrou odbor-
nou úroveň a byl zde také prostor pro sdílení zkušeností 
koordinátorek z jednotlivých MC. Stále přetrvává zájem 
o některá zajímavá témata vzdělávání, např. poskyto-
vání první pomoci, posilování rodičovských kompe-
tencí apod. Dalším vzdělávacím projektem realizova-
ným v tomto roce Sítí MC v KH kraji byl projekt Krok 
k zaměstnání, v rámci tohoto projektu se konal rekvali-
fikační kurz zakončený závěrečnou zkouškou, dále pro-
bíhá poradenství pro nezaměstnané v 5 MC. Vzdělávání 
pro MC chtěla Síť MC nabídnout i dalším projektem 
podaným do OP VK KH kraje, který bohužel neuspěl. 
Regionální setkání pořádané Síti MC jsou vyhledáva-
nou příležitostí ke sdílení zkušeností pracovníků MC. 
Tato setkání se nám podařilo připravit se zajímavým 
programem. Činnost Sítě MC i jednotlivých mateř-
ských center významně podpořil i Královéhradecký kraj. 
MC i v tomto roce spolupracovala na propagaci sys-
tému rodinných pasů a registraci rodin do tohoto sys-
tému. Velice zajímavou se ukázala i spolupráce MC 
s Nadací Besip, na pořádání dopravně bezpečnostních 
akcích pro širokou veřejnost. Mateřská centra zapo-
jená do této spolupráce uspořádala již tradiční akci, 
kde jako součást programu byly odborníky prezento-
vány zásady první pomoci, správného chování v sil-
ničním provozu, viditelnosti na silnici, upínání dětí do 
dětských autosedaček apod. MC si mohla nejen ově-
řit zkušenosti s pořádáním velkých akcí, ale některé 
maminky byly i přímo proškoleny a významně se zapo-
jily přímo do prezentace, proto doufáme, že se nám 
podaří na tuto spolupráci dále navázat a pokračovat 
v obdobných akcích.
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LIBERECKÝ KRAJ
Koordinátorka: Lenka Ackermannová 
(od 18. 4. 2010)
Počet MC: 13 (1. 1. 2010), 15 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 2
Počet společných akcí celkem: 7 (2× účetní 
seminář, 2× regionální setkání, vánoční besídka, 
vánoční výtvarný workshop, projekt Silniční bez-
pečnost pro MC)
• Regionální setkání: 2 – Jablonec n. N. 
15 dospělých a 3 děti; 20 osob + 4 děti
• Semináře: 2 – Účetní seminář pro začína-
jící MC, Účetní seminář pro pokročilá MC
• Putovní výstava: Jak se žije v mateřských cen-
trech aneb Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým 
světem. Turnov – MÚ, MC Štěstí Žandov – ZŠ
 V Libereckém kraji došlo v loňském roce ke změ-
nám nejen na pozici krajské koordinátorky, ale také 
v nárůstu nových organizací. Přijata byla 2 MC, další 
projevila zájem o vstup do Sítě MC. Během roku 2010 
se nám podařilo rozvíjet spolupráci a sdílení zkuše-
ností mezi členskými centry. MC společně podporo-
vala i projekty svých členů a spřátelených organizací, 
které jsou v souladu s posláním Sítě MC. V rámci 
regionálního setkání byl zařazen vzdělávací seminář 
a jeden výtvarný workshop, ze kterého vznikl manuál 
pro všechna členská centra Libereckého kraje. Síť MC 
letos nabídla celorepublikový projekt Šance rodině 
i zaměstnání v Libereckém kraji. Témata seminářů 
byla zajímavá a přínosná nejen pro profesionály, ale 
i pro rodiče malých dětí pracující ve zcela jiných obo-
rech. Seminář umožnil i koordinátorkám center rozší-
řit si vědomosti v oblastech: základy dětské psycho-
logie, lidské zdroje v NNO, personalistika aj. Podobné 
semináře jsou pro pracovnice mateřských center skvě-
lou příležitostí k osobnímu růstu. Mateřská centra 
v Libereckém kraji jsou na velmi vysoké a profesionální 
úrovni, nabízejí svým návštěvníkům kvalitní služby, 
které neúnavně zdokonalují. Centrům se daří realizo-
vat i evropské projekty, spolupracují s místními úřady 
např. v oblasti miniškolek, pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Rok 2010 byl pro nás rokem přípravy na 
další rozvoj aktivit, společných projektů, vzájemného 
poznávání možností, které budeme využívat v dalších 
letech k rozvíjení naší práce v mateřských a rodinných 
centrech v Libereckém kraji i za jeho hranicemi.

MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ
Koordinátorka: Lenka Kalniková
Počet MC: 17 (1. 1. 2010) – 17 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 0 (2 zájemci o členství nebyli 
přijati, 1 zájemce bude posuzován v únoru 2011)
Počet společných akcí celkem: 14
• Regionální setkání: 4 setkání za účasti 57 osob 
(43 dospělých + 14 dětí)
• Semináře: 7 seminářů, 116 účastnic + 15 dětí
Témata: Psychomotorický vývoj dětí, Seminář pro 
manažerky/koordinátorky MC – Možnosti vedoucího 
pracovníka a nástroje vedoucí ke zvyšování kvality 
poskytovaných služeb v neziskové organizaci, Praktický 
seminář/supervize – Syndrom vyhoření se zaměřením 
na pracovníky mateřských center, Praktický seminář  
První pomoc u dětí, Obtížná komunikace v pomáha-
jící profesi I – Asertivita, Obtížná komunikace v pomá-
hající profesi II – Komunikace ve stresu a v krizo-
vých situacích, Obtížná komunikace v pomáhajících 
profesi III – Manipulace
• Putovní výstava: Putovní výstava mateřských 
center v Moravskoslezském kraji byla oficiálně zahá-
jena v prosinci 2011 v ostravské Chaloupce a v roce 
2011 bude putovat po následujících městech: Frýdlant 
nad Ostravicí, Ostrava, Havířov, Bohumín, Karviná, 
Klimkovice a FrýdekMístek
• Společný projekt: „Integrace rodin s dětmi pro-
střednictvím kvalitních služeb MC“,
• Společné pobyty: Víkendový pobyt na Andělské 
hoře (7 koordinátorek mateřských center)
 Spolupráce mateřských center v Moravskoslezském 
kraji se v tomto roce zaměřila do tří hlavních aktivit, 
které vzešly ze společných regionálních setkání. 
V oblasti vzdělávání byly pořádány zajímavé vzdělá-
vací semináře, do jejichž organizace se zapojila sama 
mateřská centra, která nejen popsala svou vzdělávací 
potřebu, ale také zprostředkovala kontakt na lektora 
daného tématu. Díky této skutečnosti jsme realizovali 
celkem 7 vzdělávacích seminářů. Dále jsme se nechali 
inspirovat zejména olomouckým pojetím putovní 
výstavy, kterou jsme zahájili v roce 2010, ale její hlavní 
část realizujeme v roce 2011.

Velkou „neznámou“, kterou jsme vždy plánovali, 
byl společný víkendový pobyt koordinátorek. Ač jsme 
jej chtěli pojmout zejména relaxačně, byl díky zapo-
jení zúčastněných koordinátorek nabitý zajímavým pro-
gramem, který si mohly „odvézt“ jako inspiraci pro 
další činnosti ve svých centrech. Kromě výroby sádro-
vých masek si koordinátorky vyzkoušely i další výtvarné 
techniky (práce s fimem a enkaustika), dále pak lekce 
zumby, břišních tanců a podělily se o základní infor-
mace z oblasti komunikace. Vše bylo samozřejmě 
vyplněno vzájemným sdílením, předáváním zkušeností 
z činností center v jednotlivých městech a sestavová-
ním dalších plánů pro společnou činnost v kraji.

OLOMOUCKÝ KRAJ
Koordinátorka: Hana Saitzová
Počet MC: 18 (1. 1. 2010 ) – 22 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 4 (5 MC vstoupilo, 1 MC zaniklo)
Počet společných akcí celkem: 9
• Regionální setkání: 3, počet osob 62, dětí 17
• Semináře: 5 seminářů (72 osob, 7 dětí), témata – 
Účetnictví, Fotografování a dokumentace, BOZP a PO, 
Školení první pomoci, Proč dětem vyprávět pohádky
• Beseda u kulatého stolu: na téma prorodinné 
politiky v Olomouckém kraji, přítomna nová náměst-
kyně primátora města Olomouce Mgr. Eva Machová, 
náměstek hejtmana Ing. P. Horák, Vedoucí odboru škol-
ství MMOL PhDr. Hana Fantová, vedoucí SAS odboru 
sociálních věcí Mgr. P. Podivínský, celkem 29 dospě-
lých a 12 dětí z 12 MC
• Putovní výstava: Jak se žije v mateř-
ských centrech: MC Velrybka – Bílá Lhota, MC 
Kuličky – Bohuňovice, MC Dráček – Hranice, MC 
Krteček – Jeseník, MC Libísek – Libina, MC Rybička – 
Litovel, MC Heřmánek a MC Provázek – Olomouc, 
Centrum pro rodinu Ráj – Pavlovice u Přerova, MC 
Komínkov – Šumperk, MC Vikýrek – Vikýřovice, MC 
Hnízdo – Zábřeh
• Kampaň: SPR, Vyhlášení kampaně červen 2010, 
vyhodnocení kampaně na Kulatém stole 26. 11. 2010, 
10 oceněných ze 12 nominovaných
• Společný projekt: Rodiče a děti, spokojeně 
a spolu, Dny pro mateřská centra.
 V roce 2010 se podařilo navázat na předchozí spo-
lupráci s městem Olomoucí a Olomouckým krajem. 
Olomoucký kraj (OK) navíc poprvé otevřel grantové 
řízení na sociálním odboru i prorodinným organiza-
cím na významné akce. Do komunitního plánu sociál-
ních služeb kraje na roky 2011 – 2013 se podařilo zařa-
dit i podporu mateřských center jako služeb pro rodiny.

V roce 2010 byla nejúspěšnější akcí putovní výstava 
bannerů 16 mateřských center Jak se žije v mateř-
ských centrech. Výstava samostatně stojících stojanů 
typu rollup, kterou graficky zpracoval Petr Palarčík, 
představila činnost a hlavní myšlenky mateřských 
center. Záštitu nad slavnostním zahájením výstavy 
v Regionálním centru Olomouc převzala náměstkyně 
hejtmana OK Mgr. Yvona Kubjátová. Výstava pak puto-
vala celý podzim až do prosince po patnácti místech 
celého kraje. Expozice bannerů slavila úspěch u široké 
veřejnosti především pro zajímavé grafické zpracování 
a u MC pak možností použití stojanů k vlastní pro-
pagaci i po skončení výstavy. Jedním z posledních 
zastavení výstavy byly Dny pro rodiny – v listopadu 
v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Šlo 
o akci, kterou uspořádala krajská koordinátorka Sítě MC 
ve spolupráci s rodinnými centry Heřmánek, Provázek 
a CPR Ráj na objednávku kraje. Tři dny se v prosto-
rách spřízněné ekologické organizace Sluňákov konaly 
workshopy, přednášky a semináře na téma rodičovství. 
V následujícím roce budeme akci rozšiřovat o spolu-
práci s kulturními institucemi města Olomouce.
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PARDUBICKÝ KRAJ
Koordinátorka: Petra Benešová
Počet MC: 22 (1. 1. 2010) – 24 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 3 MC (1 ukončilo činnost)
Počet společných akcí celkem: 13
• Regionální setkání: 3 setkání za účasti 84 osob
• Spolupráce: Rodinné pasy, Konep, Pardubický kraj

V roce 2010 jsme se sešli na 3 regionálních setkáních, 
kde jsme sdíleli svoje zkušenosti jak v oblasti akti-
vit jednotlivých center, tak i v činnostech a vzdělávání 
vedoucích k profesionalizaci organizace. V mateřských 
a rodinných centrech jsou realizovány dva projekty 
z prostředku Evropské unie. Do projektu „Rodičovská 
dovolená – období růstu“ je zapojeno 13 center, pro-
jekt se zaměřuje na vzdělávání rodičů v Pardubickém 
kraji, kteří se vracejí po rodičovské dovolené na trh 
práce. Do druhého projektu s názvem „Aktivní rodiče“ 
je zapojeno 6 center, projekt se zaměřuje na udržení 
a rozšíření programů mateřských a rodičovských cen-
ter. V Pardubickém kraji došlo v prosinci k výměně 
radního zodpovědného za sociální péči. Naší velkou 
radostí je, že na prosincovém jednání s novým rad-
ním Jiřím Brýdlem a náměstkem hejtmana Romanem 
Línkem jsme dojednali témata spolupráce krajského 
úřadu se Sítí MC. V roce 2011 se tak můžeme těšit 
na společnou kampaň soutěže „Společnost přátel-
ská rodině“, nad kterou převzal záštitu a slavnostně ji 
vyhlásí na Den rodiny R. Línek. Jiří Brýdl převzal záštitu 
nad 4. celokrajským kulatým stolem, který se usku-
teční v listopadu. Krajský úřad opět vyhlásil dotační 
řízení pro MC a těšit se můžeme i na společné aktivity 
vedoucí k posilování postavení rodiny ve společnosti, 
ke kterému patří mimo jiné i společné prosazování sdí-
lených či zkrácených úvazků.

PLZEňSKÝ KRAJ
Koordinátorka: Irena Macháčková
Počet MC: 14 (1. 1. 2010) – 16 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 2
Počet společných akcí celkem: 4
• Regionální setkání: 3, 34 dospělých, 0 dětí
• Kampaň: Táta dneska frčí a Tátafest, Město pro děti
• Společný projekt: Mateřská centra v Plzeňském 
kraji jako místo pro celou rodinu
• Výjimečná akce: Slavnosti rodiny
 Tento rok byl rokem společného úsilí při hledání 
nejefektivnější podoby krajské spolupráce jednotlivých 
MC a Sítě. Paralelně při tom se neustále vracela a vrací 
otázka společných aktivit. Jak mnoho mají centra spo-
lečného, tak se také v mnohém odlišují. Nakonec se 
kromě jiného zrodil záměr uspořádat společnou akci, 
a přitom zajistit individuální propagaci každého cen-
tra právě tam, kde působí, a formou, která je pro ně 
vítaná. Jako vhodná příležitost byl vybrán Mezinárodní 
den rodin, připadající na 15. května. Ten den pro-
běhly v šesti sídelních městech center po celém kraji 
Slavnosti rodiny. Propojovacím tvořivým prvkem bylo 

dětské malování. Jedním z cílů bylo ukázat mateř-
ská centra jako místa pro všechny generace, a z toho 
důvodu vznikla snaha o zapojení seniorů i jinak, než 
je přilákat jako návštěvníky se svými vnoučaty. A tak 
se do Slavností zapojovali i babičky a dědečkové, a to 
různou formou. Pomáhali např. jednotlivě i jako orga-
nizace s přípravou, zasedali v porotě hodnotící dět-
ské kresby, organizovali stanoviště her nebo tvořili 
s dětmi, ale potkat jste mohli i dědečka dudáka nebo 
ochutnat babiččiny buchty. Někde se Slavnosti konaly 
přímo v zařízeních určených seniorům. Přestože nás 
ten den stihly snad všechny nelibé podoby počasí, 
přilákali jsme více než tisíc návštěvníků a věříme, že 
příští rok k nim přibydou další. Slavnosti vzešly z dis-
kuse u Kulatého stolu, která proběhla v minulém roce, 
a Plzeňský kraj nejenže je finančně podpořil, ale byl 
vlastně jejich spolutvůrcem. Spolupráce pokračovala 
i v dalších oblastech. Síť měla další možnost k pre-
zentaci v periodiku Plzeňský kraj a byl vyhlášen histo-
ricky první grant pro všechna MC na území tohoto kraje.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Koordinátorka: Romana Baborová
Počet MC: 31 (1. 1. 2010) – 33 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 2 MC, jedno centrum ukončilo 
členství, tři centra do Sítě MC vstoupila
Počet společných akcí celkem: 9
• Regionální setkání: 2
• Semináře: 6 (2× Seminář účetnictví, Tvorba pro-
jektů, Jak psát výroční zprávu, Jak pokračovat, Seminář 
personalistiky)
• Beseda u kulatého stolu: na téma „Mateřská 
centra jako prevence a podpora zdravé rodiny“ pod 
záštitou MHMP, za účasti ředitelky sociálního odboru 
Ilony Matulové pro sociální oblast, zástupců jednot-
livých městských částí a zástupců pražských mateř-
ských a rodinných center, celkem přítomno 30 dospě-
lých a 1 dítě
 Činnost Sítě MC v Praze v roce 2010 by se dala 
rozdělit na dvě části. Jedna představuje prohlubující 
se spolupráci s členskými centry a druhá představuje 
poradenství nově vznikajícím. Členská MC se setkala 
na regionálních setkáních se zástupkyněmi prezidia, 
což vždy znamenalo čilou diskuzi nad činností Sítě, 
její budoucností a společnými plány. Kolektivní úsilí 
bylo vloženo do realizace besedy u kulatého stolu se 
zástupci jednotlivých městských částí. Cílem bylo při-
pomenout, že mateřská centra jsou připravena být part-
nery pro radnice a mají potenciál pomoct i hasit pro-
blémy, které mohou v oblasti prorodinné problematiky 
nastat. Zejména chtěla centra společně upozornit na 
to, že mohou pružně reagovat na tristní situaci v umis-
ťování dětí do mateřských škol. Některé městské části 
si spolupráci s centry a Sítí MC pochvalovaly, někde je 
stále potřeba hledat společnou řeč.

Semináře konané v roce 2010 se setkaly s vel-
kým zájmem, zejména účetní seminář a seminář 
tvorby projektů. Síť MC neúspěšně podávala projekt 
v rámci výzvy OPPA. Projekt se nedostal ani do stadia 

hodnocení, protože 3. výzva obsahovala velmi omezu-
jící ustanovení. Síť MC určitě podá projektovou žádost 
v další výzvě.

Po celý rok 2010 probíhalo poradenství pro začína-
jící centra. Krajská koordinátorka věnovala hodně času 
nováčkům, kteří stáli na úplném počátku cesty, ale 
i zkušeným koordinátorkámi, které již měly ucelenou 
představu, podmínky a spoustu elánu. Oběma skupi-
nám se KraKo snažila zodpovědět dotazy, podat kvalifi-
kovanou odpověď a držet palce v jejich snažení. Praha 
se dynamicky rozvíjí, vznikají celé nové čtvrti, což 
s sebou přináší i chuť a potřebu lidí se stýkat, a sdí-
let společně volný čas. Je dobře, že se najde skupina 
osob podobného smýšlení a obětují svůj volný čas pro 
vznik nového centra.

STřEDOČESKÝ KRAJ
Koordinátorka: Linda Pačesová Horynová, 
Jiřina Chlebovská
Počet MC: 64 (1. 1. 2010) – 67 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 6 (9 MC vstoupilo, 3 ukončila 
členství)
Počet společných akcí celkem: 27
• Regionální setkání a semináře: 9 + 8 setkání 
v mikroregionu – okrese (celkem 180 dospělých 
a 57 dětí)
• Semináře a workshopy (témata): Péče o děti 
v MC, Rodina jako džungle, Montessori metoda a eko-
logie, Zpět do zaměstnání, Cvičení rodičů s dětmi, 
Humanitární fond 2010 a 2011
• Semináře z projektu Krok k zaměstnání: akre-
ditovaný kurz Pečovatelka o děti úspěšně dokon-
čilo 20 absolventek a 1 absolvent, 2 pečovatelky 
byly s finanční podporou Sítě MC zaměstnány v MC 
Dobříšek a Montessori Ovečka v Kolíně
• Putovní výstava: Jak se žije MC ve Středočeském 
kraji aneb MC jako služba rodině (okres Beroun, 
Nymburk – Poděbrady, Příbram – Březnice, Praha 
západ – Jílové u Prahy, Kolín, Kutná Hora, Praha 
východ – Kostelec n. Č. l. a Čelákovice, Benešov)
• Bambiriáda v Příbrami
 Síť MC se ve Středočeském kraji zaměřila na vzá-
jemnou spolupráci center, posílení vztahů mezi Sítí 
a jejími členy. Tato spolupráce se rozvíjela především 
při organizaci a realizaci putovní výstavy, která byla 
slavnostně zahájena na konci roku 2009 a během roku 
2010 putovala po dalších 8 okresech. Příprava verni-
sáže byla společným dílem center v okrese a konala 
se většinou v okresním městě za přítomnosti před-
stavitelů kraje, obcí, Sítě MC, místních center a rodin 
s dětmi, pro které byl vždy připraven zajímavý dopro-
vodný program. Výstava představila MC jako službu pro 
rodinu a pestrou činnost členů Sítě MC v našem kraji. 
Součástí byla kniha přání, vzkazů a pozdravů, která se 
postupně zaplnila milými slovy v obrysech rukou herců, 
sportovců, politiků, představitelů měst a obcí i běž-
ných návštěvníků výstavy. Tato kniha spolu se zmen-
šenými panely s fotografiemi slouží jako PR mate-
riál i při dalších akcích Sítě MC v kraji. Výstava byla 
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podpořena Středočeským krajem. Krajské koordiná-
torky byly přizvány k vytváření koncepce rodinné poli-
tiky kraje a jednotlivá mateřská centra dostala prostor 
vyjádřit, co rodinám s dětmi v kraji chybí a co naopak 
oceňují. Středočeský kraj v dotačním řízení v oblasti 
podpory rodiny štědře podpořil jednotlivá mateřská 
centra. Pro členská MC v kraji Síť připravila několik 
seminářů a workshopů, jejichž počet se rok od roku 
zvyšuje, témata vycházejí především z potřeb center. 
Tradičně se scházíme na Den rodin na Dobříši, oblí-
bený je výtvarný workshop v Kolíně, zopakovali jsme 
workshop cvičení rodičů s dětmi – z materiálů hostitel-
ského centra Domeček Lány a dalších cvičitelek vznikla 
elektronická publikace a DVD s inspirací pro tvorbu 
programů. V tomto trendu chceme pokračovat i v dal-
ším roce, budeme pořádat semináře, které pomáhají 
centrům v přípravě zajímavé programové náplně i v 
základním poslání mateřských center jako služby pro 
rodinu a místa primární prevence.  

ÚSTECKÝ KRAJ
Koordinátorka: Martina Smejkalová (do 23. 4. 
Leníková, od 24. 4. provdaná Smejkalová)
Počet MC: 21 (1. 1. 2010) – 27 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 6 (7 MC vstoupilo a 1 ukončilo 
členství)
Počet společných akcí celkem: 7
• Regionální setkání: 2 za účasti 52 osob (z toho 
42 dospělých a 10 dětí)
• Semináře: 2 semináře – Účetnictví a Asertivita pro 
MC
• Beseda u kulatého stolu: na téma „Mateřská cen-
tra spolupracují s obcí“ pod záštitou radní pro soci-
ální oblast Bc. Jany Ryšánkové, celkem přítomno 
49 dospělých a 0 dětí
• Kampaň: SPR – Slavnostní vyhlášení proběhlo 
v Ústí nad Labem na Větruši pod záštitou hejtmanky 
Jany Vaňhové za přítomnosti 156 hostů.
 Spolupráce členů Sítě mateřských center se vyvíjela 
správným směrem. Změny k lepšímu a skvělé ohlasy 
z řad společnosti se projevily především velkým nárůs-
tem členů. Došlo ke změně v politickém vidění Sítě 
mateřských center jako partnera, a to nejen na kraj-
ské úrovni, ale i na úrovni komunální. Ne ve všech 
obcích se tato spolupráce daří podle nejlepších před-
stav. Proto pro nás spolupráce na komunální úrovni 
zůstává bodem číslo jedna. Velkou zásluhu na zlepšo-
vání tohoto stavu nese Beseda u kulatého stolu, která 
přinesla mezi krajské i komunální politiky jistou tradici, 
umožňující vzájemné setkávání a společnou diskusi.

Letos poprvé se podařilo uspořádat dva vzdělá-
vací semináře. Centra projevila touhu po zvyšování 
své odborné způsobilosti a bylo nám milou povinností 
vyslyšet jejich prosby. Vzdělávací semináře se stanou 
prioritou i do dalších let.

Novinkou letošního roku a příkladem dobré praxe 
byla v našem kraji velkolepost již zaběhlé kampaně 
Společnost přátelská rodině. Její slavnostní vyhlášení 

proběhlo v Ústí nad Labem na Větruši. Záštity se ujala 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. V porotě 
zasedli významní krajští představitelé a zástupkyně 
z mateřských center. Pozvání hosta přijala paní Iva 
Kubelková (modelka, herečka, moderátorka), která pro-
nesla několik povzbudivých vět. 6 navržených společ-
ností a 6 mateřských center splňovalo přísná krité-
ria kampaně. Jsme rádi, že se náš kraj stává stále více 
přátelským rodině. I tato akce se stala neobvyklým 
spojením profesního života s životem rodinným. Mezi 
vyhlašováním cen měli přítomní návštěvníci, přede-
vším rodiče a děti, možnost zapojit se do tvořivých 
dílen a závěrem zhlédnout dětské divadelní představení. 
Celá akce byla podpořena fondem hejtmanky. Kampaň 
se těšila pozitivním ohlasům jak z řad rodičů a zaměst-
navatelů, tak z řad krajského úřadu. Můžeme se tedy 
těšit na její pokračování i v letech následujících.  

KRAJ VYSOČINA
Koordinátorka: Daria Čapková
Počet MC: 18 (1. 1. 2010) – 20 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 2 (3 MC vstoupila a 1 ukončilo 
svoji činnost)
Počet společných akcí celkem: 7
• Regionální setkání: 2 za účasti 35 osob (z toho 
27 dospělých + 8 dětí)
• Beseda u kulatého stolu: na téma Ženy ve veřejné 
správě, záštita ing. Marie Černá – místostarostka města 
Třebíče, celkem přítomno 35 dospělých a 2 děti ze 
2 MC
• Kampaň: Táta dneska frčí, Radujme se ruku 
v ruce – společné pozastavení v čase adventu zástupců 
jednotlivých MC, měst a kraje, Týden manželství
• Výjimečná akce: Šlapání na oranžovém kole
 V letošním roce se podařilo propracovat vzájemnou 
spolupráci mezi MC a KÚ kraje Vysočina do partner-
ské platformy. Krajská koordinátorka Sítě MC byla čle-
nem hodnotící komise na krajské projekty pro MC. Kraj 
Vysočina přislíbil Síti MC možnost spolupráce na kon-
cepci rodinné politiky kraje.

Síť MC získala podporu z prostředků EU a operač-
ního programu OPVK na projekt TVRZ na vzdělávání 
lektorů NNO.

Od 25. do 27. 7. 2010 v Náměšti nad Oslavou 
během hudebního festivalu Folkové prázdniny proběhl 
charitativní projekt Nadace ČEZ Šlapání na oranžo-
vém kole pro 2 mateřská centra: Třebíčské centrum 
a Měsíční houpačka z jihomoravských Ivančic. Přispět 
svým šlapáním přijela nejen legendární postava české 
cyklistiky Josef Zimovčák, ale i světoznámá operní pěv-
kyně Magdalena Kožená. Dobré věci tradičně pomohl 
také starosta města Vladimír Měrka. Dále šlapaly osob-
nosti jako radní kraje Vysočina Marie Kružíková, Jan 
Husák za Nadaci ČEZ nebo ředitel Vodních elektráren 
ČEZ Zdeněk Saturka a samozřejmě zástupci obou cen-
ter, která se o vyšlapaných 200.000 Kč podělila.  
 V naší společnosti se nedostatečné podporuje to 
běžné a jakoby samozřejmé – funkční rodina. Proto se 

velice těžko shánějí prostředky pro MC, která rodinu 
scelují. Jsem velice ráda, že se podařilo touto skvělou 
akcí nejen zajistit MC nemalou finanční hotovost, ale 
také spoustě lidí ukázat, jak centra fungují a co rodi-
nám nabízejí,“ sdělila do tiskové zprávy organizátorů 
zakladatelka MC v České republice Rut Kolínská, která 
se společně se svým manželem aktivně podílela na 
výši vyšlapaných částek.

MC v kraji Vysočina se v roce 2010 měla mož-
nost prezentovat i na mezinárodním poli, a to na work-
shopu v holandském Schrollu a v Bruselu na půdě 
Evropského parlamentu.  

ZLÍNSKÝ KRAJ
Koordinátorka: Pavlína Švecová (do 30. 6.), 
Lada Kroupová (od 1. 7.)
Počet MC: 12 (1. 1.2010) – 15 (31. 12. 2010)
Nárůst členů: 3
Počet společných akcí celkem: 3
• Regionální setkání: 2× (29 + 4)
• Semináře: 1× (Zpět do zaměstnání), semináře 
z projektu Šance
• Beseda u kulatého stolu: Koncepce rodinné po-
litiky ve Zlínském kraji a prezentace MC, za přítom-
nosti Mgr. Taťány Nersesjan – radní Zlínského kraje, 
Mgr. Pavlíny Novákové – vedoucí oddělení nezis-
kového sektoru, Ing. Bronislava Fuksy – předsedy 
Výboru ZZK pro nevládní organizace a nezisk. sektor, 
Mgr. Jany Chovancové – vedoucí odboru sociálních 
věcí a Mgr. Věry Korcové – odbor školství, mládeže 
a sportu. Celkem 20 přítomno 19 dospělých a 1 dítě
• Společný projekt: V červnu 2010 byla podána žá-
dost projektu „OP Vzdělání pro konkurenceschopnost“. 
Projekt nebyl podpořen.
 Tento rok byl pro MC ve Zlínském kraji rokem 
změny a vzájemného poznávání. Posunem vpřed byl 
bezpochyby historicky první společný projekt z OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který (i když 
nebyl podpořen), přinesl možnost se navzájem více 
poznat a vytvořit něco společného. Do projektu se 
zapojilo 7 center a obsahem bylo vzdělávání lektorů 
a poradců v MC v oblastech: alternativní metody vzdě-
lávání, environmentální výchova v rodině a genderově 
korektní výchova. V kraji došlo také ke zrodu nových 
center, která projevila zájem stát se členy Sítě, a ta 
jim nabídla otevřené partnerství. Cyklus vzdělávacích 
seminářů pro MC pořádaný v rámci projektu Šance 
rodině i zaměstnání byl zahájen v září v Rožnově pod 
Radhoštěm a dále pokračoval do Uherského Hradiště. 
Na podzim také proběhl seminář Zpět do zaměstnání 
ve Zlíně v rámci projektu Krok k zaměstnání. Do tohoto 
projektu se aktivně zapojila další centra, a to nabídkou 
poradenství pro rodiče pečující o děti. Od prosince je 
toto poradenství nabízeno ve Starém Městě, Slavičíně, 
Bojkovicích a Valašských Kloboukách. Na konci roku 
jsme měli příležitost setkat se se zástupci Zlínského 
kraje u kulatého stolu a prezentovat činnost mateř-
ských center.
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 n Introductory Word

The year 2010 proceeded in a black and white fashion. On one 
hand the Network of MCs has achieved the status of Organization 
officially recognized by the Ministry of Labor and Social Affairs 
and the GWIA project was awarded with the Grundtvig Cachet 
of Quality but on the other hand we did not manage to cover the 
costs of all of our activities.

Searching for new possibilities and new paths brought the 
Network of Mother Centers to a crossroad. Only time will tell 
whether the direction in which the members of the Network of 
MCs have decided to continue is the right one. A basic assur-
ance is expressed by the words of John C. Maxwell: “Only when 
many people join together it is possible to achieve big goals.”

Solidarity with those, who “create bridges that connect social 
responsibility with the responsibility of the family”, as Rostya 
GordonSmith said, was expressed by many member centers by 
joining in campaigns and other activities of the Network of MCs. 
We hope and believe that they also received feedback.

The Annual Report for the past year brings a rich harvest of 
the creative activities of a work team that did not succumb to the 
pressure of the time and remained faithful to the mission of the 
Network of MCs which is possible to fulfill if we can all walk in 
the same direction.

The services of the Network of MCs retained their standard 
especially thanks to the mutual sharing, solidarity and support 
of the work team.

— Rut Kolínská

 n Mission Of the Czech 
Network of MCs

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 MCs:
1. Coordination, advertising, and extending the Network move-
ment in CZ and connecting it to international organizations
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 families, mother and equal 
opportunities for all
4. Support of healthy life in healthy environment

enGlish suMMary

— I believe that no success can replace failure in family 
life. Family is one of nature’s finest masterpieces and it is 
the rock on which society is built.
I believe that the lack of emotional self-awareness and 
feeling of safety in young people in our society is the 
result of isolation from the home fire, sufficient care and 
time spent together, of unconditional love, transmission 
of values and acting as role models. Love, understanding, 
and support in the family is the biggest blessing which we 
are given and which we can achieve, because it depends 
on each one of us.

Every mother and every father must realize that their 
children will follow their example and not their advice. 
Children have the right to be born to a complete marriage 
and to be raised by a mother and a father who honor the 
bond of marriage.

I believe that one of the most important examples in the 
family that we transmit to our children is showing them 
how their mother and father love each other. Parents have 
the obligation to raise their children in love and fairness, 
to care for their physical and spiritual needs, and to teach 
them to love each other and serve one another, to observe 
the values and to be citizens who obey the law wherever 
they live.

The mother centers are bridges that connect social 
responsibility with the responsibility of the family. They 
are bearers of values, volunteering, support, and of the 
consistent voice calling for the preservation of family. —

— Rostya Gordnon-Smith 
director of PeopleIMPACT s.r.o. Member of the executive 

board of PMF – People Management Forum 

— Motto of the Czech Network of MC’s: The hand that 
rocks the cradle is the hand that rules the world. —

— English proverb by William Ross Wallace
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 n Warranty of the 
Network of MCs

The assembly of members also approved the Ethic 
codex of the Network of MCs in 2007, which includes 
warranty.
The Network guarantees, that the member organization:
• is not founded to make a profit
• is a selfcontained and nonprofit organization 

or it is under another founder
• is open and available to all social groups 

regardless of race or religion
• maintains a principle of selfhelp
• represents a socially preventive function
• is a place where all generations meet with a special 

emphasis on people taking care of young children
• motivates to active parenting
• offers important information 

mostly in the family field
• provides selfeducation, exchanging of 

personal experience and knowledge
• offers selffulfillment
• is a kind of open gate from where many 

activities are provided for the public
• participates in society development

Neither the title of the mother center nor 
its full working range is decisive.

 n Activity of the 
Network of MCs

The Network of Mother Centers continued in 2010 in 
the steps to actualize the document Strategic Goals 
and Conception of Development of the Network of MCs 
to the year 2013. We generally managed to fulfill the 
five year plan approved by the general assembly in 
2007 well. We also managed to solve new needs and 
requirements which occurred in time.

Service for the Members

CONSULTANCY AND METHODICAL GUIDANCE
Individual consultancy to single members were pro-
vided mainly by the regional coordinators, but also 
by other employees of the Network of MCs. Individual 
legal, financial, project and PR advice took place by 
phone or email and was also available in a private 
space on the website.

In seven regions special consultancy took place 
for parents returning to the job market as part of the 
project A Step towards Employment.

EDUCATION FOR THE MOTHER CENTERS
During the year we have offered a total of 111 seminars 
and 4 accredited retraining courses.

European projects have opened a broad range of 
educational projects which partly covered the demand 
of MCs. It was 70 seminars and 4 retraining courses:
• as part of the project A Chance for Family and Job:
• seminars for people in childcare services 

(30 seminars in 6 regions)
• seminars for mother centers (33 

seminars in 7 regions)
• as part of the project A Step towards Job:
• 4 accredited retraining courses Care for 

children from 3 to 15 years of age
• 7 seminars Back to Work
For this reason we have offered only 6 more seminars 
on national level (2x Seminar of Accounting, Project 
Creation, How to Write an Annual Report, How to 
Continue, Seminar of Human Resources).

The richer was the choice offered by the regional 
coordinators in the individual regions. 35 seminars 
involved the area of running a MC (accounting, fund-
raising, project creation and project managing, human 
resources, communication for the employees of NGOs, 
assertiveness, manipulation, burnout syndrome, cri-
sis situation, photography and documentation, annual 
report, promotion, occupational health and safety…) 
and in the program area (workshops for running activi-
ties with children, first aid, childcare, psychomotor 
development...).

At the Ministry of Education, Youth and Sports we 
have obtained two accredited retraining courses:
• Accreditation of the retraining course How to 

Start for coordinators of mother centers
• Accreditation of the retraining course Caregiver for 

Children from 3 to 15 Years of Age  

INTERNAL INFORMATIONAL SYSTEM
The website www.materska-centra.cz has remained the 
main source of information. It contains information 
for everyone, the members are offered the advantage 
of a private section with internal information. There it 
is also possible to trace the shipments that we send 
through the national and regional mailing lists: Tuesday 
letters (44 numbers) and Krakolisty (information given 
monthly by the regional coordinators about the activi-
ties of the regional center). The website has expanded 
with the addition of the Intranet for the employees and 
the management of the Network of MCs.

In 2010 we managed to publish another issue of the 
bulletin Půl na půl (Half and half) as part of the project 
Mutually together – The Integration of Foreigners, it 
contains the methodology and valuable experience and 
advice for work with foreigners in MCs.

The visitors of the office could make use of the 
information resources in the library and archive.

REGIONAL CENTERS
To the activities of the regional coordinators in indi-
vidual regional centers an individual chapter is devoted 
called THE ACTIVITY OF THE NETWORK OF MCs IN 
INDIVIDUAL REGIONS. From the results it is possible 
to observe a higher availability of education for MCs, 
a stronger cooperation among the centers themselves 
but mainly with regional authorities and other organiza-
tions on regional level. Support was also given to the 
regional coordinators who met at a threeday seminar 
in Harrachov and twice at a oneday meeting in Prague.

WORK GROUPS
During 2010 the regional coordinators took part in the 
activities of thematic work groups that prepared materi-
als for the so called “Packages for MCs”, mapping 
MCs, changes in manuals and statutes.

Some work groups were also created in the regions 
where regional problematic were discussed such as 
profamily policy, travelling exhibitions, educational 
programs etc.

 n Meetings

MEETINGS IN MOTHER CENTERS
Alongside traditional casual meetings usually associ-
ated with significant events, the space for meetings 
in individual MCs was enriched of a more frequent 
possibility not only for coordinators but also for other 
active people mainly by the European Social Funds 
projects. Moreover, the instructors of the Network of 
MCs including the members of the Presidium had the 
unique possibility to visit personally the mother cent-
ers involved in the project.

REGIONAL MEETINGS
Meetings of MCs within regions follow a traditional 
framework. Thanks to the admirable work of the 
regional coordinators a total of 149 joint events was 
held (regional meetings and group outings 43, edu-
cational programs 35, regional roundtables 7, other 
various events – travelling exhibitions, Bambiriáda 
(children festival, t.n.), campaigns etc. 62). Details 
are discussed in the chapter “Activities Of The Mcs 
Network In Individual Regions”.

GENERAL ASSEMBLY 12. 11. 2010
Great attention was dedicated to the preparations of the 
annual general assembly meeting. At the conference 
held the on the 12th of November 2010 in the Senate of 
the Czech Republic, which was attended by 91 voting 
members, 20 guests, 7 children and an organizational 
team comprising of 18 members, a new presidium 
was elected.
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INTERNATIONAL CONFERENCE
The conference ”Mutually Together – Integration of 
Foreigners in Mother Centers” held under the auspices 
of the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign 
Affairs Karel Schwarzenberg on the 13th of December 
2010 in the Czech Center in Prague has completed 
a sixmonth project aimed at collecting data on the 
existing experience with the integration of immigrants 
in mother centers both in our country and abroad and 
at the creation of methodological instructions on how 
to begin the integration of foreigners in the activities of 
a mother center. The conference was attended by 47 
adults and 5 children.

 n Projects
The Network of Mother Centers as a guarantee of high 
quality services for families in mother centers

The MCs Network obtained the status of recognized 
umbrella organization of the Ministry of Labor and 
Social Affairs for a threeyear period from 2010 to 
2012.

The main aim of the project lies in the implementa-
tion of methodological, educational and counseling 
activities of the Network of Mother Centers so that it 
leads to stability of the MCs Network and the individual 
mother centers.

Accomplished Activities in 2010:

1. Support and methodological assistance to mem-
ber organizations and emerging MC
• Individual counseling for the MCs
• Consultancy through a private section 

of the website of the MCs Network
• Consultancy and providing 

information via mailing lists
• Sharing experiences
• Training for participants of the MCs and 

employees of the MCs Network

2. Targeted promotion of common interests of fami-
lies and mother centers:
• Cooperation with state and local 

governments at all levels
• Joint campaigns
• Joint PR on regional and national level
The results of the project and its benefits are explained 
considerably in a section of the “Annual Report 2010”.
Date of realization: 1. 1. – 31. 12. 2010

MUTUALLY TOGETHER – THE INTEGRATION 
OF FOREIGNERS IN MOTHER CENTERS
The project of the Network of Mother Centers focused 
both on the mapping of activities that the individual 
MC implement in the field of integration of foreign-
ers and to establish a methodology for integration of 
foreigners in the MCs.

The project was based on the experience that mother 
centers have become a natural environment for parents 
and children and that the encounters of representatives 
of different nationalities, ethnicities and cultures occur 
naturally in there, without this process being specifi-
cally called “integration”.
Accomplished activities of the project:
• Mapping the state of integration in the MCs
• A work group created a methodology for the MCs
• Distribution of the methodology to MCs and 

seminars “Integration of Foreigners in the MCs”
• Campaign (15. – 21. 11. 2010) and conference 

„Mutually Together“ (13. 12. 2010)
Date of realization: 1. 7. 2010 31. 12. 2010 

CHANCE FOR FAMILY AND JOB
The project strives for the support of the connection 
of family and professional life of parents who are in 
charge of preschoolaged children through the offer of 
high quality and professional care for children and, at 
the same time, active impact on the employers.

The project will help to develop and professionalize 
mother centers as organizations which provide alterna-
tive service of children‘s care.

The project is realized in 10 regions of the Czech 
Republic.
Accomplished activities in 2010:
• A series of educational seminars for people 

providing childcare services – in 6 regions
• A series of educational seminars 

for MCs – in 7 regions
• Regional meetings aimed at the exchange 

of experience and information related to 
childcare in mother centers – in 3 regions

• Consistent process of contacting employers and 
offering their inclusion in the Database of Family 
Friendly Employers – constant updates of the 
Database on the website of the MCs Network

• Announcement of the campaign 
Family Friendly Society

• Publishing of a brochure for parents and 
caregivers Questions and Agreements

Date of realization: 1. 8. 2009 – 31. 7. 2011 

A STEP FOR THE JOB
The project is a response to the financial crisis con-
nected with growing unemployment. It supports alter-
native forms of employment and motivates parents 
caring for children to actively seek suitable employ-
ment. It is implemented in 7 regions of the Czech 
Republic. 
Accomplished activities in 2010:
• The first four rounds of the retraining 

course Care for Children Aged 3 to 15, for 
which the MCs Network has obtained the 
Ministry of Education accreditation

• At the same time, in all regions the seminar 
Back to Work was held, aimed at assisting 
parents returning to the job market.

• This activity was followed by Consultancy in the 
MC during which individual counseling is provided.

• At the end of the year we started working 
on the Publication for Caregivers, which 
summarizes the most important information 
needed to operate childcare services.

Date of realization: 1. 5. 2010 – 30. 4. 2012

 
STEP BY STEP
The main objective of the project is to help parents 
with children return to work. All project activities are 
related to the development of care services for pre-
school children, which is a specific requirement of this 
target group.

The Step by Step project is in its main part imple-
mented in the MoravianSilesian region, with the sub-
sequent expansion of selected activities planned in the 
other 6 regions. The main activities are designed to 
comprehensively promote the development of alter-
native care for children both on a theoretical and a 
practical platform. An integral part is the involvement 
of the three partners in the project, who, thanks to the 
daily implementation of the key activity Miniškolky – 
Mininurseries (which was launched in February 
2011) verify the planned methodology for company 
nurseries / mininurseries.

A separate activity is also working with employers, 
to whom workshops will be available in addition to the 
publication of the mentioned methodology.
Accomplished activities in 2010:
• Other children care services, database of caregivers
• Awareness of mininurseries in companies
Date of realization: 1. 11. 2010 – 30. 4. 2013

 
EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE NONPROFIT 
SECTOR IN THE SOUTH MORAVIAN REGION
The project aims to extend and improve the range of 
further education for teachers of the nonprofit sec-
tor in the SM region. Within the project a training 
program “Instructor of Methodology for Nonprofit 
Organizations” will be created based on the require-
ments and needs of NGO personnel. The program 
will enable the training of instructors in the area of 
creation and operation of nonprofit organizations and 
direction of seminars and other forms of adult educa-
tion on the topics surrounding the nonprofit sector. 
The project includes the following activities: informa-
tion campaigns, analysis of education in the NGOs in 
the South Moravian Region, the conference “Education 
in NGOs in the South Moravian Region”, the creation of 
methodological manuals for teaching the educational 
program, implementation of a pilot training course, 

“Instructor of Methodology for Nonprofit Organizations” 
and incorporation of any adjustments arising from the 
implementation of the pilot course within the edu-
cational program. The project will support a total of 
100 workers (employees and volunteers) of nonprofit 
organizations in the SM region.
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Accomplished activities in 2010:
• Analysis of the need s of education in NGOs
Date of realization: 1. 9. 2010 – 30. 6. 2012 
 

 n Campaigns
We have utilized a system of running campaigns as a 
tool for PR and lobbying, established based on experi-
ence from previous years.
And we continued in the division into three basic 
areas:

1. Campaigns Aimed at Healthy 
Lifestyle in Healthy Environment

CARNIVAL
Term of realization: 6. 1.– 16. 2. 2010 (since 2007)
Objective: The return of the traditional folk customs, 
and the opportunity to highlight current issues in local 
communities, in 2010, with undertones related to par-
liamentary and local elections.

NATIONAL WEEK OF MARRIAGE
Term of realization: 8. – 14. 2. 2010 (since 2007)
Objective: Support marriage – the MCs Network is 
joining this campaign, which has the main motto: “A 
good marriage is not for granted,” in 2010 with an 
emphasis on the meanings of marriage vows, “In 
wealth and poverty.”

DADDY ROCKS TODAY
Term of realization: 1. 6. – 20. 6. 2010 (since 2007)
Aim: The Network of MCs in cooperation with the 
League of Outspoken Men has activated men, strength-
ened the role of the father in the family and supported 
their drawing in the family life and mother centers 
since 2007. The campaign opens new space for the 
promotion of fatherhood worthiness not only among 
the parents but especially in the society.

Daddy rocks today in cooperation with the international 
festival Concentus Moraviae RC Měsíční Houpačka 
from Ivančice prepared a „Merry afternoon for families 
and children“ under the auspices of the Governor of 
the SM region Michal Hašek.

 
In 2010 we piloted two new campaigns that with their 
content open new possibilities for extending the pro-
gramming range of mother centers: The campaigns 
mapped what was happening in mother centers, and 
their task was also to raise awareness of the given 
issue.

MUTUALLY TOGETHER
Its aim was to allow the natural integration of foreign-
ers through the MCs and extend the experience of the 
projects that took place and take place in each MC.

MULTIGENERATIONAL COExISTENCE
MCs are increasingly becoming a place for multiple 
generations, where people can learn from each other 
and can help one another. The campaign was aimed at 
opening a discussion about multigenerational coexist-
ence within the family and MCs.
The Network of Mother Centers also joined the cam-
paign of the Society for Early Intervention “Home is 
at Home”.

2. Campaigns Connected with Lobbying

TOGETHER AT THE ROUND TABLE (Since 2007)
AND COME TO US AND STAY (Since 2008)
Objective: To improve and intensify cooperation with 
representatives of municipalities and regions and the 
opportunity to present the work of the Network of MC 
and mother centers’ work as a service for the family.

CITY FOR CHILDREN
Term of realization: 15. 9. – 15. 11. 2010 (Since 
December 2006)
Objective: Support friendly environment for children 
and sustainable life in the villages.

3. Family Friendly Society

FAMILY FRIENDLY SOCIETY
Aim: The Network of MCs has been trying to subsidize 
the position of the family in the society and support 
familyoriented politics since 2004. It highly appreci-
ates those, who support families in e.g. wheelchair 
accessible environment, who provide family sales, who 
try to preserve healthy environment, who offer condi-
tions for harmonizing of professional and family life 
of employees etc. On all levels: local, regional and 
statewide.

COMPETITION FAMILY FRIENDLY MUNICIPALITY
In the framework of SPR the Ministry of Labor and 
Social Affairs together with the Persistent commit-
tee for family of the House of Deputies of the Czech 
Parliament, Association of family centers and the 
Network of MCs announced the 3. Annual volume 
competition “FamilyFriendly Municipality“. In many 
different places mother centers initiated involvement of 
municipalities into the competition and the Network of 
MCs had a representation among the evaluators in the 
selection committee.

 
From the statistics of campaigns
The listed campaigns without SPR, but including the 
international campaign of the international Network of 
MCs MINE 10/10/10 (see the chapter Working with 
partners abroad) in 2010 were attended by a total of 
275 mother centers and two campaigns also took 
place in the office of the MCs Network. Statistics of the 
campaigns can hardly be described in exact numbers, 
because during the events held for the public, lists of 
participants are not created, and so we present only the 

documented data. 9547 adults and 8147 children (a 
total of 17694) played an active role in the campaigns.

Final reports of individual mother centers confirm 
the role they play in their surrounding environment. 
Mother centers provide their premises as a shelter for 
mothers with children, where together they can “grow 
and develop further.” Over time, however, they have 
grown to be the “patrons” of defense of the interests 
and rights of families and entire communities in the 
municipalities where the centers operate.

 

 n Public Relations 
and Lobbying

Media
The media “harvest” is not directly proportional to the 
invested energy. We can however rejoice at the fact 
that in 2010 we managed to attract attention to the 
high quality output of our work.
• We have issued 13 national press releases 

and the regional coordinators issued regional 
reports about significant events in the region. 
Press releases also appeared in the news 
service of the Czech Press Agency.

• We continued in the cooperation with the 
magazine Mother and I, where stories about 
personalities from MCs occupied two pages 
each month) and with the electronic magazine 
Uzlíček (Bundle t.n.)(also monthly).

• The activity of the MCs Network also attracted 
the attention of the editors of the magazines 
Children and we, HR forum (2x), Instinct and 
Family star. Rut Kolínská occasionally answered 
questions on current issues. Discussions 
of topics associated with the mission of the 
MCs Network were also broadcast on radio 
stations: Radio Proglas, Radiožurnál, ČRo, 
Regina, Olomouc Radio, Classic FM.

• A pivotal television appearance was the debate 
in the TV program Události, komentáře with 
the Minister Jaromír Drábek on upcoming 
changes in the parental allowance.

Presentation

GRUNDTVIG CACHET OF QUALITY
The international GWIA project that the MCs Network 
implemented ed in the years 2007 – 2009, won the 
National Agency for European Educational Programs 
Cachet of Quality and was presented at the 10th anni-
versary of the European Grundtvig Program.
The space for the presentation of the activities of 
the MCs Network was traditionally used at:
• NGO Market
• Concentus Moraviae
• Musica Holešov
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and occasionally at:
• The Expert desk for Employment of parents 

during and after parental leave under the project 
Alternative. The Expert panel and NGOs on 
family policy in the CR in Gender Studies (2)

• The tradition of traveling exhibitions How is 
Life in the Mother Centers continued in the 
South Bohemian, South Moravian, Liberec, 
Olomouc and Central Bohemian regions

• The Family Festival was organized under 
the auspices of the regions by the regional 
coordinators in the Plzeň and Olomouc regions

THE SURVEY ON PARENTAL LEAVE
A separate operation, which attracted great attention 
of the media and the general public was a survey on 
parental leave. The results contributed to a society
wide discussion about the length of parental leave, and 
harmonizing of professional and family life.
• Cooperation with Partners 

within the Czech Republic
• Asistence o. s. – wheelchair accessibility 

of Prague public transport
• Asociace center pro rodinu – FFM, 

parents competencies
• Centrum Generace, o. s. – 

National week of marriage
• Concentus Moraviae (International festival 

of 13 towns) – campaign DaddyInVogue
• European Institute – Euro key
• Gender studies, o.p.s. – harmonizing 

of professional life and family life
• Hnutí Duha (The Rainbow 

Movement) – Great challenge
• Hnutí za aktivní porod (Active Childbirth 

Movement) – improvement of provided 
service of Czech obstetrics

• Musica Holešov – Accompanying program
• Liga otevřených mužů (League of 

outspoken men) – campaign DaddyIn
Vogue and father‘s competences

• Národní rada pro postižené (National Council 
for the Disabled) – Euro key, mobility

• Společnost pro ranou péči (Society for Early 
Intervention) – Campaign Home is home

• Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR (Persistent committee 
for family of House of Deputies of Czech 
Parliament) – familyoriented politics

• Universities – bachelor and master thesis

The Network of MCs is a member 
of Association of Equal Chances.

Lobbying
The mission of the MCs Network includes the strength-
ening of family values and intergenerational relation-
ships, the role of parents, maternal and paternal roles 
in society and the support of legal protection of the 
family, motherhood and equal opportunities for all. The 
instruments fulfilling this mission include cooperation 
with the state administration and local government, as 
well as membership in its organs. The success in the 
field of lobbying requires patience and endurance.
Authorities in which the MCs Network is 
represented:
• Government Council for Equal 

Opportunities (Rut Kolínská)
• Committee of the Government Council 

for Equal Opportunities for harmonizing 
professional and family life (Rut Kolínská – 
President, Miroslava Vlčková)

• Monitoring Committees of ESF 
Programs (Rut Kolínská)

• Working group for evaluation of 
ESF Programs (Klára Vlková)

• Permanent Commission for the Family of the 
House of Deputies of the CR – the MCNetwork 
has obtained the post of permanent guest

 
CoOperation with Partners Abroad

MINE
The International Network of Mother Centers MINE has 
gained new life after the downturn caused by the death 
of its initiator Monika Jaeckel.

Daria Čapková, Rut Kolínská, Anna Machátová, 
Soňa Tomková had the opportunity to participate in the 
MINE workshop Lifelong Learning Program  Grundtwig 

“Organizational Development for Active Citizenship” 
from the 6. to the 13. 6. 2010 in the Netherlands.

The 10th of October 2010 was established as the 
international day of mother centers 10/10/10, in the 
Czech Republic 34 MCs and the MCs Network office 
joined the celebrations.

TOUR AND SEMINAR IN THE 
PARLIAMENT OF THE EU
From the 25th to the 29th of October 2010 23 represent-
atives and one deputy of the MCs in the CR travelled to 
Brussels at the invitation of Mrs. MEP Zuzana Roithova. 
In cooperation with the Slovak MP Anna Záborská 
we had the opportunity to discuss the area of family
friendly policies in the European Parliament.

GROOTS INTERNATIONAL AND 
HUAIROU COMMISSION
Consultations and mutual support with colleagues 
abroad took place via email and skype conferences.

 n People in the Network

The General Assembly elected the new members 
of the MCs Network management on the 12th of 
November 2011:

PRESIDIUM
• Rut Kolínská – president (statutory representative)
• Kateřina Kulhánková Čejková – 

1.vicepresident (statutory representative)
• Martina Smejkalová, Hana Vodrážková, 

Zuzana Bláhová – vicepresidents

CONTROL COMMITTEE
Kateřina Tomešová, Monika Čuhelová,
Michaela Rejnová, Hana Švíková
a Jana Šťasná

MCS NETWORK EMPLOYEES
Marcela Bradová, Nadja Juričková, Zuzana Klinková, 
Rut Kolínská, Edita Kozinová, Pavlína Novotná, Vít 
Novotný, Lucie Plešková, Gabriela Richterová, 
Pavlína Švecová, Lenka Vorlová, Miroslava Vlčková
a Klára Vlková

REGIONAL COORDINATORS
Lenka Ackermannová, Romana 
Baborová, Petra Benešová, Hana Cinková, 
Daria Čapková, Markéta Horáková, Jiřina 
Chlebovská, Lenka Kalniková, Lada Kroupová, 
Martina Smejkalová, Irena Macháčková, 
Bohuslava Nejedlá, Linda Pačesová,
Hana Saitzová, Hana Šnajdrová,
Pavlína Švecová

VOLUNTEERS
Anna Kůrková – legal advisor,
Michaela Švejdová – PR advisor

Many thanks go not only to all employees who 
contributed to the successful running of the organi-
zation mostly beyond their duties, but also to family 
members, friends and supporters for their support 
in the form of various services.

26



The table of statistics in the different regions shows merely numbers. Behind them, however, lie expected and 
unexpected fruits of long years of activities of the regional coordinators. The length of the Annual Report does not 
allow them to include in their reports from each region the wide range of their activities and their results. The man-
agement of the MCs Network greatly appreciates the work of the regional coordinators and is very sorry that it is so 
hard to gain sufficient support for their great work. Their work has an impact on the whole society, and just for that 
it would deserve adequate appreciation.

 n Statistics of the MCs Network Activity in the Regions – 2010

A Total of 149 Events with the 
Participation of 1474 People, 
of which 1198 Adults and  
278 Children

Region  MC Common
events

number

Regional meetings Seminars Discussions 
at round tables

Other 
actoins

No.

Partitipants

No.

Partitipants

No.

Partitipants

No.No. Growth Total Total A C Total A C Total A C

Jihočeský 23 3 19 4 151 87 64 4 72 54 18 0 0 0 0 11

Jihomoravský 32 1 12 2 53 38 15 3 34 31 3 0 0 0 0 7

Karlovarský 4 -1 9 2 7 7 0 1 12 12 0 2 30 30 0 4

Královéhradecký 26 1 12 2 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Liberecký 15 2 4 2 41 34 7 2 37 33 4 0 0 0 0  

Moravskoslezský 17 0 13 4 57 43 14 7 131 116 15 0 0 0 0 2

Olomoucký 22 2 10 2 44 36 8 5 79 72 7 1 41 29 12 2

Pardubický 24 2 13 3 84 61 23 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Plzeňský 16 2 4 3 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Praha 33 2 9 2 0 0 0 6 98 90 8 1 40 40 0  

Středočeský 67 3 27 11 86 69 17 5 92 67 25 0 0 0 0 11

Ústecký 24 3 7 2 51 42 9 2 19 17 2 1 45 45 0 1

Vysočina 20 2 7 2 35 27 8 0 0 0 0 1 28 25 3 3

Zlínský 15 3 3 2 29 25 4 0 0 0 0 1 19 19 0  

TOTAL 338 25 149 43 697 518 179 35 574 492 82 7 203 188 15 62

Number — No. | Adults — A | Childern — C

27



 n Special Thanks

Traditionally, we start by thanking our closest – fami-
lies, spouses, partners, children, parents and friends. 
You share with us moments of success, and you are 
the pillar of support in painful times. Many of you 
belong to the supporters who do not hesitate to add 
a helping hand.

Thanks also go to the ranks of members of the MCs 
Network. Without your cooperation and understanding 
of the large family of MCs the work of the manage-
ment and employees of the MCs Network would not 
have any meaning.

Many thanks also go to the leaving members of the 
Presidium for their contribution in the past term.

And last but not least, a warm thanks to the whole 
work team – the regional coordinators and office per-
sonally. The performance of the whole MCs Network 
stands on your approach to different work tasks. You 
managed to keep the quality of work high in demand-
ing situations.

We also thank professionals, representatives of fri-
end organizations, representatives of the Ministry of 
Labor and all the regions as well as politicians at all 
levels for their cooperation and support. Without your 
cooperation it would be hard to successfully promote 
measures to improve the living conditions of families.

We also, thank for cooperation our partners in the 
international area: Members of MINE, GROOTS the 
International and Huairou Commission.

For media partnership we thank magazines Máma 
a já (Mom and I) and Uzlíček (Bundle).

For financial support we thank all the donors: 
MLSA, ESF, NAEP – Grundtvig, regions: South 
Bohemian, South Moravian, Moravian-Silesian, 
Plzeň and Ústí regions, Copy General, the head-
quarters of South Bohemia CEZ.

Special thanks for their support through their 
services to organizations and companies: Allianz 
Insurance Company, Inc., Civop Ltd., Communio 
Ltd., Generali Insurance Company Inc., Public 
Interest Lawyers Association (PILA), Trenkwalker, 
Seznam.cz.

 n Look Into 2010
 — There is only one way to cope with 
life, and that is to find that set of values that are not subject to 
fashion trends, that never change and will always bear fruit in 
the sense that even in the midst of a very uncertain world, they 
will bring us peace, health and safety. —

— Thomas Hora 
 
 

Participants of the General Assembly meeting of the MCs Network last year have decided to rely on the 
values advocated from the beginning of mother centers in the Czech Republic intensified by the founding of 
the Network of MCs: to create a friendly community constituted by a wide spectrum of mother centers, which 
break down barriers of different education, social status, economic security, and worldview of its visitors.

Major tasks of the new Presidium include encouraging the representatives of mother centers to accept the 
membership in the MCs Network as an opportunity to grasp the space for freedom and tolerance, where 
there is open communication and mutual respect, insight and willingness to seek alternative paths.

It remains our great desire to preserve mother centers and the Network of Mother Centers as a unique 
phenomenon of civil society. Thanks to all who chose to walk in this direction with us.

— Rut Kolínská, Kateřina Kulhánková Čejková, 
Martina Smejkalová, Hana Vodrážková, 

Ivana Lhotáková
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