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Úvodní slovo

— Současná tendence – vázat finanční podporu ma-
teřských center na působení odborně kvalifikovaných 
sil, tedy pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků 
atp., protože bez jejich působení není, podle názoru ně-
kterých úředních míst zaručena kvalita těchto projektů – 
znamená základní nepochopení toho, co mateřská cen-
tra (MC) jsou, jak v oblasti mladých rodin působí a jaký 
je jejich příspěvek ke stabilitě mladých českých rodin 
a prevenci patologických jevů v rodině.

Skutečnost, že v ČR dnes existuje přibližně 350 MC, 
přesvědčivě dokládá, že odpovídají potřebám mladých 
rodin, respektive mladých žen v rodinné fázi, které často 
postrádají společenské kontakty, na které byly zvyklé 
v období svých aktivit v zaměstnání a jež často cítí jako 
sociální i psychickou újmu, která může i destabilizovat 
jejich vztah k dítěti a manželovi. V MC tyto kontakty na-
cházejí.

MC jsou zařízeními vznikajícími zdola z občanské spo-
lečnosti z potřeby mladých žen a rodin jako svépo-
mocná zařízení. Společenství, která se v MC vytvářejí, 
jsou založena na důvěře, solidaritě, vzájemné pomoci 
a radosti ze sdílených sociálních vazeb. Jsou to spo-
lečenství neprofesionální a právě v tom je jejich síla. 
V žádném jiném společenství jsem se nesetkala s ta-
kovou mírou dobré vůle, ochotou naslouchat druhým 
a takovou mírou empatie jako pozitivní sociální síly. —

— Alena Wagnerová –
spisovatelka, socioložka

— Nejasná budoucnost, která se rýsovala na sklonku roku 
2010, nás provázela po celý rok 2011. Přes veškeré očekávání 
nelehkého roku nebylo jednoduché se předem konkrétně 
připravit. Nesmírnou pomocí v zápase s tvrdou realitou v podobě 
třetinového rozpočtu na základní činnost a nečekaných 
okolností se nám stal celý výkonný tým včetně krajských 
koordinátorek. To považujeme za největší povzbudivou zprávu. 
Mateřská centra a jejich činnost považujeme za „sůl“ naší 
vlasti. Představa, že bychom „rozpustili“ naši společnou práci 
po dvaceti letech, nepřipadala a ani nepřipadá v úvahu. Celý 
rok jsme zejména spolu s krajskými koordinátorkami hledali 
nové, alternativní příležitosti pro udržitelnost mateřských 
center i Sítě MC jako takové.  
 Hledání sice pokračuje, těší nás však, že navzdory všem 
potížím jsme nezůstali stát na místě a kráčíme dál.
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Poslání sítě MC

Garance Sítě MC je součástí Etického 
kodexu Sítě MC schváleného valnou 
hromadou 2007.

Síť MC garantuje, že členská organizace:

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

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

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

s důrazem na osoby pečující o malé děti
• motivuje k aktivnímu rodičovství
• poskytuje všeobecně důležité informace 

především z oblasti rodinné problematiky
• umožňuje sebevzdělání, předávání 

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

aktivity pro širokou veřejnost
• podílí se na rozvoji občanské společnosti

Název mateřského centra ani rozsah 
jeho činnosti není rozhodující.

— Mateřská centra začala působit v České republice od roku 1992 a Síť 
mateřských center o. s. od roku 2002. Síť MC posiluje občanský život 
komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou 
a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství 
a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém 
prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, 
pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje 
se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného 
zaměření.

GaranCe sítě MC

SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC O. S. 
KE DNI 11. 6. 2012

KaMC Jílovice
Borovany

MC Kapřík
Blatná

Babický drak
Babice u Říčan

MC Bakovánek
Bakov nad Jizerou

Centrum pro rodinu Pohoda
Bašť

MC Benátky
Benátky nad Jizerou

MC Hvězdička
Benešov

MC Klubíčko Benešov nad Černou
Benešov nad Černou

RC Medvídek 
Benešov nad Ploučnicí

MC Slunečnice
Beroun

MC Velrybka
Bílá Lhota

MC Žirafa
Bílovice nad Svitavou

Klub Ratolest při Oblastní 
charitě Blansko
Blansko

Balónky
Blažovice

RC Slůně
Bohumín

Centrum mladé rodiny BOBEŠ
Bohumín

MC Kuličky
Bohuňovice

MRC Nebojsa
Bojkovice

MC Boskovice
Boskovice

Brandýský Matýsek
Brandýs

Klub Pastelka
Brno

MC Sedmikráska
Brno-Nový Lískovec
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 n Poradenství a konzultace

Individuální poradenství jednotlivým členům poskyto-
valy především krajské koordinátorky i další zaměst-
nanci Sítě MC. Speciální odborné poradenství v oblasti 
právní, účetní, projektové a PR poskytovaly naše i ex-
terní poradkyně telefonicky či emailem, mnohé důležité 
informace jsme aktualizovali v uzavřené sekci na webo-
vých stránkách.

V sedmi krajích probíhaly po celý rok v rámci pro-
jektu Krok k zaměstnání specifické individuální kon-
zultace pomáhající rodičům malých dětí při návratu na 
trh práce.

 n Vzdělávání pro mateřská centra

Příležitost k dalšímu vzdělávání jsme poskytli v nabídce 
104 seminářů a 3 cyklů rekvalifikačního kurzu Péče 
o děti ve věku od 3 do 15 let.

Díky Evropským projektům jsme mohli přiblížit semi-
náře blíže mateřským centrům a pokrýt základní po-
ptávku po tématech, která MC nejčastěji zajímají. V jed-
notlivých krajích proběhly semináře z projektů:

• Šance rodině a zaměstnání (21)
• Krok k zaměstnání (2)
• Vzdělávací program neziskového 

sektoru v JM kraji (16)
• TVRZ (17)

Specifické zaměření podle aktuální místní potřeby 
mělo 37 seminářů organizovaných krajskými koordi-
nátorkami.

Celorepublikové semináře pořádané v Praze jsme cí-
lili na témata, po kterých je každoročně poptávka, dále 
na aktuální palčivé problémy i na novinky v práci MC 
(legislativa, personalistika, účetnictví, výroční zpráva, 
ITC dovednosti, práce s proměnlivým kolektivem v MC, 
dobrovolnictví, příměstské tábory, efektivní vedení 
porad. Seminář Možnosti poskytování služeb pro rodinu 
v MC jsme připravili ve spolupráci s MPSV.)

Celkem 11 seminářů se zúčastnilo 300 osob, v je-
jichž průběhu využilo nabídku péče o děti 12 účast-
nic (účastníků).

 n Vnitřní informační systém

Na webových stránkách www.materska-centra.cz posky-
tujeme základní informace široké veřejnosti a detailní 
poradenství či vnitřní sdělení v interní sekci. Stejně tak 
jsou rozděleny krajské podstránky. Novinky rozesíláme 
členům prostřednictvím celorepublikových i krajských 
mailinglistů: Úterní dopisy (38 čísel) a Krakolisty (in-
formace krajských koordinátorek každý měsíc o činnosti 
krajského střediska).

Vedení Sítě MC a zaměstnanci využívají ke komunikaci 
Intranet. Nově jsme vytvořili stránku na Facebooku.

Vydali jsme další číslo bulletinu Půl na půl v rámci 
projektu Šance rodině a zaměstnání zaměřené na alter-zaměstnání zaměřené na alter-zaměstnání zaměřené na alter
nativní služby péče o děti jako nástroje slaďování rodin-
ného a pracovního života.

Započali jsme pracovat na systematizaci knihovny 
v kanceláři Sítě MC, aby mohla zájemcům lépe sloužit.

 n Pracovní skupiny

Vzhledem k blížícímu se 20. výročí vzniku prvního MC 
a 10. výročí Sítě mateřských center jsme se soustře-
dili na přípravu oslav. Pracovní skupina připravila po-
měrně bohatý plán aktivit na celorepublikové, krajské 
a místní úrovni. 

Ve své činnosti pokračovaly i pracovní skupiny v kra-
jích, ty se zaměřovaly na řešení aktuální krajské proble-
matiky jako například prorodinná politika, na realizaci 
kampaně Společnost přátelská rodině, organizaci spo-
lečného působení apod. 

služby členůM

— V roce 2011 stála Síť MC před stěžejním úkolem, a sice obstát v čase 
nepříznivých vnějších okolností v situaci, kdy dosavadní podpora MPSV 
klesla o tři pětiny oproti roku 2010. Díky skvělému pracovnímu týmu 
i podpoře některých členů se nakonec podařilo pokračovat v naplňování 
pětileté koncepce schválené valnou hromadou 2007 (Strategické cíle 
a koncepce rozvoje Sítě MC o. s.).

RC MáTáta
Brno-Řečkovice

MRC Skřítci
Bruntál

Klubík Břeclav CpR
Břeclav

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
Černa Hora

MC Dvoreček
Černilov

TAM-TAM-MRAVENIŠTĚ
Černošice

MC Oáza
Česká Kamenice

MC Pumpkin
Česká Lípa

MC Bublinka
Česká Skalice

MC Rosa
Česká Třebová

MC Leporelo
České Budějovice

MC Máj
České Budějovice

KRC Petrklíč
České Budějovice

RC Rozárka
České Budějovice

Mateřský klub Piškůtek
České Velenice

MC Kostička
Český Brod
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 n Krajská střediska

Činnost krajských středisek záleží nejen na osobnosti 
krajské koordinátorky, ale také na otevřenosti jednotli-
vých MC. Soustředili jsme se na posílení práce v kra-
jích, a to především prostřednictvím podpory týmu kraj-
ských koordinátorek, který patří k velké opoře Sítě MC. 
Tři pracovní setkání v Praze sloužila především k předá-
vání informací a plánování. Velký prostor jsme věnovali 

sPolečná setkávání v MC a v krajíCh

— Síť mateřských center klade důraz na vzájemnou spolupráci, sdílení 
zkušeností, inspiraci a podporu jednotlivých členů a také na otevřenou 
vzájemnou komunikaci vedení a členů Sítě MC.

Během roku 2011 se členkám prezidia podařilo navštívit 
kolem 40 MC při různých příležitostech a zúčastnily se 
rovněž 8 regionálních setkání.

Stále více účinnou roli „spojky“ sehrávají krajské koor-Stále více účinnou roli „spojky“ sehrávají krajské koor-Stále více účinnou roli „spojky“ sehrávají krajské koor
dinátorky, které navzdory nedostatečnému finančnímu 
ohodnocení uspořádaly 116 společných akcí – re-
gionálních setkání, společných pobytů a vzdělávacích 
programů mimo projekty (jako například krajské kolo 
kampaně Společnost přátelská rodině, Slavnosti rodiny, 
putovní výstavy, besedy u kulatých stolů, konference 
a další).

 n Konference Šance
rodině a zaměstnání

Každoročně hledáme příležitost, jak uskutečnit celore-
publikové setkání zástupkyň mateřských center. V roce 
2011 takovou možnost poskytla konference v rámci 
projetu Šance rodině a zaměstnání.

 n Strategické plánování

V dubnu 2011 byl nastartován proces strategického 
plánování jako jeden z komponentů strategického řízení 
organizace. Samotný průběh byl postavený na mož-
nosti zapojení členů z celé republiky, zaměstnanců, 
prezidia i odborných garantů. V šesti setkáních se při 
tvorbě SWOT analýz ukázala síla krajských středisek, 
rozsahu členské základny i kvality projektového týmu, 
zároveň nastala potřeba ověření vize, úpravy procesů, 
stabilizace financování a nutnost reagovat na legislativní 
změny vyžadující změnu právní subjektivity organizace 
v průběhu roku 2012. 

Na základě doporučení odborných garantů poukazují-
cího na nelehkou situaci občanského sektoru vycházelo 
řízení organizace z dokumentu „Strategické cíle a kon-
cepce rozvoje Sítě MC o. s. do roku 2013“, schvále-
ného valnou hromadou Sítě MC 1. 12. 2007, a kon-
cepce dočasného krizového plánu pro rok 2011/2012. 

V průběhu roku 2012 bude u příležitosti desetiletého 
výročí existence Sítě MC především ověřováno poslání 
a hledání nové koncepce. V návaznosti na priority or-návaznosti na priority or-návaznosti na priority or
ganizace budou podniknuty kroky vedoucí ke změně 
právní subjektivity hlavně s ohledem na nový Občanský 
zákoník, který nabude účinnosti dne 1. 1. 2014. 

V souvislosti se strategickým plánováním proběhly tři 
semináře na téma "Úvod do strategického plánování 
v neziskové organizaci" pro členská mateřská centra. 

— Kateřina Kulhánková Čejková,
garantka a realizátorka strategického plánování 

vzájemnému sdílení a vzdělávání na dvou třídenních se-
minářích v Sobotíně a v Bedřichově. Krajské koordiná-
torky se tak mohly inspirovat příklady dobré praxe ze 
svých krajů a jedna od druhé učit. Výměna zkušeností 
probíhala i prostřednictvím výměny KraKodopisů. 

Podrobnosti o činnosti v jednotlivých krajích přináší 
krajské koordinátorky v samostatné kapitole Činnost 
Sítě MC v jednotlivých krajích.

RC Krumlík Český Krumlov
Český Krumlov

MC Míša
Český Krumlov

MC Rákosníček
Děčín

MC Bělásek
Děčín

RC Klíček
Dobrovice

MC Hastrmánek
Dobruška

MC Budulínek
Dobřany

Fabiánek
Dobřichovice

MC Dobříšek
Dobříš

MC Břežánek
Dolní Břežany

RC Beruška
Dolní Lutyně

Baby club Krteček
Dolní Poustevna

MC (CPR) Benjamínek
Domažlice

RaMC Kráčmerka
Domažlice

Centrum pro rodinu Dokolečka
Doubravčice 

Kolokoč – o.s. pro děti a mládež
Drnovice

MC DUPY DUB
Dub u Prachatic

Klub malých Dubáčků
Dubá

Srdíčko o.s. -Centrum pro rodinu
Dubňany

MC Žirafa
Dvůr Králové nad Labem

MC Klubíčko
Frenštát pod Radhoštěm

Klub maminek Broučci
Frýdek-Místek

RC Kolečko
Frýdlant nad Ostravicí

RC Majáček
Havířov Podlesí
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Projekty

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

Síť MC získala status uznané střešní organizace 
MPSV na tříleté období 2010 – 2012. 

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

1. PROJEKTY NA ZÁKLADNÍ 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. PROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTY NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA ZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍ
ČINNOST SÍTĚ MCČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOSTČINNOST SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚ MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC

MRC Sluníčko Havířov
Havířov-Šumbark

MC Brtnice
Havlíčkův Brod

MC Zvoneček
Havlíčkův Brod

Centrum Mateřídouška o.s.
Hejnice

MC Ententyky
Heršpice 

Rodičovské centrum Radovánek
Heřmanův Městec

MC Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou

Rodinný klub Motýlek
Hodkovice nad Mohelkou

Centrum pro rodinu Hodonín
Hodonín

MC Srdíčko
Holešov-Všetuly

Rodinné a vzdělávací 
centrum Holoubek
Holice v Čechách

MC Klubíčko
Horní Cerekev

MC Krakonošátka o.s.
Horní Rokytnice nad Jizerou

Rodinný klub Pohoda
Horoměřice

MC Hořováček
Hořovice

RC zaHRÁTka
Hostivice

Mája
Hošťka

Rodinné centrum Pohoda/
PROSTOR PRO, o.s.
Hradec Králové

KMC Sedmikráska
Hradec Králové

MC Žirafa
Hradec Králové 12

RC Domeček
Hradec Králové 3

MC Dráček
Hranice

MC Pusinka
Hrob

Realizované aktivity v roce 2011:

I. Podpora a metodická pomoc členským
organizacím i nově vznikajícím MC:

Individuální poradenství pro MC, poradenství pro-
střednictvím uzavřené sekce na webových stránkách 
Sítě MC, poradenství a předávání informací prostřed-
nictvím mailinglistu, 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 

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.

Výsledky projektu a jeho přínos přibližuje značná
část výroční zprávy za rok 2011.

Manažerka projektu: Mgr. Rut Kolínská 
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2011
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 n Šance rodině a zaměstnání

Projekt Sítě MC Šance rodině a zaměstnání usilo-
val o podporu slaďování rodinného a pracovního
života rodičů pečujících o děti předškolního věku,
a  to prostřednictvím nabídky kvalitní a  profesio-
nální péče o  děti a  zároveň aktivním působením
na zaměstnavatele.

Projekt byl zároveň zaměřen na rozvoj a profesionalizaci 
mateřských center jako organizací poskytujících alter-mateřských center jako organizací poskytujících alter-mateřských center jako organizací poskytujících alter
nativní službu péče o děti.

Realizované aktivity v roce 2011:  

1. Cyklus vzdělávacích seminářů pro osoby 
poskytující službu péče o děti byl realizován 
ve 3 krajích (Jihomoravský, Moravskoslezský, 
Vysočina).

2. Cyklus vzdělávacích seminářů pro mateřská centra 
byl realizován ve 2 krajích (Moravskoslezský, 
Vysočina).

3. Regionální setkání zaměřená na výměnu zkušeností 
a poznatků týkajících se péče o děti v mateřských 
centrech byla realizována v 7 krajích (Jihočeský, 
Plzeňský, Vysočina, Zlínský, Jihomoravský, 
Liberecký a Moravskoslezský)

4. Bylo realizováno 6 seminářů pro zaměstnavatele.

5. Proběhla konference věnovaná tématu alternativních 
forem péče o děti, jejíž součástí bylo i slavnostní 
vyhlášení výsledku soutěže Společnost přátelská 
rodině.

6. Byl vydán sborník z konference ve formě bulletinu 
Půl na půl.

7. Dokončena byla Databáze zaměstnavatelů 
přátelských rodině, jejíž finální verze je zveřejněna 
na webových stránkách Sítě MC.

8. Byl vytvořen Manuál – podklad pro realizaci 
rekvalifikačních kurzů Pečovatel/ka o děti.

2. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EU2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. PROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTY FINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉFINANCOVANÉ Z EUZ EUZ EUZ EUZ EUZ EU

Počet hostitelských mateřských center: 41

Semináře a další aktivity projektu probíhaly
v jednotlivých krajích v těchto MC:

• Jihočeský kraj
MC Máj, KRC Petrklíč a RC Rozárka – 
České Budějovice, RC Radost – 
Tábor, MC Duha – Vodňany

• Jihomoravský kraj
MC Boskovice, RC MaTáTa – Brno, MC 
Jablíčko – Lysice, RC Studánka – Tišnov

• Královéhradecký kraj
Klub maminek Dvoreček – Černilov, 
MC Hopsáček – Náchod, MC 
Nechanice, MC KAROlínka – Trutnov, 
RC Domeček – Třebechovice p. O.

• Liberecký kraj
MC Jablíčko – Jablonec n. N., MC Krteček – Liberec

• Moravskoslezský kraj
MC Klubíčko – Frenštát p.Radhoštěm, CPR 
Sluníčko – Karviná, RC Chaloupka – Ostrava

• Olomoucký kraj
MC Heřmánek – Olomouc

• Hlavní město Praha (semináře pro zaměstnavatele)
RC YMCA – Praha 1, RC Andílek – Praha 5

• Plzeňský kraj
RMC Kráčmerka – Domažlice, 
CeDR a MC Jablíčko – Plzeň 

• Středočeský kraj
MC Dobříšek – Dobříš, CPR Dokolečka – 
Doubravčice, MC Permoníček – Jílové u Prahy, 
RC Hvězdička – Kolín, RC Kašpárek – Mělník, MC 
Mraveniště – Říčany, MC Škvoreček – Škvorec

• Kraj Vysočina
MC Zvoneček – Havlíčkův Brod, MC Andílci – 
Hrotovice, MC Rolnička – Světlá nad Sázavou, 
Třebíčské centrum – Třebíč, RC Kopretina – Velké 
Meziříčí, RC Kopretina – Žďár nad Sázavou

• Zlínský kraj
MC Klubíčko – Kroměříž, MC Kolovrátek – Rožnov 
pod Radhoštěm, RC Akropolis – Uherské Hradiště

MC Andílci
Hrotovice

MC Cipísek
Hustopeče

MC Klubíčko
Cheb

RC oHRÁTka
Chlumčany

MC Sluníčka
Chlumec u Ústí nad Labem

RC Beránek
Choceň

MC Kamínek
Choceň

Dětský klub U Broučka
Chomutov

MC Kolibřík
Chomutov

Mateřský klub
Chotěboř

Mama klub Chrudim
Chrudim

Domino
Chvalčov

RC Chvaletice
Chvaletice

RC Měsíční houpačka
Ivančice

MC Ivanovický rarášek
Ivanovice na Hané

MC Jablíčko
Jablonec nad Nisou

RC Jablíčko 
Jablonné nad Orlicí

Mateřský klub Rozmarýnek
Jaroměř

MRC Dymáček, o.s.
Jedovnice

Jenštejnský trpaslík
Jenštejn

MC Pohádka
Jesenice u Prahy

MC Krteček Jeseník
Jeseník

MC Tudyznudy
Jevany

RC Palouček
Jevíčko
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 n Krok k zaměstnání

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

Realizované aktivity v roce 2011:

Další tři běhy rekvalifikačního kurzu Péče o děti ve věku 
3–15 let, pro který získala Síť MC akreditaci MŠMT. 

Na rekvalifikační kurzy navázala aktivita Vytváření pra-
covních míst v MC, během které bylo ve 21 mateř-
ských centrech v 7 krajích vytvořeno dotované pra-
covní místo na ½ úvazku pro absolventku rekvalifi-
kačního kurzu.

Ve Středočeském a Královéhradeckém kraji jsme při-
dali další dva semináře Zpět do zaměstnání, jejichž 
cílem bylo pomoci rodičům při opětovném návratu na 
trh práce.

Po celý rok probíhala ve všech krajích aktivita 
Poradenství v MC, během které jsou poskytovány indi-
viduální konzultace pomáhající rodičům malých dětí při 
návratu na trh práce.

Na konci roku byla dokončena předběžná verze publi-
kace Průvodce pečujících osob a rodičů, která shrnuje 
nejvýznamnější informace potřebné k provozování slu-
žeb péče o děti. 

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

Výstup Počet  Účast – počet osob

Semináře pro osoby poskytující službu péče o děti
50 

(10 cyklů á 5 seminářů)
177

Semináře pro MCSemináře pro MCSemináře pro MCSemináře pro MCSemináře pro MC 5050505050 550550550550550

Semináře pro zaměstnavatele 6 56

Regionální setkáníRegionální setkáníRegionální setkáníRegionální setkáníRegionální setkáníRegionální setkáníRegionální setkáníRegionální setkáníRegionální setkání 1010101010 175175175175175

Konference 1 110 – 120

Bulletin Půl na půlBulletin Půl na půlBulletin Půl na půlBulletin Půl na půlBulletin Půl na půlBulletin Půl na půlBulletin Půl na půlBulletin Půl na půlBulletin Půl na půl 15001500150015001500

Celkem podpořených osob 1068–1078

Výstupy a podpořené osoby v průběhu realizace celého projektu (1. 8. 2009 – 31. 7. 2011):

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

MC Kapička
Jičín

MC Rodinka
Jilemnice

MC Permoníček
Jílové u Prahy

MC Jinečáček
Jince

MC Mantulie
Jindřichovice pod Smrkem

Cepra Včelka
Jiříkov

MC Koťátko
Jiříkov/Rumburk

MC RADKA
Kadaň

MC Karlovy Vary
Karlovy Vary

Centrum pro rodinu Sluníčko¨

Karviná-Nové Město

RC Slůně
Kelč

RC Kladno
Kladno

RC Želvička
Klimkovice

MC Kněžice
Kněžice

Montessori Ovečka vzdělávací 
rodinné centrum
Kolín

RC Hvězdička
Kolín 3

MC Srdíčko
Konice

RC Kolečko
Kostelec nad Černými lesy

MC Cvrček
Kostelec nad Orlicí

Dětský klub Kamarád
Kostomlaty nad L.

MC Mezeráček
Kounice

RC Knoflíček
Kouřim

MC EMMA
Králíky
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 n Krok za krokem

Hlavním cílem projektu Krok za krokem je usnadnit 
rodičům s dětmi návrat do zaměstnání. Všechny ak-
tivity projektu souvisí s rozvojem služeb péče o před-
školní děti, která je specifickým požadavkem této cí-
lové skupiny.

Projekt Krok za krokem je ve své stěžejní části rea-
lizován v Moravskoslezském kraji, s připravovaným 
následným rozšířením vybraných aktivit do dalších 
6 krajů České republiky (Středočeský, Královéhradecký, 
Ústecký, Olomoucký, Zlínský a Vysočina). Hlavní ak-
tivity jsou koncipovány tak, aby komplexně podpořily 
rozvoj alternativní péče o dítě a to jak na teoretické, tak 
také na praktické platformě. Nedílnou součástí je zapo-
jení tří partnerů do projektu, kteří díky denní realizaci 

klíčové aktivity Miniškolky ověří připravovanou meto-
diku zařízení péče o předškolní děti. Samostatnou ak-
tivitou je také práce se zaměstnavateli, pro které bude 
kromě semináře k dispozici také publikace zmíněné 
metodiky.

Realizované aktivity v roce 2011:

• Provozování „miniškolky“ ve třech 
MC v Moravskoslezském kraji 

• Příprava metodiky, databáze pečovatelek 
• Příprava kurzů „Pečovatelské minimum“ 

a semináře pro zaměstnavatele
Manažerka projektu: Mgr. Lenka Kalniková
Termín realizace: 1. 11. 2010 – 30. 4. 2013

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. 

MC Neználek
Kralupy nad Vltavou

MC Klubíčko
Kroměříž

MC Permoníček o.s.
Krupka

MC Klub Křemílek
Křemže

MC Domeček Křenovice
Křenovice

MaRC Smrček o.s.
Křtiny

MC Kučeráček
Kučerov

Chocholík – klub rodičů v Kunštátě
Kunštát

RC Špalíček
Kutná Hora

CPR Kamarád
Kyjov

Klub maminek Kyjov
Kyjov

MC Dětský svět
Lanškroun

Domeček – Klub pro rodiče a děti
Lány

MC Rakováček
Laškov

Lázně Bělohrad
Lázně Bělohrad

RC Běloušek
Lázně Bělohrad

Na rovině
Lázně Bohdaneč

RC u Myšáka
Lázně Toušeň

MC Ledňáček
Ledeč nad Sázavou

RC Mozaika
Letohrad

RC Lhenice
Lhenice

Rodinné a mateřské centrum 
Lhota pod Libčany
Lhota pod Libčany

MC Čmelák
Liberec
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 n TVRZ
Trvalé vzdělávání pro rozvoj
a zachování konkurenceschopnosti

Cílem projektu TVRZ je rozvoj a prohloubení nabídky 
dalšího vzdělávání v neziskovém sektoru a posílení 
informovanosti o významu a nabídce vzdělávání NNO 
v kraji Vysočina tak, aby byla posílena konkurence-
schopnost jednotlivých účastníků vzdělávání a udržitel-
nost samotných neziskových organizací.

Realizované aktivity v roce 2011:

• Sestavení odborné pracovní skupiny, která připravila 
základní osnovu a obsahovou náplň vzdělávacího 
programu „Management a udržitelnost NNO“, 

• vytvoření platformy pro správu a realizaci 
e-learningového studia v rámci projektu (přístup 
přes vytvořené webové rozhraní hostované 
na adrese: www.tvrz.e-studovna.net),

• proškolení členů odborné pracovní skupiny, jak 
pracovat a učit prostřednictvím e-learningu;

• realizace 17 z 20 seminářů vzdělávacího 
programu „Management a udržitelnost 
NNO“ pro 30 osob (dokončení 2012).

Manažerka projektu: PhDr. Lucie Plešková
Termín realizace: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2014

 n Vzdělávací program neziskového
sektoru v Jihomoravském kraji

Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění na
bídky dalšího vzdělávání pro lektory z oblasti nezis-
kového sektoru v JMK. V březnu 2011 jsme uspořá-
dali v Brně konferenci, na kterou jsme pozvali přes 
sto neziskových organizací. Jejich zástupci nám pro-
střednictvím pracovních skupin sdělili své požadavky 
na vzdělání. Tato metoda je velmi úspěšná svou ad-
resností a přesným zacílením na potřeby lektorů NNO. 
Na základě výsledků pracovních skupin vznikl ucelený 
vzdělávací program „Lektor metodiky neziskových or-vzdělávací program „Lektor metodiky neziskových or-vzdělávací program „Lektor metodiky neziskových or
ganizací“, který se stal základem pro cyklus seminářů 
v JMK. Na dvou místech kraje od září 2011 probíhají 
semináře pod vedením zkušených odborníků, kteří se 
na problematiku neziskového sektoru profesně zamě-
řují. Při výběru odborníků jsme dbali na to, aby opravdu 
v neziskovém sektoru pracovali, aby znali jeho speci-
fika, možnosti a limity. Současně vzniká tištěná i elek-
tronická metodická příručka. Semináře navštěvuje přes 
padesát lektorů a zaměstnanců neziskových organizací 
JMK a ohlasy jsou více než pozitivní, protože účastníci 
dostávají informace ucelené, přesně zaměřené na pro-
blematiku NNO a zejména informace aktuální a samot-
nými odborníky v praxi vyzkoušené.

Celkově podpoří projekt přes 100 pracovníků (zaměst-
nanců i dobrovolníků) neziskových organizací v JMK.

Realizované aktivity v roce 2011:

• Konference Vzdělávání v NNO
• Vzdělávací program Lektor metodiky 

neziskové organizace
• Pilotní kurz Lektor metodiky neziskové organizace
• Příprava metodické příručky Lektor 

metodiky neziskové organizace

Manažerka projektu: MgA. Romana Baborová
Termín realizace: 1. 9. 2010 – 30. 6. 2012

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 a TVRZ z projektu č. CZ.1.07/3.2.09/02.0030.

RC Žirafa
Liberec 

MC Krteček
Liberec 1

Centrum volného času Arabela
Liberec 

MC Libísek
Libina 211

MC Lidičky, o.s.
Lidice

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
Lovosice

RC Klásek
Lutín

MC Parníček
Lysá nad Labem

MC Empatie
Lysá nad Labem

Lysické MC Jablíčko
Lysice

RC U Rosničky
Malenovice

RC Kašpárek Mělník
Mělník

RC Chloumek
Mělník- Chloumek

Klíček
Meziměstí

MC Ulita
Mikulášovice

MC Delfínek
Milevsko

RC Milovice
Milovice-Mladá
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 n Grundtship LSP
Mother Centers developing
support structures for active
volunteer involvement

Cílem projektu je výměna zkušeností, postupů a řešení 
problémů, motivace k předcházení stejných problémů 
mezi 14 partnery ze 12 zemí, začlenění zahraniční 
zkušeností do chodu organizace a posílení mezinárodní 
spolupráce mateřských center.

Mateřská centra mají přes kulturní, velikostní, ekono-
mické i zeměpisné rozdílnosti jedno společné – MC vy-
tvářejí podmínky a prostor pro rodiny s dětmi, které se 
zde mohou setkávat, učit se a sdílet. MC pečují o ko-
munitu pro všechny bez rozdílu, respektují odlišnosti 
a povzbuzují ke zvyšování kompetencí jednotlivců v ro-
dině i komunitě. 

Síť  MC se podílí na projektu 24 mezinárodními
mobilitami a  budeme hostit závěrečnou konfe-
renci v květnu 2013.

Partneři:

• Stichting Nest!
(Amsterdam, Holandsko) – koordinátor

• Mütterforum Baden-Württemberg e. V. 
Landesverband der Mütterzentren, 
Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser
(Stuttgart, Německo)

• Síť mateřských center o. s.
(Praha, ČR) 

• Intergro Association Bulgaria
(Razgrad, Bulharsko)

• Holdam Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület
(Miskolc, Maďarsko)

• Stowarzyszenie „Mamy Czas“
(Warsawa, Polsko)

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
(Gaziantep, Turecko)

• Třebíčské centrum o. s.
(Třebíč, ČR)

• Materské centrum Mami-oáza
(Zlate Moravce, Slovensko)

• Rete Centri Genitori Bambini Alto Adige
(Bolzano, Itálie)

• Dachverband der unabhängigen
Eltern-Kind Zentren Österreichs
(Wien, Rakousko)

• Landesverband der Mütter- und Familienzentren 
in Bayern e. V.
(München, Německo)

• Dones de Mas Llui
(Sant Feliu de Llobregat, Španělsko)

• Mütterzentrum Müze
(Schaan, Liechtenstein)

Realizované aktivity v roce 2011:

3 mobility = 3 účastnice
zahajovací konference ve Stuttgartu
3.– 6. 11. 2011

Manažerka projektu: Marcela Bradová
Termín realizace: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013 

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

RC Kulíšek
Mladá Boleslav

Společnost pro aktivní rodinu
Mnichovice

MC Oáza
Mníšek pod Brdy

Vrabčák Moravany o.s.
Moravany

MC Sluníčko
Moravská Třebová

Rodinné centrum Korálky
Moravské Budějovice

Domino
Morkovice

MC DUHOVÁ ŠKOLIČKA
Most

MC Barborka
Most

MC Mukařov-sko
Mukařov

Klub SUN Náchod
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

MC Korálek
Nové Město pod Smrkem

CPR koblížek
Nový Bor

Proficio, o.s.
Nový Jičín

M-centrum – mateřské 
centrum pro nový život
Nový Jičín

MC Svítání
Nymburk
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kaMPaně

S rozšiřujícím záběrem MC se rozšiřovala také témata 
kampaní. Jedním z velmi dobře uchopených cílů bylo 
nastartování a prohloubení spolupráce s vedením obcí. 
Zdánlivě neviditelný oblouk od lokálního vnímání po 
globální a naopak mnohde sehrál velmi přínosnou roli. 
Některé kampaně splnily svůj účel a staly se součástí 
běžného života, jako například Masopust. Často se jed-
nalo o návrat lidové tradice v tradiční masopustní po-
době. MC Masopust drží i nadále bez vyhlašování kam-
paně, statistická čísla proto už nejsou sledována. 

Na základě vyhodnocení podnětů a sdílení názorů jsme 
se rozhodli kampaně utlumit a vyhlásit vedle průběžné 
kampaně Společnost přátelská rodině pouze tři, zapo-
jilo se do nich 109 MC, zůastnilo se 5 575 dospělých 
a 6 036 dětí, celkem 11 611 osob. Do statistiky ne-
započítáváme dopad mezinárodní kampaně 10-10-11, 
ani kampaň SPR.

Síť MC nadále zůstává partnerem Národního týdne man-
želství, podporuje Světový a český týden kojení i Týden 
respektu k porodu.

 n Táta dneska frčí 1. – 19. 6. 2011

5. ročník kampaně vyhlašované ve spolupráci s LOMem 
se vyznačoval snahou ukázat dovednosti, které umí jen 
táta, snažili jsme se upozornit, že máma a táta mají 
v rodině a ve výchově dětí každý jinou a vzájemně ne-
zastupitelnou roli. Vyhlásili jsme rovněž o. s. soutěž
o deset nejoriginálnějších nápadů programu kam-
paně Táta dneska frčí, z nápaditých programů bylo 
těžké vybírat, nakonec bylo oceněno 11 MC a také MC, 
která se zúčastnila s doprovodným programem tátov-
ského odpoledne v rámci festivalu Concentus Moraviae 
v Třebíči 12. června.

Do kampaně se zapojilo 51 MC, zúčastnilo se 52 736 
dospělých a 2 786 dětí, tedy celkem 5 522 osob.

— Síť mateřských center začala používat od roku 2004 kampaně jako nástroj 
PR – upozorňují na existenci MC a na podmínky života rodin v jednotlivých 
obcích a krajích i celé republice.

 n Křídla a kořeny naší rodiny
13. 5.– 15. 5. 2011

Upozornili jsme na důležitost rodiny v současné době, 
ve které se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu 
a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů 
jejích jednotlivých členů. Posilování postavení rodiny 
patří k jednomu z hlavních cílů Sítě MC, a tak jsme se 
rozhodli, že se letos soustředíme na tento den čistě 
v kontextu celé rodiny, včetně mezigeneračního pro-
pojování.

Název kampaně vyšel z parafráze citátu „Děti by měly 
dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“
(Johann Wolfgang Göthe). Kořeny směřují do minu-
losti k našim prarodičům a křídla upozorňují na zodpo-
vědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodi-
čovství.

Mateřská centra nabídla rodinám společnou oslavu nej-
různějším způsobem – od komorních akcí v mateřském 
centru po velké akce pro širokou veřejnost, od sportov-
ních soutěží přes kreativní happeningy po vzdělávací 
semináře či besedy s odborníky.

Zúčastnilo se 47 MC, 1 480 dospělých a 1 876 dětí, 
celkem 3 356

 n Město pro děti
10. 9.– 10. 11. 2011

7. ročník kampaně byl otevřen obdobně jako v pře-
dešlém roce mnoha aspektům – mobilita s kočárkem 
ve veřejných prostranstvích, kvalita a kvantita dětských 
hřišť, ekologické chování (nakládání s odpady, využívání 
obnovitelných zdrojů, udržitelný rozvoj atd.), ale také 
zelené město, či zdravá výživa v každé rodině. Zapojená 
MC si mohla vybrat z uvedených podtémat dle místní 
potřeby.

Mnohá MC převzala know–how kampaně za své a zapo-
jují se celoročně do spolupráce s obcí, a tak se často 
zapomenou do kampaně přihlásit. 

Do kampaně se zapojilo 11 MC, zúčastnilo se 1 359 
dospělých a 1 374 dětí, celkem 2 733 osob.

DC Sluníčko
Odolena Voda

Olešnické MC Hastrmánek
Olešnice

MC Heřmánek
Olomouc

Waldorfské mateřské centrum Waldík
Olomouc

IMARC Janíček
Olomouc

MC Slunečnice
Olomouc

MC Provázek
Olomouc-Nové Sady

Neškola
Opava

MC Ostopovice
Ostopovice

Rodičovské centrum Klubíčko
Ostrava-Bělský Les

MC Rodinka
Ostrava-Nová Ves

RC Kaštánek
Ostrava-Poruba

RaKC Chaloupka o.s.
Ostrava-Muglinov

MC Ostrůvek
Ostrov

Domino
Otrokovice

MC Sovička
Pacov

RC Kašpárek
Pardubice

Rodinné integrační centrum
Pardubice

Rodičovské centrum Dubínek
Pardubice

Herna Sluníčko
Pardubice

MC Pramínek
Pečky

MC Kvítek
Písek

MC Plzeňské panenky
Plzeň

MC Barvínek
Plzeň
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 n Mezinárodní kampaň 10-10-11

Úkolem 2. ročníku kampaně mezinárodní sítě mateř-
ských center MINE bylo přiblížit bulharská mateřská 
centra. Rozšířili jsme zajímavé podklady o činnosti 
romských MC v Bulharsku a některá centra se tema-
tice věnovala v rámci svých běžných i mimořádných 
programů.

PřÍNOS KAMPANÍPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřPřÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍÍNOS KAMPANÍ

— Ze závěrečných zpráv kampaní jednoznačně vyplývá, že mateřská centra 
pomocí kampaní pozitivně ovlivňují nejen rodiny svých návštěvníků, ale život 
celé komunity, kde působí, a díky obhajobě zájmů a práv rodin i celé komunity 
se stávají rovnocennými partnery místní samosprávě. Místní dopad kampaní 
se přenáší i na celorepublikové působení.

Metodické vedení kampaní: Rut Kolínská
Koordinace a zpracování závěrečných zpráv: Martina Smejkalová

 n Společnost přátelská rodině

Nejstarší průběžnou kampaní (od roku 2004) se sna-
žíme posilovat postavení rodiny ve společnosti a pod-
porovat prorodinnou politiku, upozorňujeme, jak dů-
ležitou roli sehrávají například bezbariérové prostředí, 
rodinné slevy, zdravé životní prostředí, podmínky pro 
slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. 
V roce 2011 byly oceněny 4 organizace na celorepubli-
kové úrovni v rámci konference z projektu Šance rodině 
a zaměstnání. Ocenění těch, kdo usnadňují život rodin, 
byla udělena také v Jihomoravském, Olomouckém, 
Pardubickém a Ústeckém kraji.

 n Soutěž Obec přátelská rodině

Síť MC spolu se Stálou komisí pro rodinu Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a Asociací center pro rodinu 
k vyhlašovatelům soutěže MPSV Obec přátelská rodině. 
Soutěž motivuje MC k navázání či prohloubení spolu-
práce s představiteli obcí. 

Za Síť MC se podílely na hodnocení: Petra Benešová, 
Hana Cinková, Jiřina Chlebovská, Markéta Horáková, 
Lada Kroupová, Linda Pačesová, Martina Smejkalová 
a Hana Šnajdrová. Rut Kolínská zastupovala Síť MC jako 
jednoho z vyhlašovatelů v hodnotící komisi. 

Středisko křesťanské pomoci DUHA
Plzeň

Centrum pro rodinu Vinice
Plzeň

RC Vlnka
Plzeň

MC Jablíčko
Plzeň

CeDR (Centrum dětí a 
rodičů) bPlzeň –
 Bolevec

MC Skřítek Poděbrady
Poděbrady

MC MaMiNa
Police nad Metují

MaTami
Polička

RC Baráček
Praha

Koloběžka
Praha
RybičkaPraha

MC Pranínek
Praha

RC Jahůdka
Praha

RC YMCA
Praha 1

Komunitní centrum Kampa
Praha 1

MC Domeček
Praha 11-Jižní Město

MC Vítejte – Welcome
Praha 14

KC Maják
Praha 2

Klub ULITKA pro rodiče s dětmi
Praha 3

RC Paleček
Praha 3

Nová Trojka
Praha 3

Dům pro motýlky
Praha 4

MC Balonek
Praha 4

MC Kuřátko
Praha 4 Libuš
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PubliC relations a lobby

MÉDIA MÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIA

Dařilo se nám docela úspěšně prezentovat v jednot-
livých krajích, uprostřed neklidného politického dění 
však nebylo snadné připoutat pozornost médií na ce-
lorepublikové úrovni, přesto na 11 tiskových zpráv
média reagovala a problematika rodiny i činnost mateř-
ských center a Sítě MC:

• byla slyšet v rozhlase na ČRo 6 v pořadu 
Na Bělidle, na stanici Proglas a Radiožurnál 
(Táta dneska frčí, kampaň Město pro děti),

• byla také vidět v pořadu Osobnost na dvojce,
• vyšel článek v časopise Maminka.
• Tradičně přicházely z médií dotazy 

na aktuální problematiku.
• Každý měsíc jsme využily prostor 

dvoustránky v časopise Máma a já – 
mediálního partnera Sítě MC. 

SPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCE 
S PARTNERY V RÁMCI S PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERY V RÁMCIV RÁMCIV RÁMCIV RÁMCIV RÁMCIV RÁMCI
ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉČESKÉ REPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKY

Partnerská spolupráce Sítě MC s dalšími institucemi 
má dlouholetou tradici a rok od roku se rozvíjí. Vážíme 
si všech příležitostí k tvůrčí a smysluplné spolupráci, 
jejíž podoba může mít různý formát i různý rozsah.

Uvádíme je 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
• Encyklopedie sociální práce – Rut Kolínská byla 

požádána o vytvoření hesla „Svépomocné skupiny“
• 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
• LMC s. r. o. a flexibilni.lmc.eu – alternativní 

formy práce a partnerská spolupráce na projektu
• Národní rada pro postižné – Euroklíč, mobilita
• Odsouzeni.cz – podpora iniciativy

za rozvoj náhradní péče
• Společnost pro ranou péči – 

integrace dětí s postižením 
• Stálá komise pro rodinu PS 

PČR – prorodinná politika
• Vysoké školy – bakalářské a diplomové práce 
• Síť MC je členem Asociace pro rovné příležitosti.
• Euroklíče začaly sloužit rodinám s malými dětmi 

v Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji.

PREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACE

Podařilo se nám relativně bohatě prezentovat naši práci 
a práci mateřských center na NGO Marketu, Tiskové 
konference k NTM a OPR, na festivalech Concentus 
Moraviae v Třebíči (tátovské odpoledne), Musica 
Holešov a Zlínské jaro, na konferencích Efektivní 
prorodinná politika v praxi v Pardubickém kraji
v Přelouči, mezinárodní konference Kraje Vysočina 
Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí 
v Jihlavě a Táto, jak na to? v Hradci Králové, na pře-
dávání SPR v Ústeckém a Jihomoravském kraji, na be-
sedě kulatého stolu v Třebíči, na slavnostním udělování 
cen vítězům OPR, na veletrhu práce Profesia Days
v Praze a náš mezinárodní projekt Sítě MC GWIA oce-
něný Zlatou pečetí byl prezentován vněný Zlatou pečetí byl prezentován vněný Zlatou pečetí publikaci NAEP. 

V Plzeňském a Olomouckém kraji zorganizovaly krajské 
koordinátorky pod záštitou KÚ Slavnosti rodiny.

MC Korunka
Praha 5

RC Andílek
Praha 5

KMC Barrandov
Praha 5

MC Řepánek
Praha 5-Řeporyje

RC Pexeso, o.s.
Praha 5-Zbraslav

MC Studánka Zličín
Praha 5-Zličín

MC Máta
Praha 6

MC Řepík
Praha 6

Klub Rybička
Praha 6-Sedlec

MC Ovečka
Praha 7

RC Letná
Praha 7

Kulturní a mateřské centrum Knoflík
Praha 9

MC Cirkus
Praha 9-Čakovice

Komunitní centrum Motýlek
Praha 9-Černý Most

MC Klubíčko
Praha 9-Černý Most

MC MUM
Praha 9-Horní Počernice

MC CoByDup
Praha 9-Kbely

MC Klánovice
Praha 9-Klánovice

MC Sluníčko
Prachatice

MC Cipísek
Prostějov

KMC Pastelka
Protivín

MC Kubíček Přelouč
Přelouč

MC Sluníčko
Přerov

Duha klub Rodinka
Přerov
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 n MINE

V únoru jsme v Praze hostili pracovní skupinu MINE, 
která se věnovala jednak přípravě nových webových 
stránek a především přípravě nového mezinárodního 
projektu, který byl posléze podán a podpořen z pro-
gramu Celoživotního vzdělávání Grundtvig. Zahajovací 
konference ve Stuttgartu se zúčastnily koordinátorka 
projektu Marcela Bradová, manažerka krajských koor-projektu Marcela Bradová, manažerka krajských koor-projektu Marcela Bradová, manažerka krajských koor
dinátorek Jiřina Chlebovská a prezidentka Rut Kolínská. 

Podíleli jsme se na skype konferencích pracovních sku-
pin MINE i na přípravě a oslavách 2. mezinárodního dne 
mateřských center 10. 10.

 n GROOTS International
a Huairou komise

Spolupráce a vzájemná podpora s kolegyněmi celo-
světové sítě ženských svépomocných skupin prostřed-
nictvím e-mailové komunikace a skype konferencí. Rut 
Kolínská se v březnu zúčastnila Governance Summitu 
v New Yorku, kde prezentovala model síťování MC 
a v květnu strategického plánování GROOTS v Istanbulu, 
odkud přivezla od sesterské organizace GROOOTS 
International podporu 1 200 USD na aktivity spojené 
s oslavami výročního roku 2012.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY V ZAHRANIČÍSPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCE S PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERYS PARTNERY V ZAHRANIČÍV ZAHRANIČÍV ZAHRANIČÍV ZAHRANIČÍV ZAHRANIČÍV ZAHRANIČÍ
RC Dolní Jirčany Domeček
Psáry

MC Lodička – Radimovice
Radimovice

Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Radotín nad Oslavou

Centrum pro rodinu Ráj
Radslavice

MC Motýlek
Rájec-Jestřábí

MC Paleček
Rakovník

VyRaŠme
Rašovice

MC Rampušáček
Rokytnice v Orlických horách

MC Matýsek
Roudnice nad Labem

Klub maminek Pohádka
Rousínov

MC Čechyňka
Rousínov

MC Kruháčci
Rousínov

MC Rožálek
Roztoky u Prahy

MC Rozmarýnek
Rožmitál pod Třemšínem

MC 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
RybičkaSlaný

MC Slavičín, o.s.
Slavičín

 n
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LOBBYLLLLLLOBBYOBBYOBBYOBBYOBBYOBBY

Spolupráce se státní správou a samosprávou se stala 
přirozeným nástrojem naplňování poslání Sítě MC – 
posilování hodnot komunitního života, rodiny a mezi-
generačních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské 
role ve společnosti a podporu právní ochrany rodiny, 
mateřství a rovných příležitostí pro všechny. Výsledky 
trpělivého bourání bariér a hledání východisek nebý-
vají často úměrné vynaloženému času, bez partnerské 
spolupráce a vzájemného dialogu však nemáme šanci 
žádnou. 

 n Zastoupení Sítě MC
v celorepublikových orgánech:

• Rada vlády pro rovné příležitosti
(Rut Kolínská) 

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

• Monitorovací výbor OPLZZ
(Rut Kolínská – jmenovaná RVRP) 

• Pracovní skupina pro evaluace

 n Spolupráce s MPSV

Jednali jsme s ředitelem odboru Rodinné politiky 
a dávkových systémů PhDr. Miloslavem Macelou o při-
pravovaných změnách, společně jsme připravili hojně 
navštívený seminář Možnosti poskytování služeb pro 
rodinu v MC. Připomínkovali jsme novou metodiku 
a záměr zákona o službách péče o děti.

Intenzivní spolupráce se rovněž soustředila na vyhlá-
šení, vyhodnocení a ocenění vítězů soutěže Obec přá-
telská rodině.

Náměstek ing. David Kafka vyslovil podporu připravo-
vané výstavě k 20. výročí vzniku MC v ČR a 10. výročí 
založení Sítě MC a besedě u kulatého stolu na MPSV. 

 n Úřad vlády –
zmocněnkyně pro lidská práva

Navázali jsme spolupráci se zmocněnkyní pro lidská 
práva Monikou Šimůnkovou, podpořili jsme kampaň 
Stop sexuálnímu násilí na dětech a konzultujeme aktu-
ální problematiku jako například Baby boxy. 

 n spolupráce s krajskou
a samosprávou

Podporu spolupráce krajských koordinátorek i jednotli-
představiteli státní správy a samosprávy na 

obcí jsme začátkem roku zahájili rozeslá-
Tříkrálového dopisu. 

Krajské koordinátorky zorganizovaly v pěti krajích be-
na témata prorodinné politiky 

krajů, podílely se také na práci pracovních skupin, ve 
v Praze) a spolu-

pracovaly na tvorbě koncepce prorodinné politiky a ko-
ordinovaly zapojení jednotlivých projektů, jako jsou 

Naše několikaleté úsilí vyvrcholilo podepsáním 
partnerské spolupráci Sítě mateřských 

RC Zdroj
Slavonice

MC Sobík
Soběslav

BC Robinson Sokolov
Sokolov

OS Brouček
Solnice

RC Čtyřlístek
Staré Město

RC Dráček
Starý Plzenec

MC Mája
Stod

MC Beruška
Strakonice

MC Klokánek
Strážnice

MC Medvídek
Sušice

Krteček Svatobořice
Mistřín

MC Rolnička
Světlá nad Sázavou

Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Světlá nad Sázavou, 
Radošínská Svratka

MRC Krůček
Svitavy

MC Ferda Svitávka
Svitávka

MC Škvoreček
Škvorec

MC Žirafa
Štenberk

MC Žabka
Štětí

MC Komínkov
Šumperk

MC Babouček
Šumperk

Rodičovské centrum RADOST
Tábor

MDC Maják
Tanvald

RC KATka
Tachov
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 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. 2011 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 
2011 v souladu s českými účetními předpisy. Výše uvedená dotace byla 
použita na běžné provozní náklady sdružení.

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

Datum: 12. 5. 2012

Přehled hosPodaření

RC Telč
Telč

MC Klobouk Diakonie
Terezín

RC Těšánek-Na Myšáku o.s.
Těšany

MC Studánka
Tišnov

MC Človíček NEBOJSA
Trhové Sviny

MC KAROlinka
Trutnov

Rodičovské Centrum Domeček
Třebechovice p. Orebem

Třebíčské centrum o.s.
Třebíč

MC Damiján
Třebíč

Jahůdka
Třešť

Sluníčko – Mateřské centrum Třinec
Třinec 5

RC Bouda s Klubem Boudička
Turnov

Centrum pro rodinu Náruč
Turnov

MC Motýlek
Týnec nad Sázavou

MC Ratolest
Týniště nad Orlicí

AKROPOLIS
Uherské Hradiště

Domino
Uherské Hradiště

Centrum pro rodinu Beruška
Uherský Brod

RC Klíček
Unhošť

MC Sluníčko/pod DDM Uničov
Uničov

MC Uničov nyní MC Ježeček
Uničov

Baby Club
Ústí nad Labem

MC Ovečka (CPR Archa)
Ústí nad Labem

MC Medvídek
Ústí nad Orlicí

Hospodářský výsledek 2011 Kč

ZTRÁTA -2 751

Výnosy 2011

tržby za vlastní činnost 364 949
členské příspěvkyčlenské příspěvkyčlenské příspěvkyčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 32 026732 026732 026732 026732 0267

bankovní úroky 966

ostatníostatníostatníostatní 718718718718718

dary 43 842

Agentura NAEP – projekt GruntvigAgentura NAEP – projekt GruntvigAgentura NAEP – projekt GruntvigAgentura NAEP – projekt Gruntvig 10 74710 74710 74710 74710 747

JČ centrála ČEZ 10 000

Copy General s.r.o.Copy General s.r.o.Copy General s.r.o.Copy General s.r.o. 23 09523 09523 09523 09523 09523 09523 09523 09523 095

Dotace 10 165 205
MPSV – podpora rodinyMPSV – podpora rodinyMPSV – podpora rodinyMPSV – podpora rodinyMPSV – podpora rodiny 11111 251251251251251 579579579579579579579579579

MPSV – ESF: Šance rodině i zaměstnání 1 934 986

MPSV – ESF: Krok k zaměstnáníMPSV – ESF: Krok k zaměstnáníMPSV – ESF: Krok k zaměstnáníMPSV – ESF: Krok k zaměstnáníMPSV – ESF: Krok k zaměstnání 33333 834834834834834 612612612612612

MPSV – ESF: Krok za krokem 298 000

MŠMT – OPVK – Jihomoravský k.MŠMT – OPVK – Jihomoravský k.MŠMT – OPVK – Jihomoravský k.MŠMT – OPVK – Jihomoravský k.MŠMT – OPVK – Jihomoravský k. 11111 232232232232232 508508508508508508508508508

MŠMT – OPVK – Vysočina – projekt TVRZ 1 358 070

Dotace Jihočeský k.Dotace Jihočeský k.Dotace Jihočeský k.Dotace Jihočeský k.Dotace Jihočeský k. 88888 000000000000000

Dotace Plzeňský k. 100 000

Dotace Liberecký k.Dotace Liberecký k.Dotace Liberecký k.Dotace Liberecký k.Dotace Liberecký k. 5050505050 000000000000000

Dotace Jihomoravský k. 9 450

Dotace Královéhradecký k.Dotace Královéhradecký k.Dotace Královéhradecký k.Dotace Královéhradecký k.Dotace Královéhradecký k. 1313131313 000000000000000000000000000

Dotace Ústecký k. 40 000

Dotace Pardubický krajDotace Pardubický krajDotace Pardubický krajDotace Pardubický krajDotace Pardubický kraj 3535353535 000000000000000

Výnosy celkem: 11 511 556

Náklady 2011

Provozní náklady 4 240 641
materiál 341 823

kancelářské potřebykancelářské potřebykancelářské potřebykancelářské potřebykancelářské potřeby 707070707070707070 512512512512512512512512512

DDHM do 40 tisíc 71 577

potravinypotravinypotravinypotravinypotravinypotravinypotravinypotravinypotraviny 2828282828 882882882882882882882882882

ostatní materiál 170 852

nemateriálové nákladynemateriálové nákladynemateriálové nákladynemateriálové nákladynemateriálové nákladynemateriálové nákladynemateriálové nákladynemateriálové nákladynemateriálové náklady 33333 875875875875875875875875875 889889889889889889889889889

voda, energie, teplo 59 254

opravy a udržováníopravy a udržováníopravy a udržováníopravy a udržováníopravy a udržováníopravy a udržováníopravy a udržováníopravy a udržováníopravy a udržování 796796796796796

cestovní náhrady 81 479

náklady na reprezentacináklady na reprezentacináklady na reprezentacináklady na reprezentacináklady na reprezentacináklady na reprezentacináklady na reprezentacináklady na reprezentacináklady na reprezentaci 33333 792792792792792792792792792

telefony 117 274

internetinternetinternetinternetinternetinternetinternetinternetinternet 666666666 138138138138138138138138138

poštovné 20 221

právní služby, audityprávní služby, audityprávní služby, audityprávní služby, audityprávní služby, audityprávní služby, audityprávní služby, audityprávní služby, audityprávní služby, audity 256256256256256256256256256 362362362362362362362362362

odborné služby, semináře, setkání 2 228 639

služby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorekslužby krajských koordinátorek 101101101101101101101101101 200200200200200200200200200

nájemné 221 490

školení a kurzyškolení a kurzyškolení a kurzyškolení a kurzyškolení a kurzyškolení a kurzyškolení a kurzyškolení a kurzyškolení a kurzy 111111111111111111 500500500500500

mzdové příspěvky mateřským centrům 687 972

ostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové nákladyostatní služby, projektové náklady 797979797979797979 772772772772772772772772772

ostatní náklady 22 929

daně a poplatkydaně a poplatkydaně a poplatkydaně a poplatkydaně a poplatkydaně a poplatkydaně a poplatkydaně a poplatkydaně a poplatky 696696696696696

kurzové ztráty 151

pojištěnípojištěnípojištěnípojištěnípojištěnípojištěnípojištěnípojištění 480480480480480

bankovní poplatky 21 154

ostatní nákladyostatní nákladyostatní nákladyostatní nákladyostatní nákladyostatní nákladyostatní nákladyostatní nákladyostatní náklady 448448448448448448448448448

Mzdové náklady 7 273 666
mzdové náklady - mzdymzdové náklady - mzdymzdové náklady - mzdymzdové náklady - mzdymzdové náklady - mzdy 33333 853853853853853853853853853 574574574574574574574574574

mzdové náklady - DPČ 846 520

mzdové náklady - DPPmzdové náklady - DPPmzdové náklady - DPPmzdové náklady - DPPmzdové náklady - DPP 947947947947947947947947947 850850850850850

zákonné sociální pojištění 1 597 821

neschopenkyneschopenkyneschopenkyneschopenkyneschopenky 88888 159159159159159

zákonné pojištění Kooperativa 19 742

Náklady celkem v Kč 11 514 307
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O to víc si vážíme věrného měsíčního přispěvatele 
Zdeňka Rouse a firmy Copy General, která Síti MC 
umožnila tisk zdarma v ceně 27 792 Kč. Za to jim 
velmi děkujeme.

Většina výsledků fundraisingových aktivit spočí-
vala v podpoře služeb, a tak nás těší, že se nám
podařilo domluvit lepší podmínky pro mateřská
centra i Síť MC nebo služby zdarma:

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

• Pojištění pro MC
smlouva s pojišťovnou Generalli na pojištění 
pro členská MC za zvýhodněné ceny 

• BOZP a PO pro MC
smlouva s firmou CIVOP na dodávku BOZP 
a PO pro MC za zvýhodněnou cenu 

• Nadace VIA
dárkové předměty v ceně 104 048 Kč

• iMagic, s. r. o.
webhosting webových stránek 
materska-centra.cz zdarma

• IBM
lektor konverzace v angličtině pro 
zaměstnance Sítě MC zdarma 

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

• Allianz pojišťovna a. s.
Zapůjčení skákacího hradu na vybrané 
akce mateřských center

Fundraising

RC Srdíčko
Ústí nad Orlicí

eMCéčko
Valašské Meziříčí

Valašské Klobouky
Valašské Klobouky

Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Velké Meziříčí

RC Motýlek
Velké Opatovice

Čmelda
Velký Týnec

RC Semaforáček
Veselí nad Lužnicí

Školička
Veselí nad Moravou

MC Vikýrek
Vikýřovice

RC Vilémov
Vilémov

MC Budulínek
Vimperk

Rodinné centrum Čtyřlístek
Višňové u Znojma

MaRC Beruška
Vizovice

RC Světýlka
Vlašim

MC Duha
Vodňany

Rodinné centrum Havránek
Vojkovice-Veltrusy

MC Kopretina
Vrchlabí

RMC Vsetín
Vsetín

MC Beránek
Všestary

Centrum pro rodinu Kujebáček
Vysoké Mýto

MC Radost
Vyškov

MC Pohádka
Ústí nad Labem

MC Broučci
Ústí nad Labem

Hnízdo, MRC Zábřeh
Zábřeh

 n Sociální podnikání

Uspěli jsme ve výběrovém řízení do vzdělávacího pro-
gramu mezinárodní organizace NESsT. Celoroční pro-
gram absolvovaly Klára Vlková a Rut Kolínská, na pří-
pravě seminárních prací se podílela rovněž finanční 
manažerka Pavlína Novotná. Získali jsme rovněž pod-
poru 300 EUR na analýzu trhu.

— Služeb zdarma či za zvýhodně-
nou cenu si velmi vážíme a mnoho-
krát všem uvedeným firmám a dal-
ším nejmenovaným děkujeme za 
spolupráci, která prospívá udržitel-
nosti mateřských center i Sítě MC.

— Podali jsme pět projektů a z toho dva byly úspěšné. Pokusy o získání dal-
ších finančních zdrojů na podporu činnosti Sítě MC narážely na neporozu-
mění ještě více než v roce 2010. Pro neúspěch byla ukončena spolupráce 
na reklamním projektu s Communio s.r.o.
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ORGÁNY SÍTĚ MCORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNYORGÁNY SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚÍTĚ MC MC MC MC MC MC

 n Prezidium
• prezidentka (statutární zástupkyně)

Rut Kolínská (1)
• 1. viceprezidentka (statutární zástupkyně) 

Kateřina Kulhánková Čejková (2)
• viceprezidentka

Martina Smejkalová (3)
• viceprezidentka

Hana Vodrážková (4)
• viceprezidentka

Ivana Lhotáková (5)

lidé v síti

 n Kontrolní komise

• Monika Čuhelová
• Michaela Rejnová
• Hana Švíková
• Jana Šťastná

 n Zaměstnanci Sítě MC

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

• Marcela Bradová (6)
finanční kontrolorka, správce účtů Sítě MC

• Jana Burešová (7)
administrativní pracovnice (od 21. 2. 2011)

• Romana Baborová (8)
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 (do 31. 1. 2011) 

• Rut Kolínská
manažerka projektu MPSV, PR

• Pavlína Novotná (9)
finanční manažerka 

• Vít Novotný
správce IT 

• Lucie Plešková (10)
manažerka projektu Šance 
a TVRZ, psaní projektů, 

• Gabriela Burianová (Richterová) (11)
řízení a úprava webových stránek

• Klára Vlková (12)
manažerka projektu Krok k zaměstnání

• Lucie Nemešová (13)

Čtyřlístek Zákupy, o.s.
Zákupy

MC Zbirožský kvítek
Zbiroh

Amálka Zdíkov a CVČ
Zdíkov

Dětské centrum Beruška
Zlín

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

RC Sedmikráska Žatec
Žatec

Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina
Žďár nad Sázavou

RC Srdíčko
Žďár nad Sázavou

Robátko
Židlochovice

Cpr Doubravka
Ždírec nad Doubravou

312 aktivních
45 pozastavených
32 ukončených v r. 2011/2012
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 n Krajské koordinátorky

Některé krajské koordinátorky kromě
své náplně práce a dobrovolné zastávaly
i práci na projektech:

• Lenka Ackermannová (14)
• Romana Baborová
• Martina Baranová (15) (od 1. 4. 2011)
• Petra Benešová (16)
• Hana Cinková (17)
• Daria Čapková (18)

(koordinátorka aktivit projektu TVRZ)
• Markéta Horáková (19)

(koordinátorka projektu Vzdělávací 
program NNO v JM kraji

• Jiřina Chlebovská (20)
(manažerka krajských koordinátorek)

• Lenka Kalniková (do 6. 2. 2011)
• Lada Kroupová (do 31. 8. 2011)
• Andrea Kulíková (od 1. 11. 2011)
• Irena Macháčková (21)
• Bohuslava Nejedlá (22)
• Lucie Opletalová (23) (od 1. 6. 2011)
• Martina Smejkalová (31. 10. 2011)
• Linda Pačesová (24)
• Hana Saitzová (do 31. 5. 2011)
• Hana Šnajdrová (25)
• Bohdana Sonet (26)

 n Dobrovolníci

Stalo se tradicí, že naši zaměstnanci přispívají ke zdár-Stalo se tradicí, že naši zaměstnanci přispívají ke zdár-Stalo se tradicí, že naši zaměstnanci přispívají ke zdár
nému chodu Sítě MC nad rámec svých pracovních po-
vinností. Nejrůznějšími službami pomáhají i jejich ro-
dinní příslušníci, přátelé a sympatizanti Sítě MC. 
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Okruh těch, kdo nám pomáhají naplňovat poslání Sítě MC, se stále rozrůstá…

Děkujeme za trvalou podporu našim nejbližším – rodinám, partnerům, dětem, rodičům, přátelům i sympatizantům. 

Děkujeme všem členům Sítě MC za vaši činnost v jednotlivých centrech, ale také za zapojování do spolupráce 
v rámci Sítě MC, za vaše podněty a zpětnou vazbu, za váš podíl na společném prosazování lepších podmínek pro 
život rodin. 

Děkujeme celému pracovnímu týmu – krajským koordinátorkám i zaměstnancům kanceláře. Díky vaší 
soudržnosti a kreativitě se nám podařilo projít úskalími roku 2011. 

Děkujeme za spolupráci a podporu odborníkům, představitelům spřátelených organizací, představitelům MPSV
a všech krajů i politikům na všech úrovních. Vaše pochopení a podpora práce Sítě MC přináší prospěšné změny 
v podmínkách života rodin.

Děkujeme za vzájemnou spolupráci a podporu partnerům na mezinárodním poli — členům MINE, GROOTS 
International a Huairou komisi.

Děkujeme za mediální partnerství časopisu Máma a já. 

Děkujeme za finanční podporu všem donátorům:
MPSV • ESF – grantové schéma OPLZZ a OPVK • NAEP – Grundtvig • krajům: Jihočeskému, Jihomoravskému, 
Královéhradeckému, Libereckému, Pardubickému, Plzeňskému, Ústeckému a Kraji Vysočina • Nadaci VIA • Copy 
General • mezinárodní organizaci NESsT • a dalším organizacím i individuálním dárcům.

Děkujeme za příznivé služby organizacím a firmám:
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Výroční rok 2012 se stal výzvou k zastavení a ohlédnutí 
zpět, k hledání dalšího směřování. 

Očekáváme rok plný příležitostí k osobnímu setkávání, 
vzájemnému sdílení, ke společným zážitkům, k rado-
sti z plodů práce mateřských center i Sítě MC. Pracovní 
skupina pro oslavy výročí připravila nabídku boha-
tého programu na celorepublikové, krajské a komunitní 
úrovni i pro jednotlivá mateřská centra. 

Očekáváme rok plný hledání udržitelnosti mateřských 
center a Sítě MC jako jedinečného fenoménu občanské 
společnosti.Křižovatka, ke které jsme dospěli, nabízí 
nesčetné směry. Naším úkolem i úkolem všech, kdo 
vnímají přínos činnosti mateřských center pro rodinu 

Poděkování 

Pohled do roku 2012

a společnost, bude najít takové směřování, které za-
chová prostor pro základní principy práce MC – práce 
svépomocných skupin postavené na sdílení a vzájemné 
pomoci.

Očekáváme rok naplněný otevřenou komunikací, vzá-
jemným respektem, vzájemnou solidaritou, kreativitou, 
alternativními cestami, ale i pevného zakotvení.

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

Ivana Lhotáková
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 n Statistika činnosti Sítě MC v krajích – 2011

činnost sítě MC v jednotlivýCh krajíCh

— Celkem 116 akcí116116116116116116 akcíakcíakcíakcíakcíakcí, za účasti 
4 132  osob — z toho 2 653 
dospělých a 1 479 dětí.

Za daty statistické tabulky se skrývají bohaté služby, které krajské koordinátorky nabízejí svým centrům. 
Rozsah jejich bohaté činnosti by si zasloužil zvláštní výroční zprávu. Každá z nich dostala příliš ome-
zený prostor, než aby mohla dostatečně prezentovat množství událostí ve svém kraji. 

D — Dospělí | d — děti

Kraj  Regionální 
setkání, pobyty

Semináře, 
přednášky, workshopy

Kulatý stůl Jiné akce

počet

osoby

počet

osoby

počet

osoby

počet

osoby

celkem D d celkem D d celkem D d celkem D d

Jihočeský 2 99 52 47 5 133 92 41 0 0 0 0 6 160 116 44

JihomoravskýJihomoravskýJihomoravskýJihomoravský 11111 3636363636 2323232323 1313131313 66666 102102102102102102102102102 9191919191 111111111111111111 0 0 0 0 66666 211211211211211 159159159159159159159159159 5252525252

Karlovarský 2 8 8 0 0 0 0 0 2 31 31 0 11 1 854 854 1 000

KrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradecký 222222222 4242424242 3232323232 111110 33333 3939393939 2525252525 1414141414 0 0 0 0 0 0 0 0

Liberecký 2 51 39 12 2 86 79 7 1 38 37 1 7 84 39 45

MoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezský 11111 77777 55555 22222 0 0 0 0 0 0 0 0 7777 0 0 0

Olomoucký 2 40 31 9 2 41 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0

PardubickýPardubickýPardubickýPardubickýPardubický 44444 157157157157157 118118118118118118118118118 393939393939393939 0 0 0 0 11111 545454545454545454 5454545454 0 0 300300300300300 3030303030

Plzeňský 1 26 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 30 20

PrahaPrahaPrahaPrahaPraha 22222 2121212121 2020202020 11111 1010101010 283283283283283283283283283 274274274274274 99999 11111 2727272727 2626262626 11111 0 0 0 0

Středočeský 2 31 24 7 5 134 97 37 0 0 0 0 2 0 0 0

ÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚstecký 11111 3131313131 3030303030 11111 11111 2020202020 2020202020 0 0 0 0 0 11111 820820820820820 4747474747 3535353535

Vysočina 1 15 13 2 2 63 61 2 1 40 38 2 1 0 0 0

ZlínskýZlínskýZlínskýZlínskýZlínský 0 0 0 0 11111 66666 66666 0 0 0 0 0 11111 0 0 0

CELKEM 232323232323 564 411 153 373737373737 907 781 126 666666 190 186 4 505050505050 2 471 1 275 1 196
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JIHOČESKý KRAJJJJJJIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKýýýýýýIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESKIHOČESK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Bohuslava Nejedlá
Počet MC k 31. 12. 2011: 25
Počet společných akcí celkem: 9
• Regionální setkání: 3 (1 víkendové) — 80 osob
Vzdělávání: Projekt Šance rodině a zaměstnání 
2 (Lidské zdroje, PR), ostatní 6 (Environmentální 
aktivity v MC, Střídavá péče, Metodika pohybo-
vých her pro kojence a batolata, výtvarný work-
shop, beseda s psychiatričkou, burza akcí)
• Putovní výstava Jak se žije v MC 2 (Infocentrum 
Protivín, Magistrát města České Budějovice)
• Kampaň: Společnost přátelská rodině (předání 
certifikátů SPR během vernisáže putovní výstavy —
63 os.)
• Společné pobyty: 1 týdenní letní pobyt v Podhradí 
u Ledče n./S. — 46 osob (17 D + 29 d ze 7 MC)
• Pracovní skupina: 3 MC
• Spolupráce: Jihočeský kraj, Jihočeská centrála ces-
tovního ruchu (nejvýznamnější dárci a spolupracující 
subjekty roku 2011)

Dobře nastartovaná spolupráce mezi jihočeskými ma-
teřskými centry pokračovala i v roce 2011. Velký zájem 
byl především o setkávání, vzájemnou výměnu zkuše-
ností a vzdělávání. Například v rámci podzimního ví-
kendového setkání absolvovalo seminář Metodika po-
hybových her pro kojence a batolata 24 cvičitelek ze 
14 MC.

Dalším cílem bylo navázat bližší partnerství se zá-
stupci měst a obcí. MC má obci co nabídnout, spo-
lupráce na projektech a aktivitách pro veřejnost může 
být oboustranně prospěšná a obohacující. V roce 2011 
jsme také byli informováni o plánovaných změnách 
grantové politiky MPSV. Proto bylo naší další snahou 
předat prostřednictvím Sítě MC ministerstvu zpětnou 
vazbu na toto nevítané rozhodnutí. 

S předstihem jsme se začali připravovat na 20. vý-
ročí činnosti MC v České republice a na 10. výročí za-
ložení celorepublikové Sítě MC. Pracovní skupina MC 
Jihočeského kraje naplánovala několik aktivit, kterými 
připomene toto výročí rodičům i veřejnosti (výstava 
Než vypukne požár a Inspiromat na téma Spolupráce 
občanů a radnice na KÚ Jihočeského kraje, tematické 
vycházky S očima navrch hlavy v různých městech 
a obcích, společná akce Poklady Jižních Čech aneb 
Rodina v akci, propagační omalovánky jihočeských 
mateřských center, atd.).

JIHOMORAVSKý KRAJJJJJJJIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKýýýýýýIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSKIHOMORAVSK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Markéta Horáková
Počet MC k 31. 12. 2011: 35
Počet společných akcí celkem: 10
• Regionální setkání: 2 — 68 osob (49 D + 19 d)
• Vzdělávání: 7 (Právo v NNO 2, Účetnictví v MC, 
Pobytové aktivity, Projektový management 2, work-
shop (Dotace))
• Putovní výstava: Jak se žije v MC 5 (Těšany, 
Židlochovice, Višňové u Znojma, Znojmo, Tišnov)
• Kampaň: Táta dneska frčí, Společnost přátelská 
rodině
• Spolupráce: Jihomoravský kraj, europoslankyně 
Zuzana Brzobohatá

V roce 2011 se Síť MC v Jihomoravském kraji za-
měřila na rozšíření nabídky vzdělávacích seminářů 
pro mateřská centra. Témata seminářů byla stano-
vena podle zájmu mateřských center. Některé semi-
náře proběhly i dvakrát pro velký zájem. Semináře 
probíhají zpravidla v Brně. Díky velmi dobré do-
pravní dostupnosti se vzdělávání účastní i zástupci 
mateřských center z jiných krajů. Od září 2011 byl 
v Jihomoravském kraji zahájen pilotní cyklus se-
minářů z projektu Vzdělávací program neziskového 
sektoru, který je financován z Evropského sociál-
ního fondu. Semináře z tohoto cyklu jsou zaměřeny 
na zvyšování kompetencí lektorů z neziskových or-neziskových or-neziskových or
ganizací.

Spolupráce s Jihomoravským krajem byla i v roce 
2011 velmi dobrá. Důkazem může být např. uza-
vřená Smlouva o spolupráci při realizaci rodinné po-
litiky na území Jihomoravského kraje mezi Sítí ma-
teřských center a Jihomoravským krajem. Smlouva 
vymezuje základní práva a povinnosti smluv-
ních stran při spolupráci na systematické pod-
poře rodin prostřednictvím koordinovaných opatření 
týkajících se všech oblastí života rodin na území 
Jihomoravského kraje.

Již několik let funguje při KU JMK pracovní 
skupina pro rodinnou politiku, v níž je také zá-
stupce Sítě MC. Tradičně na podzim probíhá sou-
těž Společnost přátelská rodině, na jejíž realizaci 
se opět podílí Jihomoravský kraj. Jihomoravský 
kraj podporuje mateřská centra také finančně. 
Každoročně je vypisován dotační titul pro proro-
dinné organizace. Na nastavení tohoto dotační ti-
tulu se podílí pracovní skupina pro rodinnou poli-
tiku při KU JMK. 

KARLOVARSKý KRAJKKKKKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKýýýýýýARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSKARLOVARSK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Hana Šnajdrová
Počet MC k 31. 12. 2012: 5
Počet společných akcí celkem: 11
• Regionální setkání: 2 — 10 osob 
• Beseda u kulatého stolu: Nový občanský záko-
ník (pod záštitou náměstka hejtmana Miloslava 
Čermáka, za účasti Ing. Mrázka z občanského sdružení 
Neziskovou.cz) — 22 osob
• Spolupráce: Karlovarský kraj (společná prezentace 
na Bambiriádě, založení a práce v pracovní skupině 
vzniklé na podporu prorodinné politiky)

V roce 2011 se Síť MC v Karlovarském kraji zaměřila 
na zlepšení komunikace a spolupráce s Karlovarským 
krajem. Cílem bylo najít podporu a spolupráci a hle-
dání nového partnera nejen pro spolufinancování pro-
vozu mateřských center, ale především pro aktivizaci 
a implementaci prorodinné politiky. Síť MC reago-
vala na aktuální nabídku a založila pracovní skupinu, 
která ve spolupráci s Karlovarským krajem apeluje 
na potřeby cílové skupiny. Prostřednictvím této plat-
formy bylo možné komunikovat výstupy z této skupiny 
se zastupiteli krajské samosprávy a mohl tak vznik-
nout nový dotační titul na podporu prorodinných akti-
vit. Síť MC tak připravovala podklady pro jednání PS 
a spolupodílela se na přípravě materiálů ke schválení 
Rady Karlovarského kraje. Díky aktivitám této pracovní 
skupiny byl dotační titul vyhlášen ještě v roce 2011. 
Síť MC předpokládá, že tato funkční spolupráce přinese 
nové možnosti v příštím roce. Těší se tak na společný 
projekt a především na krajské kolo soutěže Společnost 
přátelská rodině.

Spolupráci by Síť MC ráda zpečetila podpisem 
Smlouvy o partnerství, kterou v roce 2011 předjednala.

Při společné prezentaci na Bambiriádě jsme mohli 
ukázat nejen jednotnost našeho poslání, ale zároveň 
rozmanitost, které mateřským centrům nabízí formát 
svépomocné dílny. Samotné představitelky MC se 
mohly „přiučit“ něčemu novému a zároveň prezento-
vat svoji činnost. 

Síť MC aktivně spolupracuje i s dalšími neziskovými 
organizacemi v kraji.

ZPrávy krajskýCh koordinátorek
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KRÁLOVÉHRADECKý KKKKKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKýýýýýýRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECKRÁLOVÉHRADECK
KRAJKRAJKRAJKRAJKRAJKRAJKRAJ
Koordinátorka: Hana Cinková
Počet MC k 31. 12. 2012: 24 
Počet společných akcí celkem: 9
• Regionální setkání: 3 — 55 osob (39 D + 16 d)
• Vzdělávání: 6 (Výtvarné techniky, Jak pokračo-
vat, Cyklus seminářů „Pojďme hledat cestu ke svým 
dětem“; jednotlivá témata: Vývojové potřeby dětí a je-
jich deficity, Odměny a tresty, Agresivita) — 76 osob 
(51 D a 25 d)
• Projekt: Krok k zaměstnání — 3 MC (vytvořena 
3 pracovní místa v OS Cvrček Kostelec nad Orlicí, 
MC Běloušek v Lázních Bělohrad a v MC KAROlínka 
v Trutnově na 0,5 úvazku z projektu Sítě MC, v KMC 
Sedmikráska HK, MC Na zámečku v Novém městě nad 
Metují, OS Cvrček Kostelec nad Orlicí, MC Beránek 
Všestary, MC KAROlínka Trutnov probíhalo Poradenství 
pro zájemce o zaměstnání) 
• Spolupráce: Královéhradecký kraj (Rodinné pasy)

V roce 2011 se prohlubovala spolupráce mezi ma-
teřskými centry v Královéhradeckém kraji, význam-
nou měrou k tomu přispěla možnost účasti na pro-
jektu Sítě MC Krok k zaměstnání, ale i účast koordiná-
torek a zástupkyň jednotlivých center na ostatních se-
minářích pořádaných Sítí MC. Během semináře „Jak 
pokračovat“ byly cítit určité obavy nad dalším fungo-
váním MC z důvodu zajištění prostor a financováním 
provozu MC. Rut Kolínská však účastnice významně 
podpořila. Pokud se podíváme zpět, je za MC obrov-
ská práce mimo jiné i na poli budování občanské spo-
lečnosti a podpory rodiny a na to je třeba nezapomí-
nat. Činnost Sítě MC i jednotlivých mateřských cen-
ter finančně podporuje i Královéhradecký kraj v rámci 
dotačního programu. Síť MC tak mohla realizovat od-
borné semináře na podporu rodičovských kompetencí, 
na které se díky zájmu účastníků snažíme dále navázat. 
Spolupráce s krajským úřadem pokračuje v rámci pro-
jektu Královéhradeckého kraje na vytváření koncepce 
rodinné politiky Královéhradeckého kraje, součástí je 
spolupráce na podpoře systému Rodinných pasů. Byl 
vznesen návrh KÚ na podepsání smlouvy o spolupráci 
se Sítí MC.

LIBERECKý KRAJLLLLLLIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKýýýýýýIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECKIBERECK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Lenka Ackermannová
Počet MC k 31. 12. 2012: 19
Počet společných akcí celkem: 13
• Regionální setkání: 3 — 76 osob (59 D + 17 d)
• Vzdělávání: Projekt Šance rodině a zaměstnání 1 
(seminář pro zaměstnavatele), ostatní 4 (Fundraising, 
Management dobrovolnictví, Syndrom vyhoření, Péče 
o děti v MC)

• Beseda u kulatého stolu: Mateřská centra jako 
záchranná síť pro rodiny (pod záštitou pana radního 
P. Petráčka, za účasti pana náměstka hejtmana z odboru 
školství Bc. R. Cikla a p. náměstka hejtmana z odboru 
dopravy M. Sepa) — 38 osob (37 D + 1 d z 15 MC)
• Společné pobyty: Společný pobyt vedoucích pra-
covnic MC a RC za účelem stmelení kolektivu a dal-
šího vzdělávání — 24 osob (17 D + 7 d). Program 
byl přizpůsoben potřebám všech, v první části jsme 
pracovaly pod vedením lektorky na modelu ideálního 
centra, pokračovaly jsme seminářem Syndrom vyho-
ření, kde jsme byly upozorněny na všechny fáze a prů-
běh syndromu, pracovaly jsme na přípravě Kampaně 
spolu u kulatého stolu i dalších společných aktivitách. 
Nezapomněly jsme na odpočinek a tolik potřebné sdí-
lení dobré praxe.
• Společný projekt: Síť mateřských center 
v Libereckém Kraji 2011, Bezpečně na silnicích pro 
Mateřská centra LK
• Spolupráce: Výzkum silniční bezpečnosti Škoda 
auto, Bezpečně na silnicích o. p. s., Nadace Naše dítě, 
Projekt Zdravý úsměv
• Výjimečná akce: Kurzy bezpečné jízdy pro ma-
minky z MC

V Libereckém kraji vzniká každoročně několik nových 
center, která velmi pomáhají ve městech a obcích vy-
tvářet zázemí pro rodiny. Změny podpory mateřských 
center v roce 2011 z dotačního titulu MPSV nás moti-
vovaly k uspořádání Besedy u kulatého stolu na téma: 
Mateřská centra jako záchranná síť pro rodiny, která se 
konala na Krajském Úřadu. Diskutovalo se na téma udr-konala na Krajském Úřadu. Diskutovalo se na téma udr-konala na Krajském Úřadu. Diskutovalo se na téma udr
žitelnosti a důležitosti mateřských center, představili 
jsme příklad dobré praxe z Pardubického kraje, úspě-
chy i aktivity libereckých center a především jsme si 
vzájemně naslouchali a sdělili své postřehy i potřeby 
se zástupci obcí i kraje. Celkem jsme se sešli 3× na 
regionálních setkáních, v první polovině roku jsme do-
končili aktivity spojené s projektem Šance rodině i za-
městnání. Jedno ze setkání jsme pojali pobytově, strá-
vili jsme víkend v Harrachově, kde se povedlo navázat 
nový způsob komunikace a naplánovat společné akti-
vity. Naše semináře měly úspěch a shodujeme se, že 
vedoucí pracovnice center potřebují stálou podporu 
ve vzdělávání. Již druhým rokem se podařilo zajistit 
Kurz bezpečné jízdy pro maminky z MC. V návaznosti 
na zmíněný kurz nám odbor dopravy KÚ zajistil malý 
projekt, se kterým jsme navštívili 5 center a vzdělávali 
na téma silniční bezpečnost. Celý rok jsme se věno-
vali práci s médii, na webových stránkách jsou umís-
těny odkazy na články i reportáže o naší práci a také 
bylo vytvořeno internetové fotoalbum. Ke společné pre-
zentaci nám sloužily kartičky „Peláším do mateřského 
centra“, které mají z jedné strany omalovánku pro děti 
a z druhé strany seznam členských center Libereckého 
kraje. Spolupráce s Krajským úřadem se stále rozvíjí, 
máme podporu morální i finanční, připravuje se kon-
cepce prorodinné politiky, žádosti o dotační titul zatím 
nebylo vyhověno.

MORAVSKOSLEZSKý MMMMMMORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýýýýýýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKýORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSKORAVSKOSLEZSK
KRAJKRAJKRAJKRAJKRAJKRAJKRAJ
Koordinátorka: Mgr. Lenka Kalniková (do 6. 2. 
2011) a Mgr. Martina Baranová (od 1. 4. 2011)
Počet MC k 31. 12. 201: 13
Počet společných akcí celkem: 10
• Regionální setkání: 2
• Vzdělávání: Projekt Šance rodině a zaměstnání 
(vzdělávací semináře pro koordinátorky MC), ostatní 
3 (Komunikace ve stresových situacích, Asertivita, 
Komunikace ve stresu)
• Projekt: Krok k zaměstnání — 3 MC
• Putovní výstava: Jak se žije v MC (zahájení pro-
běhlo v obchodním centru, dále probíhalo v jednotli-
vých městech, kde mateřská centra sídlí, např. Havířov, 
Karviná, Ostrava)

Rok 2011 začal ve znamení seminářů, které probíhaly 
v rámci projektu Šance rodině a zaměstnání. Byly to 
semináře pro osoby poskytující službu péče o děti 
a vzdělávací semináře na podporu rozvoje a profesio-
nalizace mateřských center. Tento projekt byl zakončen 
regionálním setkáním, které mělo za cíl sdílení dobrých 
i špatných zkušeností v rámci alternativní péče o před-
školní děti. Proběhlé semináře i regionální setkání pro-
hloubilo spolupráci MC, protože během těchto akcí byl 
prostor k vzájemnému sdílení informací a zkušeností. 

Další vzdělávací semináře, které v tomto roce pro-
běhly, byly zaměřeny na komunikaci v krizových situ-
acích. Tedy konkrétně na stresové situace, konfliktní 
situace a asertivní jednání. Byly to semináře interak-
tivní, zaměřené na praktické dovednosti. Vzdělávací 
semináře byly ze strany mateřských center velice ak-
tivně přijímány.

Putovní výstavy v Moravskoslezském kraji se zúčast-
nilo několik mateřských a rodinných center. Výstava 
měla formu mobilních panelů a je putovní. Každé z de-
víti center, která na panelech představovala svou čin-
nost, zajišťovalo měsíční propagaci. Zahájení putovní 
výstavy proběhlo v Avionu shopping parku. Hlavní 
myšlenkou výstavy bylo představit činnost mateřských 
a rodinných center v kraji široké veřejnosti. Výstava 
byla vnímána na všech místech, kam putovala, ve-
lice pozitivně.
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OLOMOUCKý KRAJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKýýýýýýLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCKLOMOUCK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Hana Saitzová (do 31. 5. 2011), 
Lucie Opletalová (od 1. 6. 2011) 
Počet MC k 31. 12. 2012: 22 
Počet společných akcí celkem: 5
• Regionální setkání: 3 — 60 osob (43 D +17 d) 
• Vzdělávání: 2 (Legislativa NNO, Psaní projektů) — 
36 osob ( 31 D + 5 d)
• Projekt: Krok k zaměstnání — 3 MC
• Kampaň: Společnost přátelská rodině (vyhlášení 
kampaně červenec 2010, slavnostní předávání cen pro-
běhlo v olomouckém kině Metropol 18. 10. 2011)
• Společný projekt: Rodiče a děti, společně a bez-
pečně, Dny pro rodiny
• Spolupráce: Olomoucký kraj, město Olomouc 
(Rodinné pasy), Maltézská pomoc o. p. s. – centrum 
Olomouc, FOD Zábřeh, o. s. Nedoklubko

Krajská koordinátorka úspěšně pokračovala ve spolu-
práci s Olomouckým krajem na komunitním plánování 
ve skupině Děti mládež a rodina. Koncem roku byla vy-
tvořena metodika fungování mateřských center a po-
psán jejich stav v rámci Olomouckého kraje. 

Olomoucký kraj i letos přispěl částkou 350 000 Kč 
na podporu mateřských a rodinných center prostřed-
nictvím Významného projektu kraje, tentokrát na téma 
Rodiče a děti, společně a bezpečně. Téma bezpečnosti 
v rodině, na silnici a na internetu, se promítalo do čin-
nosti center a bylo hodnoceno jako velmi MC a RC pří-
nosné. Do projektu se zapojilo 23 center, uskutečnilo 
se 149 akcí s účastí 6 744 osob.

Nad letošní kampaní Společnost přátelská ro-
dině převzala záštitu Mgr. Yvona Kubjátová, náměst-
kyně hejtmana. Certifikát a keramickou sošku anděla 
letos převzalo v polovině října 8 společností – mezi 
jinými zástupci kina, divadla, zámku, ale také napří-
klad agentura pořádající programy pro děti. O slav-
nostním vyhlášení cen SPR v kině Metropol referovala 
i média – a to i celorepublikové vysílání Českého roz-
hlasu 1 a Českého rozhlasu 2. V předsálí kina byl ma-
teřskými centry připraven zajímavý program pro děti.

Významnou podzimní akcí byly Dny pro rodiny. 
Během tří dnů probíhaly přednášky a filmová a di-
vadelní představení v kulturních zařízeních města 
Olomouce (kino, Moravské divadlo, divadlo Tramtárie) 
a prostorách o. s. OLiVy. Šlo o akci, kterou uspořá-
dalo o. s.OLiVy spolu s krajskou koordinátorkou 
Sítě MC, ve spolupráci s rodinnými centry Heřmánek, 
Provázek, Waldík, Sluníčko, Krteček, Rodinka. Akce se 
zúčastnilo cca 180 osob.

PARDUBICKý KRAJPPPPPPARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKPPPPPPPPPPPPPP ýýýýýýARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICKARDUBICK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Petra Benešová 
Počet MC k 31. 12. 2012: 25 
Počet společných akcí celkem: 6 
• Regionální setkání: 4 — 157 os. (118 D + 39 d)
• Putovní výstava: Jak se žije v MC (RC Pohoda 
Žamberk) 
• Kampaň: Společnost přátelská rodině, zapojení 
do aktivit spojené s rokem Dobrovolnictví (s Konep 
a Pardubickým krajem)
• Společný projekt: Aktivní rodiče, Rodičovská dovo-
lená období růstu (realizátorem Konep)
• Spolupráce: Pardubický kraj (Transformace systému 
péče o ohrožené děti, Rodinné pasy)
• Výjimečná akce: Konference Efektivní prorodinná 
politika v praxi (pod záštitou Jiřího Brýdla, radního pro 
sociální oblast Pardubického kraje, za účasti náměstka 
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, sená-
torky Parlamentu ČR Libuše Horské, zástupců obecních 
úřadů a NNO) — 54 osob

Jedním z důležitých témat roku 2012 byl pilotní pro-
jekt „Transformace systému péče o ohrožené děti“, do 
kterého je Pardubický kraj zapojen společně s dalšími 
čtyřmi kraji v republice. O tématu jsme diskutovali na 
regionálních setkáních a protože projekt Transformace 
systému péče o ohrožené děti souvisí s činností cen-
ter a v budoucnu může mít důležitou roli v některých 
oblastech činností center, vytvořili jsme pracovní sku-
pinu „transformace“. Pracovní skupina na základě pod-
kladů od jednotlivých center vytvořila materiál po-
pisující cíle, činnosti a přínos pro jednotlivé cílové 
skupiny, který jsme výstižně pojmenovali „Komunitní 
služby a jejich efektivita pro včasné a přirozené řešení 
problémů rodin a dětí“. Tento materiál jsme nejprve 
prezentovali na Krajském úřadě Pardubice, následně 
jsme činnost center související s projektem transfor-projektem transfor-projektem transfor
mace představili na MPSV ČR odboru rodiny a dávko-
vých systémů a v srpnu s přínosem center , jako pre-
ventivní činnostívystoupila Monika Čuhelová z Krůčku 
Svitavy na semináři Služby pro rodinu pořádaný MPSV.
Pro centra i Síť MC je důležité získávání nových inspi-
rací, vzájemná výměna zkušeností, nových informací 
a přehled o celkové situaci v kraji i republice a to se 
nám daří zejména díky regionálním setkáním, na kte-
rých jsme se sešli 4×. Centra a Síť MC jsou součástí 
celého systému sociálních služeb v kraji. O tom, že 
jsme plnohodnotným partnerem a máme svoje pevné 
místo, svědčí i podpora a spoluorganizování kraj-
ské konference „Efektivní prorodinná politika v praxi“ 
a kampaně „Společnost přátelská rodině“ společně 
s Pardubickým krajem

PLZEňSKý KRAJPPPPPLZELZELZELZELZELZEňňňňňňSKSKSKSKSKSKýýýýýýSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Irena Macháčková 
Počet MC k 31. 12. 2012:16
Počet společných akcí celkem: 6
• Regionální setkání: 2 — 56 (46 D + 8 d)
• Společný projekt: Mateřská centra – podpora 
rodiny
• Spolupráce: Národní rada osob se zdravotním po-
stižením – Euroklíč 
• Výjimečná akce: Dobročinný jarmark, Slavnosti ro-
diny, Veletrh adventní štědrosti

V rámci kraje Síť MC vnímá důležitost hledání aktivit 
a témat, která MC přirozeně a reálně spojují. Tomu plně 
vyhovují Slanosti rodiny, které jako 2. ročník přinesly 
5 open air akcí pro širokou veřejnost – v jeden den, na-
příč celým krajem a pod taktovkou různých center.

Nově jsme utvořili koncept na podporu jiného ne-
ziskového subjektu. Dobročinný jarmark vznikl na myš-
lence, že každý vlastní něco, co opravdu umí a může 
se o to rozdělit s ještě potřebnějším, než je sám. MC 
umí nádherné tvořivé dílny, na kterých vznikají krásné 
a milé výtvory. Ty, které vznikly pod rukama návštěvníků 
center v celém kraji průběhu roku, jsme dali dohro-
mady a prodávali veřejnosti. Současně byly připraveny 
dílny, kde si mohli kupující vyrobit sami výrobek dle 
svého výběru. Výtěžek z obojího jsme věnovali vybrané 
neziskové organizaci. Při pilotní akci jsme vyzkoušeli 
realizaci celé myšlenky, a vybaveni touto zkušeností 
uspořádali prosincový Veletrh adventní štědrosti. MC, 
ale též vybraná nezisková organizace (Poradna pro ženy 
a dívky v tísni) nabízely výrobky svých návštěvníků/kli-
entů a tvořivé dílny. Souběžným cílem byla propagace 
Poradny i MC. 

Ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním 
postižením a Evropským institutem pro udržitelný roz-
voj se MC stala jedinými distribučními místy Euroklíčů 
v Plzeňském kraji pro rodiny s malými dětmi. 

Společnou průběžnou potřebou všech MC je nut-
nost propagace. Rodiny s dětmi musejí o komuni-
tách MC vědět, aby do nich vůbec mohly najít cestu. 
Formou spolupráce s pediatry jsme se zaměřili na 
oslovování především maminek s novorozenci. Právě 
ty jsou pravidelnými a poměrně častými návštěvni-
cemi pediatrů. Síť MC vydala pro potřeby pediatrů pro-
pagační objednací kartičky a obrazové letáky a plakáty 
v mutacích pro konkrétní centra.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHAHHHHHHLAVNÍ MĚSTO LAVNÍ MĚSTO LAVNÍ MĚSTO LAVNÍ MĚSTO LAVNÍ MĚSTO LAVNÍ MĚSTO PPPPPPRAHARAHARAHARAHARAHARAHA
Koordinátorka: Romana Baborová
Počet MC k 31. 12. 2012: 22 
Počet společných akcí celkem: 3
• Regionální setkání: 2 — 24 osob
• Vzdělávání: zástupci pražských center hojně navště-
vují semináře Sítě MC, které se v Praze pořádají 
• Beseda u kulatého stolu: Prorodinná opatření 
společně aneb My se Vám vyplatíme (uskutečnila se 
3. 5. 2011 na půdě Magistrátu hlavního města Prahy za 
účasti zástupců MHMP a jednotlivých městských částí, 
pod záštitou pana Petra Dolínka, radního pro sociální 
oblast) — 24 osob

Tento rok byl pro Síť MC v Praze ve znamení velkého 
úsilí. Mateřská i rodinná centra v Praze opět musela 
obhajovat svou záslužnou práci a Síť MC stála po je-
jich boku. Vrcholem snažení byl Kulatý stůl se zástupci 
jednotlivých městských částí. Plodná diskuze přinesla 
výsledek ve formě pracovní skupiny nad koncepcí ro-
dinné politiky MHMP. Pracovní skupina se v roce 2011 
sešla na několika setkáních a do konce roku předlo-
žila Radě MHMP ucelenou představu o fungování ro-
dinné politiky na území hlavního města. I přes neklidné 
politické klima věříme, že vytvořený návrh koncepce 
se stane jednak stěžejním dokumentem prorodinných 
opatření, ale také ve skutečnosti fungujícím projektem. 
V oblasti podávání projektů z Evropského sociálního 
fondu, které by se realizovaly na území Prahy, zůstala 
Síť MC opět neúspěšnou. Pražská centra jsou ale ad-
resáty výstupů z projektů z ostatních krajů ČR, protože 
sdílení informací a dobré praxe je stěžejním bodem 
činnosti Sítě MC. V roce 2011 stále pokračovalo pora-
denství zakladatelům a zakladatelkám mateřských cen-
ter. I přes hustou síť již stávajících center se zdá, že 
chuť a čas pracovat pro druhé a podílet se na věcech 
společně neutuchá. 

Pražská centra se také prostřednictvím Sítě MC 
velmi aktivně zajímají o transformaci péče o ohrožené 
rodiny připravované MPSV a hledají způsob, jak se za-
pojit. Tomuto tématu bylo věnované jedno z regionál-
ních setkání v Praze a přineslo spousty otázek, ale i od-
povědí. Je fajn, že si zástupkyně center najdou čas na 
společné sejití se a prodiskutování důležitého tématu.

V roce 2011 máme na co navazovat a současně mů-
žeme hledat další formy spolupráce.

STřEDOČESKý KRAJSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTřřřřřřEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKýýýýýýEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESKEDOČESK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Jiřina Chlebovská 
a Linda Pačesová Horynová
Počet MC k 31. 12. 2012: 66
Počet společných akcí celkem: 9
• Regionální setkání: 2 — 31 osob 
• Vzdělávání: 5 (Hrajeme divadlo v MC, Waldorfská 
pedagogika, Primární prevence v praxi MC, Hledání fi-
nančních zdrojů pro MC, Časoprostor) — 134 osob, 
další semináře v rámci projektů Sítě
• Kampaň: Kořeny a křídla naší rodiny
• Spolupráce: Vzdělávací institut Středočeského 
kraje, Národní rada osob se zdravotním postižením 
Euroklíč
• Výjimečná akce: Bambriáda, pracovní skupina

V roce 2011 jsme se v našem kraji zaměřili na pri-
mární prevenci v MC, hned začátkem roku jsme podali 
žádost o dotaci do fondu primární prevence SK, bo-
hužel tento projekt nebyl podpořen. Přesto se v rámci 
primární prevence uskutečnil seminář spoluorganizo-
vaný se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, 
který přinesl nová zajímavá témata k řešení v této ob-
lasti, a ve spolupráci s krajem Vysočina byla připra-
vena šablona pro tisk omalovánek, realizace projektu 
v našem kraji je závislá na finanční podpoře v dal-
ších letech.

Témata dalších seminářů vycházela ze zájmu urči-
tých skupin mateřských center, díky velkému počtu 
center a rozloze našeho kraje není možné sejít se 
všichni společně, zaměřujeme se proto na spolupráci 
blízkých center a tematicky diferencované vzdělávání. 
Pro společné setkání si většinou necháváme prostor 
celý den, část je věnovaná odbornému semináři a část 
sdílení zkušeností. Dvě regionální setkání (v Milovicích 
a Praze byla věnována spolupráci center, poradenství 
KraKo a plánování společné činnosti na další období. 
Dále v našem kraji probíhaly projekty Šance rodině 
i zaměstnání a projekt Krok k zaměstnání, kdy bylo 
uskutečněno několik úspěšných seminářů pro zaměst-
navatele.

Spolupráce s krajským úřadem má stabilní podobu, 
krajská koordinátorka je členkou poradního orgánu 
radní pro soc. oblast ve věci prorodinné politiky a sku-
piny rodina-děti-mládež v rámci strategického pláno-
vání rozvoje soc. služeb kraje, aktualizovaný plán jsme 
dostali k připomínkování, jednotlivá MC byla v roce 
2011podpořena v krajském dotačním řízení.

ÚSTECKý KRAJÚÚÚÚÚÚSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKýýýýýýSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECKSTECK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Martina Smejkalová (do 31. 10. 
2011), Andrea Kulíková (od 1. 11. 2011)
Počet MC k 31. 12. 2012: 25 
Počet společných akcí celkem: 5
• Regionální setkání: 2 — 51 osob (50 D a 1 d)
• Vzdělávání: 2 (Dobrovolnictví a Metodika pohybo-
vých her s kojenci a batolaty)
• Projekt: Krok k zaměstnání — 4 MC
• Kampaň: Společnost přátelská rodině (slavnostní 
vyhlášení proběhlo v Ústí nad Labem na Větruši pod 
záštitou hejtmanky Jany Vaňhové — 72 osob)

Spolupráce mezi jednotlivými členy Sítě mateřských 
center se i nadále vyvíjela dobře. Změny k lepšímu 
se projevily především nárůstem nových spolupracují-
cích organizací a zájmem o členy Sítě MC v Ústeckém 
kraji jako možných spoluorganizátorů nejrozmanitějších 
akcí. Svou jistou pozici ve společnosti jsme opět pro-
věřili, mimo jiné, díky již zaběhlé kampani Společnost 
přátelská rodině. Odhodlání a zapojení všech hodnoti-
telů bylo úctyhodné a tato prorodinná akce se stala již 
symbolem společné kooperace mezi rodinami a za-
městnavateli. Jako v roce loňském, celá akce pro-
běhla pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové, v Ústí nad 
Labem na Větruši. Oproti loňskému roku jsme tento-
krát měli více doprovodných aktivit a větší medializaci. 

V druhé polovině roku nás začínala sužovat hořkost 
z nadcházející nejistoty a strachu z neblahé finanční 
budoucnosti všech mateřských a rodinných center. 
Spolupráce na krajské a komunální úrovni byla pro nás 
stále stěžejní, protože ne ve všech obcích se tato spo-
lupráce daří podle našich představ.

V letošním roce se podařilo uspořádat dva vzdělá-
vací semináře. S velkým úspěchem a žádostí o pokra-
čovací kurz se setkal seminář Metodika pohybových 
her s kojenci a batolaty, který centra využijí při své kaž-
dodenní praxi a nabídce volnočasových a vzdělávacích 
aktivit pro rodiče s dětmi. Druhým zajímavým semi-
nářem se stalo Dobrovolnictví, které bylo žádané jako 
jedna z možností pro případný posun v rozvoji mateř-
ských a rodinných center. 

Ke konci roku 2011 došlo ke změně v pozici kraj-
ské koordinátorky. 
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Koordinátorka: Daria Čapková 
Počet MC k 31. 12. 2012: 19
Počet společných akcí celkem: 7
Regionální setkání: 2 — 28 osob (25 D + 3 d)
Vzdělávání: Projekt Šance rodině a zaměstnání 
5 (Rodina a zaměstnání, Služba péče o děti, 
Základy finančního řízení, Public relations pro 
MC, Lidské zdroje v NNO), Projektu TVRZ 16
Projekt: Krok k zaměstnání — 4 MC
Kampaň: Táta dneska frčí
Beseda u kulatého stolu: Prorodinná poli-
tika na komunální úrovni a ženy v obcích (za 
účasti Ing. Marie Černé, místostarostky města 
Třebíče) — 40 osob (37 D + 3 d ze 7 MC)
Společný projekt: Rodina (v kraji Vysočina pro-
běhlo 39 seminářů dle individuálního zájmu 
členů a návštěvníků jednotlivých MC)
Spolupráce: Kraj Vysočina (Rodinné pasy)
Výjimečná akce: Omalovánky, Prezentace čin-
nosti MC na konferenci kraje Vysočina

Spolupráce mateřských center v Kraji Vysočina byla 
v roce 2011 vystavena na třech hlavních pilířích sou-
činnosti – vzdělávání, poradenská činnost a vzájemná 
spolupráce.

V oblasti vzdělávání byly pořádány zajímavé semi-
náře. S největším zájmem se setkal cyklus vzdělá-
vacích seminářů pro MC pořádaný v rámci projektu 
Šance rodině a zaměstnání, který probíhal v Havlíčkově 
Brodě, Třebíči, Hrotovicích, Velkém Meziříčí a Žďáře 
nad Sázavou. Rekvalifikační kurz péče o děti ve věku od 
3 do 15 let konaný Sítí MC o. s. v rámci projektu Krok 
k zaměstnání v našem kraji podpořil celkem 15 účast-
níků z 10 MC. Ve 3 MC byla vytvořena pracovní po-
zice pečovatelky (poloviční úvazek), který je po dobu 
půl roku financován z tohoto projektu. V květnu Síť MC 
v Kraji Vysočina začala realizovat vzdělávací semináře 
pro lektory NNO TVRZ (trvalé vzdělávání pro rozvoj 
a zachování konkurenceschopnosti), inovativním prv-
kem ve vzdělávacích seminářích byla e-learningová 
část.

V 5 MC byla realizována poradenská činnost pro ro-
diče vracející se po rodičovské dovolené do zaměst-
nání. Obsahem poradenství bylo zjišťování osobních 
a kvalifikačních předpokladů pro volbu vhodného po-
volání.

Třetím pilířem bylo prohloubení vzájemné spolu-
práce mezi jednotlivými MC. V tomto roce se poda-
řilo vydat omalovánky, na kterých jednotlivá MC Kraje 
Vysočina prezentují svoji činnost. Spolupráce s kraj-
ským úřadem Kraje Vysočina navázala na přínosnou 
součinnost z předchozích let. V březnu činnost MC 
prezidentka Sítě MC Rut Kolínská s velkým ohlasem 
prezentovala na konferenci Kraje Vysočina „Rodinná 
politika v centru pozornosti obcí a krajů.“ Jednotlivá 
MC získala finanční podporu od Kraje Vysočina cca 
Kč 30 000,– na svoji činnost.

ZLÍNSKý KRAJZZZZZZLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKýýýýýýLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSKLÍNSK  KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ
Koordinátorka: Lada Kroupová 
(do 31. 8. 2011), Marcela Bradová 
(od 1. 9. – 31. 12. 2011)
Počet MC k 31. 12. 2012: 13 
• Regionální setkání: 3 (3/2011 Uherské 
Hradiště — 4 MC; po zahájení Zlínského 
jara — 4 MC; 11/2011 Kroměříž — 2 
MC + 2 zájemci o členství)
• Vzdělávání: Projekt Krok k zaměstnání
• Projekt: Krok k zaměstnání — 2 MC
• Putovní výstava: Jak se žije v MC (zahá-
jeno 5.– 8. 5. 2011 na akci Zlínské jaro, pod zá-
štitou Václava Havla a za účasti prezidentky 
Sítě MC Rut Kolínské, dále dalších 5 měst)
• Společné akce: pracovní skupina MC a RC 
Zlínského kraje – není akce Sítě MC (za přítom-
nosti Mgr. Taťány Nersesjan, radní Zlínského kraje, 
Mgr. Pavlíny Novákové, vedoucí oddělení nezisko-
vého sektoru, Ing. Bronislava Fuksy
Výboru ZZK pro nevládní organizace a
ziskový sektor, Mgr. Jany Chovancové, ve
doucí odboru sociálních věcí, 3× ročně)
• Společný projekt: Jsme tu pro ro
dinu — 13 MC (projekt nebyl podpořen)
• Výjimečná akce: Prezentace Sítě
Zlínském jaru a Musica Holešov (září 2011)

Rok 2011 byl pro MC a RC ve Zlínském 
kraji rokem změn. Vzájemná spolupráce 
center aktivně pokračovala bez ohledu na 
členství v Síti. Za Síť MC byl podán společný 
projekt s rekordním počtem zapojených 
členských center (13 MC), který nebyl bohužel 
podpořen. Nadále pokračovala setkávání pracovní 
skupiny na Zlínském kraji (není
Sítí MC), kde byly řešeny aktuální problémy 
a příležitosti – SPOD, sociální práce, náhradní 
rodiny, burza nápadů, dotační řízení, aj.

V roce 2011 proběhl také cyklus 
rekvalifikačních seminářů „Péče o
do 15 let“ v rámci projektu Krok k
Proběhla také úspěšná výstava „Jak se žije 
v mateřských centrech Zlínského kraje, aneb 
MC jako služba rodině“, která byla oficiálně 
zahájena v rámci Zlínského jara a
do dalších 5 měst včetně individuálního 
doprovodného programu (Zlín–Uherské 
Hradiště–Kroměříž–Valašské 
Klobouky–Bojkovice–Zlín).
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enGlish suMMary

— Current trend – since some authorities do not see the quality 
of projects guaranteed, they subject the financial support for 
mother centers to the engagement of specialists, i.e. teachers, 
psychologists, social workers, etc. – reflects a fundamental 
misunderstanding of what the MCs really are, how they work in 
the environment of young families and what is their influence on 
the stability of the Czech young families and on the prevention 
from the pathological occurrence in a family.
 Fact that there are around 350 MCs in the Czech Republic is 
enough convincing that MCs address needs of young families, 
more precisely young women starting family life. These young 
women have often been lacking in social contacts to which 
they were used during the time they had been working and 
which are often felt like social and psychological harm which 
can further destabilize their relations to their children and 
husband. They can have these social contacts in the MCs.
 The MCs are created from below, from the civil society 
and from the needs of young women and families as self-help 
facilities. Communities in the MCs are based on mutual trust, 
solidarity, help and happiness from the shared social ties. 
Their strength is that they are not professional. I have never 
seen so much good will, willingness to listen each other and 
empathy as a positive social power. — 

— Alena Wagnerová – 
writer, sociologist

 n Mission of the Czech
Network of MCs

Mother centers have been working in the Czech 
Republic since 1992 and the Network of Mother 
Centers since 2002.

The Network of Mother Centers reinforces the civic 
life of community, family values and intergenerational 
relationships, the role of parents, the role of moth-
ers and fathers in the society. Furthermore it supports 
the legal protection of family, motherhood and equal 
opportunities for all. It is fighting for healthy life in a 
healthy environment. The Network of Mother Centers 
supports its members and gives them the methodolog-
ical guidance. It helps to establish new mother centers, 
organizes lectures and conferences. Last but not least, 
it cooperates with central authorities and other non-
governmental organizations even from abroad.

 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 self-contained and non-profit organization 

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

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

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

mostly in the family field 
• provides self-education, exchanging of 

personal experience and knowledge
• offers self-fulfillment
• is a kind of open gate from where many 

activities are provided for the public
• participates in society development

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

 — Motto of the 
Czech Network of MC’s: 

The hand that rocks the cradle is the 
hand that rules the world.

— English proverb by William Ross Wallace

 n Introductory Word

Unclear future at the end of 2010 has been accompanying us for all of the year 2011. We knew that it would 
be an uneasy year but still we could not easily prepare for it. The whole executive team including the regional 
coordinators was very supportive during that time of dealing with the reality of only one-third budget for our 
basic services, and of many unexpected circumstances. It was very encouraging message. We find mother 
centers and their activities to be “the salt” of our country. An idea that we would “dissolve” our collective 
work after all these years was and still is out of question. Together with the regional coordinators we have 
been searching for new and alternative opportunities for the sustainability of mother centers as well as of the 
Network of MCs as such.

We still keep searching, nevertheless, we are very happy that despite all the troubles we did not stuck and 
we are still moving forward.

— presidium 
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 n Activity Of The
Network Of Mcs

In 2011, the Network of Mother centers was faced with 
the main task that is to hold in time of unfavorable 
external circumstances when it was in the financial 
state of the three-fifths budget drop compared to 2010. 
Thanks to wonderful working team as well as the sup-
port of some members, we eventually managed to 
fulfill the five year plan approved by the general as-
sembly in 2007 (Strategic Goals and Conception of 
Development of the Network of MCs).

CONSULTANCY
Individual consultancy to single members was 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 sec-
tion on the website.

Furthermore, special consultancy took place for par-Furthermore, special consultancy took place for par-Furthermore, special consultancy took place for par
ents returning to the job market as part of the project A 
Step towards Employment in seven regions.

EDUCATION FOR THE MOTHER CENTERS
As an opportunity for further education we provided 

around 104 seminars and 3 cycles of accredited re-
training course Care for children from 3 to 15 years 
of age.

Thanks to the European projects we were able to 
bring seminars closer to the attention of mother cent-
ers, and thus cover the basic demand for topics which 
are mostly in the centre of MCs’ interest. In the individ-
ual regions we offered 93 European project seminars.

Seminars on national level, which all took place 
in Prague, were focusing on the issues every year 
demanded and on topical pressing issues, but also 
on news in the work of MCs (Legislation, Human 
Resources, Accounting, Annual Report, ITC Skills, 
Work in the Changing Environment in the MCs, 
Volunteering, City Campsites, Effective Meeting 
Organization). Seminar Possibilities of providing serv-
ices for family in MCs was organized in cooperation 
with the Ministry of Education, Youth and Sports.

There were 11 seminars on national level in 
2011 and 300 people in total attended them. Twelve 
participants used the offer of care for children during 
the seminar. 

INTERNAL INFORMATIONAL SYSTEM
At the website www.materska-centra.cz we provide 
all the basic information for general public and also 
internal information and consultancy in the private 
section of the website. Section devoted to individual 
regions is divided in the same manner. News is dis-
tributed through the national and regional mailing lists: 
Tuesday letters (38 numbers) and Krakolisty (infor- (infor- (infor
mation given monthly by the regional coordinators 
about the activities of the regional center).

The management of the Network of Mother Centers 
and employees take advantage of the Intranet for easier 
communication. In 2011 we also created an account 
on Facebook.

In 2011 we managed to publish another issue of 
the bulletin Půl na Půl (Half and Half) as a part of the 
project Chance for family and job concerning alterna-
tive services of care for children as a mean of harmo-
nizing family life with work life.

We have started the systematization of the library 
in the office of the Network of MCs so that our visitors 
would be better provided with the library service.

WORKING GROUPS
Given our upcoming twentieth anniversary of the crea-
tion of the first mother center and the tenth anniversary 
of the Network of Mother Centers this year, we have 
been focusing on preparations of the celebration. The 
working group prepared quite a rich plan of activities 
on national, regional and local levels.

REGIONAL CENTERS
Activities of regional centers are dependent not only 
on the personality of regional coordinators but also 
on the openness of individual MCs. We focused on 
strengthening the regional work, namely through lend-
ing support to the team of regional coordinators which 
belongs to one of the main pillars of the Network of 
MCs. Three working groups held in Prague were fo-
cused on sharing information and planning. Mutual 
sharing and education was given great space on two 
three day seminars in Sobotín and Bedřichov. The re-
gional coordinators could have found inspiration from 
the examples of good practice from their regions and 
learnt from each other. Exchange of experiences is 
happening via Krakodopisy (letters) exchange.

Detailed information about the activities in the indi-
vidual regions is provided by the regional coordinators 
in an individual chapter called The Activity Of The 
Network Of Mcs In Individual Regions.

 n Meetings

MEETINGS IN THE MCS AND 
REGIONAL MEETINGS
The Network of Mother Centers puts an emphasis on 
mutual cooperation, sharing experiences, inspiration 
and support to individual members, and on open dia-
logue between the management and the members of 
the Network of MCs. During the year of 2011 mem-
bers of the presidium managed to visit around 
40 mother centers on various occasions and partici-
pated in 8 regional meetings.

Regional coordinators are becoming more and more 
effective “connection” and despite the insufficient fi-
nancial reward they got a total of 116 joint events were 
held – regional meetings, group outings, educational 

programs outside the framework of projects (i.e. re-
gional round of Family Friendly Society, Family 
Festival, touring exhibitions, roundtables, conferences, 
etc.).

CONFERENCE CHANCE FOR FAMILY AND JOB
Every year we are searching for an opportunity how 
to realize a national meeting of the representatives of 
mother centers. In 2011, we were lucky and had such 
an opportunity – a conference as part of the project 
Chance for family and job.

STRATEGIC PLANNING
In April 2011 a process of strategic planning was 
started as one of the components of strategic man-
agement of our organization. Development was based 
on the possibility of engaging new members from 
around the Czech Republic, employees, members of 
presidium, and specialists. At six meetings, when we 
were doing SWOT analyses, the strength of the re-
gional centers, the range of our member base, and also 
the high quality of our project team, revealed. At the 
same time the need for reconsidering the vision, edit-
ing processes, stabilization of finances, and addressing 
changes in legislation, which requires changes in legal 
subjectivity of the organization during the year 2012, 
occurred. 

From the recommendation of experts who were 
pointing out an uneasy situation of the civil sector, 
the management of the organization was proceeding 
from the document “Strategic Goals and Conception 
of the Development of the Network of Mother Centers”, 
approved by the general assembly on the 1st of 
December 2007, and a conception of temporary crisis 
plan for years 2011/2012.

At the occasion of our tenth anniversary in 2012, 
we are going to rethink our mission and look for new 
conceptions. In response to the priorities of the or-
ganization there are going to be some steps toward 
change of legal subjectivity, mainly with regard to the 
new Civil Code which comes into effect by the 1st of 
January 2014.

There were held three seminars for the member 
mother centers on the issue of “Introduction into the 
strategic planning in the non-profit organization”.

— Kateřina Kulhánková Čejková –
guarantor and implementer of the strategic planning
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 n Projects

THE NETWORK OF MOTHER CENTERS AS A 
GUARANTEE OF HIGH qUALITY SERVICES 
FOR FAMILIES IN MOTHER CENTERS
The Network of MCs obtained the status of recognized 
umbrella organization of the Ministry of Labor and 
Social Affairs for a three-year 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 Network of MCs and the indi-
vidual mother centers.

Accomplished Activities In 2011:
I. Support and methodological assistance to mem-
ber organizations and emerging MCs:

Individual counseling for the MCs; consultancy 
through a private section of the website of the Network 
of MCs; consultancy and providing information via 
mailing lists; sharing experiences; training for partici-
pants of the MCs and employees of the MCs Network
II. 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 ex-
plained considerably in a section of the Annual 
Report 2010.
Date of realization: 1. 1. – 31. 12. 2011

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 preschool-aged 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 professional-
ize mother centers as organizations which provide 
alternative service of children’s care.

The project is realized in 10 regions of the Czech 
Republic.
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 al-
ternative 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. 
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 

preschool children, which is a specific requirement of 
this target group.

The Step by Step project is in its main part im-
plemented in the Moravian-Silesian region, with the 
subsequent expansion of selected activities planned 
in the other 6 regions. The main activities are designed 
to comprehensively promote the development of al-
ternative 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 – 
Mini-nurseries (which was launched in February 2011) 
verify the planned methodology for company nurseries 
/ mini-nurseries.

A separate activity is also working with employers, 
to whom workshops will be available in addition to the 
publication of the mentioned methodology.
Date of realization: 1. 11. 2010 – 30. 4. 2013

EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE NON-PROFIT 
SECTOR IN THE SOUTH MORAVIAN REGION
The project aims to extend and improve the range of 
further education for teachers of the non-profit sec-
tor in the SM region. Within the project a training 
program “Instructor of Methodology for Non-profit 
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 non-profit organizations and direc-
tion of seminars and other forms of adult education 
on the topics surrounding the non-profit sector. The 
project includes the following activities: information 
campaigns, analysis of education in the NGOs in the 
South Moravian Region, the conference “Education 
in NGOs in the South Moravian Region”, the crea
tion of methodological manuals for teaching the edu
cational program, implementation of a pilot training 
course, “Instructor of Methodology for Non-profit 
Organizations” and incorporation of any adjustments 
arising from the implementation of the pilot course 
within the educational program. The project will sup
port a total of 100 workers (employees and volunteers) 
of non-profit organizations in the SM region.
Date of realization: 1. 9. 2010 – 30. 6. 2012

PERMANENT EDUCATION FOR 
THE DEVELOPMENT AND THE 
COMPETIVENESS (TVRZ)
The aim of the project TVRZ is to develop and to extend 
the range of further education in the non-profit sector 
and to strengthen the awareness about the importance 
and the offer of education in the region Vysočina so 
that the competitiveness of individual participants 
would be increased. At the same time the sustain
ability of non-profit organization themselves would be 
increased too. 
Date of realization: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2014

GRUNDTSHIP LSP 
Mother Centers developing support structures for ac-
tive volunteer involvement

The aim of this project is an exchange of experi-
ences, procedures and solutions of problems, incentive 
to prevent same problems, between 14 partners from 
12 European countries, and an integration of the expe-
rience from abroad into the functioning of the organiza-
tion and strengthening of international cooperation of 
mother centers.

Despite all the cultural, size, economical and ge-
ographical differences, mother centers have one in 
common – MCs create the environment and space for 
families with children who can meet there, learn from 
each other and share. MCs are taking care of commu-
nity for everyone. They respect differences and encour-nity for everyone. They respect differences and encour-nity for everyone. They respect differences and encour
age family and community competences to increase.

The Network of MCs participates in the project by 
24 international mobilities and it will host the interna-
tional conference in May 2013.
Date of realization: 1. 8. 2011  – 31. 7. 2013
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 n Campaigns

The Network of Mother Centers has been utilizing a 
system of running campaigns as a tool for PR since 
2004 – campaigns are pointing out the existence of 
mother centers and conditions of family life in indi-
vidual municipalities and regions, even in the whole 
country. As the range of activities of the mother centers 
have expanded, at the same time issues of individual 
campaigns have also expanded. One of the fulfilled 
goals was to start and deepen cooperation with the 
representatives of municipalities. Some of the cam-
paigns have fulfilled their purposes and became part of 
everyday life, for example Carnival. Usually it was the 
return of the traditional folk customs in their traditional 
carnival form. Nowadays mother centers are holding 
Carnival even if the Network of MCs does not organize 
the campaign. Statistical data are no longer collected.

Based on the results of incentives and debates, we 
have decided to reduce a number of campaigns and 
besides the campaign Family Friendly Society only 
other three campaigns. In 2011 there were 109 par-
ticipating MCs and 5,575 adult participants and 
6,036 children, in total 11 611 people. International 
campaigns 10-10-11 and Family Friendly Society are 
not included in these statistical numbers.

The Network of MCs remains a partner of the cam-
paign National Week of Marriage and supports World 
Breastfeeding Week and its Czech version, last but not 
least it supports Week of Respect for Childbirth. 

WINGS AND ROOTS OF OUR 
FAMILY 13. 5. – 15. 5. 2011
We have pointed out the importance of family in these 
times when there is main focus on performance, con-
sumption and individual needs and at the same time 
family values and relationships among individual 
members of the family are diminishing. Strengthening 
of the role of family is one of the main goals of the 
Network of MCs. Thus we have decided to focus this 
year campaign on the context of whole family including 
multigenerational connection.

The name of the campaign is based on the para-
phrase “Children should get from their parents two 
things: wings and roots” (Johann Wolfgang Göthe). 
The roots point at our past and our grandparents, and 
the wings point out our responsibility when starting 
a family.

DADDY ROCKS TODAY 1. – 19. 6. 2011
The fifth year of the campaign in cooperation with the 
League of Outspoken Men was characterized by the 
efforts to show fathers’ skills. We tried to bring to 
attention that mother and father have different and ir-attention that mother and father have different and ir-attention that mother and father have different and ir
replaceable roles in the family and upbringing.

CITY FOR CHILDREN 10. 9. – 10. 11. 2011
The seventh year of the campaign City for children was 
open to many aspects as in the previous year (2010) – 
mobility with baby carriages in the public space, 
quality and quantity of playgrounds, environment 

friendly behavior (disposing of waste, use of renew-
able resources, sustainable development, etc.), and 
also green city or healthy nutrition in every family. The 
participating mother centers could have chosen from 
these subissues in accordance to their needs.

INTERNATIONAL CAMPAIGN 10 -10 -11
The aim of the second year of the campaign of the 
international network of mother centers MINE was to 
get closer to Bulgarian mother centers. We extended 
interesting incentives by the issue of activities of Gipsy 
mother centers in Bulgaria, and some mother centers 
were devoted to this issue in the framework of their 
usual activities and even in their special programs.

FAMILY FRIENDLY SOCIETY
In our oldest ongoing campaign (since 2004), we are 
trying to strengthen the position of a family in the so-
ciety and to support the pro-family oriented policy. We 
point out the role of for instance barrier-free environ-
ment, family discounts, healthy environment, work-life 
balance conditions of the employees.

COMPETITION FAMILY FRIENDLY MUNICIPALITY 
The competition is motivating the MCs to build or 
deepen their cooperation with the representatives of 
municipalities.

Merit Of The Campaigns
It is clear from the final reports from the campaigns 
that the MCs campaigns positively impact not only on 
the family, but also on the life of the whole community 
where the MCs are active. Furthermore, thanks to the 
support of the interests and rights of both family and 
the whole community are the mother centers equal 
partners to the local administration. The local impact of 
the campaigns is transferred into the nationwide level.

 n Public Relations
And Lobbying

Media
We quite successfully managed to present ourselves 
in the regions though the current political environment 
did not always make it easy for us to attract the me-
dia’s attention on a national level. Nevertheless, 11 of 
our press releases caught the media attention and thus 
it was possible to come together with both the family 
issues and the Network of MCs’ performance:
• on the radio station ČRo 6 in the 

program Na Bělidle, on the radio station 
Proglas and Radiožurnál (Daddy 
rocks today, City for children),

• on the TV in the program Osobnost na dvojce,
• in paper in an article in magazine Maminka.

Traditionally, there were some questions from the 
media on the current issues.

We have been benefiting from our partnership with the 
magazine Mother and Me as we have published two-
page article there every month.

Presentation
We succeeded to quite fairly present both the work of 
ours and of the mother centers on the NGO market, on 
the National Week of Marriage and the Family Friendly 
Municipality press conference, on the Concentus 
Moraviae festival in Třebíč (The daddy afternoon), on 
the Musica Holešov and the Zlínské jaro festivals, on 
the Effective pro-family oriented policy in practice in 
Přelouč in the Pardubice region, on the international 
conference Family policy in the center of attention 
of the regions and municipalities in Jihlava and in 
Vysočina region and on the international conference 
Dad, how to do it? in Hradec Králové, on Family 
Friendly Society awards in Ústí and Jihomoravský 
regions, on a roundtable discussion in Třebíč, on the 
Family Friendly Municipality winners award event, 
on the Profesia Days job expo in Prague and on 
our international project GWIA, which received the 
Zlatá pečeť award and was presented in the NAEP 
publication.

Furthermore the regional coordinators organized the 
Family Festival supported by the regions in the Plzeň 
and Olomoc regions.

Co-Operation With Partners
Within The Czech Republic
The MC network’s partner cooperation with other in-
stitutions has a long, yearly evolving tradition. We ap-
preciate every opportunity to creative and meaningful 
cooperation of various form and scope. Our partners in 
alphabetical orders are: 
• 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 Daddy Rocks Today 
• Encyklopedie sociální práce – Rut Kolínská was 

asked to create a definition of “Self-help Groups”
• 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 Daddy Rocks 
Today and Father’s Competences

• LMC s. r. o. a flexibilni.lmc.eu – alternate 
forms of work and partner project cooperation 

• Národní rada pro postižené (National Council 
for the Disabled) – Euro key, mobility
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• Odsouzeni.cz – the surrogate care initiative support
• 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) – family-oriented politics

• Universities – bachelor and master thesis 

The Eurokeys has begun serving the families with 
small children in Středočeský, Karlovarský and 
Plzeňský region.

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

Co-Operation With Partners Abroad

MINE
In February, we hosted a working group MINE in 
Prague. The group engaged in the preparation of new 
web pages and mainly in the preparation of new in-
ternational project, which was later supported by the 
lifelong education program Grundtvig. The opening 
conference in Stuttgart was attended by the project co-
ordinator Ms. Marcela Bradová, the regional coordina-
tor’s manager Ms. Jiřina Chlebovská and the president 
Ms. Rut Kolínská.

We also participated on Skype conferences of the 
MINEi working groups and on the preparation and cel-
ebration of the 2nd international mother center day in 
10/10.

GROOTS INTERNATIONAL AND 
HUAIROU COMMISSION
The cooperation and mutual support with our col-
leagues from the worldwide network of female self-
help group through the e-mail communication and 
Skype conferences. Ms. Rut Kolínská attended the 
Governance Summit in New York in March, where she 
presented the MC networking model, and further she 
attended the GROOTS strategic planning in Istanbul, 
where she obtained 1,200 USD support for the activi-
ties connected to the 2012 anniversary celebrations.

THE OPLZZ PROJECT COOPERATION
Ms. Marcela Bradová attended the transnational coop-
eration workshop in Warsaw in June. The purpose of 
meeting was to share project intentions and finding of 
the international OPLZZ project partners. Consequently, 
we were able to establish a partnership with a Swedish 
municipality Partille.

Lobbying
Cooperation with the central and local administration 
has become a natural vehicle of the MC network mis-
sion fulfillment – strengthening the values of com-
munity life, family and inter-generational relations, the 
parent function, maternal and paternal role in the soci-
ety and the family protection legal support, maternity 
and equal opportunities for everyone. The results of 
patient removing of the barriers and searching the ways 
out are not always proportional to the time expend. 
Our chances are subtle without the cooperation and 
mutual dialog.

Authorities in which the MCs Network is 
represented:
• Government Council for Equal 

Opportunities (Rut Kolínská)
• Committee of the Government Council for Equal 

Opportunities for harmonizing professional 
and family life (Rut Kolínská – leader)

• Monitoring Committees of ESF 
Programs (Rut Kolínská)

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

• Permanent Commission for the Family of the 
House of Deputies of the CR (the Network of 
MCs has obtained the post of permanent guest)

COOPERATION WITH THE MINISTRY OF 
LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS (MOLSA)
We negotiated with Mr. Miroslav Macela, the director 
of Family policy and allowance systems department, 
about the upcoming changes, based on which we to-
gether prepared a highly attended seminar called The 
Possibilities of providing services to family in MC. We 
also gave our remarks to the new methodology and 
contemplation of the child care services law.

The intense cooperation focused also on announc-
ing, evaluation and awarding of the Family Friendly 
Municipality competition winners.

The deputy, Mr. David Kafka expressed his support 
for the upcoming exhibition to the 20th anniversary 
of the birth of the MCs in the Czech Republic and the 
10th anniversary of the birth of the MC network and the 
round table dialog at the MoLSA. 

OFFICE OF THE GOVERNMENT – THE 
SPECIAL ENVOY FOR HUMAN RIGHTS

We started cooperating with the special envoy for 
human rights Monika Šimůnková. She the campaign 
Stop sexual violence on children, and we are consult-
ing topical issues such as Baby boxes. 

PARTNER COOPERATION WITH THE 
REGIONAL AND LOCAL ADMINISTRATION
At the beginning of the year, we commenced the sup-
port of the regional coordinators and individual MCs 
collaboration with the representatives from the admin-
istration at the regional and municipal level by sending 
the traditional Three Kings letter.

The regional coordinators organized the round table 
dialogues on the topic of the region’s pro-family ori-
ented policy in five regions. They were also participat-
ing on the work of the working groups in two regions 
(Praha and Královehradecký region) and collaborated 
on the creation of the pro-family oriented policy con-
ception and coordinated involvement of individual 
projects, such as the Family passports and Eurokey.

Our long term effort culminated by signing the con-
tract of the partner cooperation between the Network of 
Mother Centers and the Jihomoravský region.

 n People In The Network

PRESIDIUM 
• president Rut Kolínská (statutory representatives)
• 1. vice-president: Kateřina Kulhánková 

Čejková (statutory representatives)
• vice-presidents: Martina Smejkalová, 

Hana Vodrážková, Zuzana Bláhová

CONTROL COMMITTEE
Monika Čuhelová, Michaela Rejnová, Hana Švíková and 
Jana Šťasná

MCS NETWORK EMPLOYEES
Marcela Bradová, Jana Burešová, Gabriela Burianová, 
Romana Baborová, Nadja Juričková, Lenka Kalniková, 
Zuzana Klinková, Rut Kolínská, Pavlína Novotná, 
Vít Novotný, Lucie Plešková, Klára Vlková 

REGIONAL COORDINATORS
Lenka Ackermannová, Romana Baborová, 
Martina Baranová, Petra Benešová, Hana Cinková, 
Daria Čapková, Markéta Horáková, Jiřina Chlebovská, 
Lenka Kalniková, Lada Kroupová, Andrea Kulíková, 
Irena Macháčková, Bohuslava Nejedlá, Lucie 
Opletalová, Martina Smejkalová, Linda Pačesová, Hana 
Saitzová, Hana Šnajdrová.

VOLUNTEERS
It became a tradition that our employees contribute to 
the successful running of the Network of MCs beyond 
their duties. Besides our employees, we are often sup-
ported by their family members, friends and other sup-
porters of the Network MCs.
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 n Special Thanks

The group of people helping us to fulfill our mission is 
constantly growing.

We would like to thank to our friends, family, part-
ners, children, parents and other supporters for your 
steady support and help.

Many thanks to all member of the Network of MCs 
for their work in individual centers, their involvement 
in and cooperation within the Network of MCs, for 
your initiative and feedbacks and for your share on the 
collective promotion of better conditions and higher 
quality of family life.

Thanks to the whole working team – the regional 
coordinators and the office employees. We made it 
through the 2011 pitfalls thanks to your togetherness 
and creativity. 

Last but not least, we would like to thank to the 
expert, representatives of friendly institutions, repre-
sentatives of the MoLSA and of the regions and also to 
the politicians on all levels for their collaboration and 
support. Your understanding and support to the work 
of the Network of MCs bring beneficial changes to the 
conditions of the quality of family life.

Finally, we thank to our international partners: MINE 
members, GROOTS International and Huairou commis-
sion for the cooperation with us and your support. 

 n Look Into 2012

The 2012 has become a challenge to stop and look 
back in order to search our future heading.

We expect this year to be a year full of opportuni-
ties to personal meetings, mutual sharing, common 
experiences and to the joy from the fruits of the work of 
the mother centers and of the Network of MCs. The an-
niversary celebration working group has prepared a rich 
program on the nationwide, regional and community 
level and also for the individual mother centers.

We expect this year to be a year full of searching 
for the sustainability of the mother centers and the 
Network of MCs as a unique phenomenon of the civil 
society. We reached a crossroad with countless ways 
to go. The goal of ours and also of everyone who 
perceive the mother center’s added value to both the 
family and the society will be to find such future head-
ing that will preserve the room for the basic principles 
of MCs work – the work of self-help group built on the 
basis of sharing and mutual help.

We expect this year to be a year filled with open 
communication, mutual respect and solidarity, creativ-
ity, alternative way as well as a year of a creation of a 
strong anchor.

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

 n Network Activities
In Each Region

STATISTICS OF THE MCS NETWORK 
ACTIVITY IN THE REGIONS – 2011
A total of 116 events with the participation of 4,132 
people, of which 2,653 adults and 1,479 children.

Beyond the data in the following table is the vast 
number services offered by the regional coordinators 
to their centers. The scope of their services would 
deserve a special annual report.

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

Region Regional meetings Seminars and workshops Discussions at round table Other actions

No.

Participants

No.

Participants

No.

Participants

No.

Participants

Total A C Total A C Total A C Total A C

Jihočeský 2 99 52 47 5 133 92 41 0 0 0 0 6 160 116 44

JihomoravskýJihomoravskýJihomoravskýJihomoravskýJihomoravský 111111111 363636363636363636 232323232323232323 131313131313131313 666666666 102102102102102102102102102 919191919191919191 111111111111111111 0 0 0 0 666666666 211211211211211211211211211 159159159159159159159159159 525252525252525252

Karlovarský 2 8 8 0 0 0 0 0 2 31 31 0 11 1,854 854 1,000

KrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradeckýKrálovéhradecký 222222222 424242424242424242 3232323232 111110 33333 393939393939393939 2525252525 1414141414 0 0 0 0 0 0 0 0

Liberecký 2 51 39 12 2 86 79 7 1 38 37 1 7 84 39 45

MoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezskýMoravskoslezský 11111 77777 555555555 222222222 0 0 0 0 0 0 0 0 7777 0 0 0

Olomoucký 2 40 31 9 2 41 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0

PardubickýPardubickýPardubickýPardubickýPardubický 444444444 157157157157157157157157157 118118118118118118118118118 393939393939393939 0 0 0 0 111111111 545454545454545454 545454545454545454 0 0 300300300300300300300300300 303030303030303030

Plzeňský 1 26 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 30 20

PrahaPrahaPrahaPrahaPraha 222222222 212121212121212121 2020202020 11111 1010101010 283283283283283 274274274274274274274274274 99999 11111 272727272727272727 2626262626 11111 0 0 0 0

Středočeský 2 31 24 7 5 134 97 37 0 0 0 0 2 0 0 0

ÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚsteckýÚstecký 11111 313131313131313131 303030303030303030 11111 11111 202020202020202020 202020202020202020 0 0 0 0 0 11111 820820820820820820820820820 4747474747 353535353535353535

Vysočina 1 15 13 2 2 63 61 2 1 40 38 2 1 0 0 0

ZlínskýZlínskýZlínskýZlínskýZlínskýZlínskýZlínskýZlínskýZlínský 0 0 0 0 11111 66666 66666 0 0 0 0 0 11111 0 0 0

TOTAL 232323232323 564 411 153 373737373737 907 781 126 666666666666666 190 186 4 50505050505050505050 2,471 1,275 1,196

32



TIRÁŽ— Ruka, která hýbe kolébkou,
hýbe celým světem…

— William Ross Wallace –
anglické přísloví a motto Sítě MC
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