
Do roku 2009 jsme vstupovali s chutí překonat očeká-
vané finanční překážky, protože věříme v sílu myšlenky 
mateřských center a vzájemné spolupráce v Síti MC. 
V omezeném počtu zaměstnanců a s nasazením velkého 
množství dobrovolnické práce jsme překlenuli nejtěžší 
období. Naděje na lepší časy svitla v podobě úspě-
chu projektu Šance rodině a zaměstnání (OPLZZ), jeho 
realizaci jsme odstartovali 1. 8. 2009.

Nečekanou překážku navíc nám připravila výpověď 
z prostor kanceláře, nakonec se nám podařilo najít pro-
story dokonce lepší a levnější, stěhování přispělo ke 
stmelení zaměstnanců a symbolicky jsme mohli začít 
od srpna nově v novém.

Velkým povzbuzením pro nás i pro členská mateřská 
centra se staly hmatatelné výsledky doslova mravenčí 
práce jednotlivých krajských koordinátorek. Vědomí 
„kdo chvíli stál, stojí opodál“ vedlo jejich kroky, které 
našly odezvu u představitelů krajů v podobě dotač-
ních programů, možnostech podílu na různých projek-
tech a také v otevřenosti ke koncepčnímu řešení proro-
dinné politiky.

Bez podpory a spolupráce jednotlivých center se 
práce krajských koordinátorek neobejde, proto děku-
jeme všem mateřským centrům, která přijala spolu-
práci v Síti MC jako výzvu ke společnému putování, kde 
jedni mohou inspirovat druhé, kde silnější mohou být 
oporou slabším, kde jsou noví souputníci vítaní se srd-
cem na dlani.

Věříme, že služby Sítě MC napomáhají udržitelnosti 
jednotlivých MC, kvalitu práce Sítě MC potvrdilo MPSV, 
které udělilo Síti MC status uznané organizace.

Je naším velkým potěšením a považujeme to v dnešní 
době zaměřené na soutěž a výkon za velké privilegium, 
že putování rokem 2009 usnadnil v Síti MC duch sou-
držnosti, tolerance, vzájemné úcty, důvěry i odvahy hle-
dat společně nové cesty.

— Rut Kolínská, Edita Kozinová, Pavlína Švecová, 
Soňa Tomková, Miroslava Vlčková –  

členky prezidia Sítě MC

Úvodní slovo

— Přestože na mateřská centra občas žárlím (když jsou pro mou ženu 
zajímavější než já), považuji je bez nadsázky za jeden z pilířů občanské 
společnosti. — Díky manželce jsem měl možnost pozorovat, jak se takové 
centrum na malém městě zakládá, neboli jak z bezútěšného „ničeho“ 
postupně vzniká sympatické a nadějné „něco“. V mých očích představují 
mateřská centra vzácnou symbiózu alternativního a rozumného. A dovolte 
ryze osobní doušku: naše manželství se od založení sázavského mateřského 
centra výrazně zlepšilo, neboť na případné spory už nám nezbývá čas:-) —

— Michal Viewegh
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Poslání sítě MC

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

Valná hromada v roce 2007 upřesnila a rozšířila poslání Sítě MC:

1. Koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací

2. Posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti

3. Podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny

4. Podpora zdravého života ve zdravém prostředí

GaranCe sítě MC

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

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

Název mateřského centra ani rozsah jeho činnosti není rozhodující.
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SEZNAM ČLENŮ SÍTĚ MC 
KE DNI 7. 7. 2010

MC Bakovánek 
Bakov nad Jizerou

MC Benátky
Benátky nad Jizerou

MC Hvězdička
Benešov

MC Klubíčko Benešov nad 
Černou
Benešov nad Černou

MC Slunečnice
Beroun

MC Velrybka
Bílá Lhota

MC Žirafa
Bílovice nad Svitavou

Klub Ratolest při Oblastní charitě 
Blansko
Blansko

MC Kapřík
Blatná

Balónky
Blažovice

Centrum mladé rodiny BOBEŠ
Bohumín

RC Slůně
Bohumín

MC Kuličky
Bohuňovice

KaMC Jílovice
Borovany

MC Boskovice
Boskovice

Brandýský Matýsek
Brandýs

Klub Pastelka
Brno

MC Sedmikráska
Brno-Nový Lískovec

RC MáTáta
Brno-Řečkovice



 n Poradenství a konzultace

Všem členům Sítě MC bylo k dispozici individuální 
právní, účetní, projektové a PR poradenství telefonicky 
či emailem, další rady mohli členové najít na webových 
stránkách v sekci poradenství. Poradenství pro záklá-
dající MC či stávající v jednotlivých krajích prováděly 
krajské koordinátorky.

 n Vzdělávání pro mateřská centra

V roce 2009 nabídla Síť MC celkem 44 seminářů

Z toho 11 seminářů pro mateřská centra proběhlo ce-
lorepublikově, a to semináře: Účetní I a II, Jak psát vý-
roční zprávu, Nová metodika MPSV 2×, Táta v MC, 
dále cyklus „Antikrizový balíček“: EU fondy a dotační 
možnosti pro MC, Základy tvorby projektů a psaní žá-
dostí o dotace, Roční plán aktivit MC a příjmy z vlastní 
činnosti, Tvorba rozpočtu a jeho sledování, Základy fi-
remního fundraisingu.

Velká většina seminářů probíhala v jednotlivých kra-
jích – 23 seminářů (Účetní, Ekologie, Psaní a řízení 
projektů, Jak začít, Jak pokračovat, Fundraising, Local 
to Local a spolupráce s místními úřady, Syndrom vyho-
ření, Sociální podnik, Programové: cvičení batolat, an-
gličtina, výtvarné techniky a semináře ke krajským fon-
dům pro MC).

V rámci projektu Sítě MC Šance rodině a zaměst-
nání proběhlo ve Středočeském kraji navíc 5 semi-
nářů pro osoby poskytující službu péče o děti (Základy 
dětské psychologie, Pedagogika předškolního věku, 
Zdravotní oblast, Právní úprava péče o děti, Základy ži-
votosprávy a hygieny) a 5 seminářů pro mateřská cen-
tra v roli zaměstnavatele (Rodina a zaměstnání, Lidské 
zdroje v NNO, Základy finančního řízení v NNO, Public 
Relations pro MC, Služba péče o děti).

 n Krajská střediska

Pro zkvalitnění péče o členská MC došlo ke zřízení kraj-
ských středisek, řízených krajskými koordinátorkami, 
které rozšířily a upevnily služby členům v jednotlivých 
krajích.

Osobní kapacita krajských koordinátorek byla zvyšo-
vána na 5 seminářích (1 dvoudenní, 1 třídenní a 3 jed-
nodenní). Činnosti krajských koordinátorek a středisek 
je věnována samostatná kapitola ČINNOST SÍTĚ MC 
V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH.

 n Vnitřní informační systém

Pro všechny členy byly k dispozici informace o aktivi-
tách, práci a nabídkách Sítě MC pomocí Úterních do-
pisů (30), Krakolistů (informace krajských koordináto-
rek každý měsíc o činnosti krajského střediska), webo-
vých stránek (obecné informace pro všechny, pro členy 
výhoda uzavřené sekce s interními informacemi), dvou 
čísel bulletinu Půl na Půl věnovaných tentokrát přede-
vším možnostem mateřských center v oblasti šetrnosti 
k životnímu prostředí. Po přestěhování kanceláře byla 
zájemcům opět zpřístupněna knihovna a archiv.

Činnost sítě MC

Síť mateřských center se stala stabilní organizací, která naplňovala 
Strategické cíle schválené na valné hromadě 2007 a rozšířila a zkvalitnila 
nabídku členským MC.

SLUŽBY ČLENŮMSLUŽBY ČLENŮM
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MRC Skřítci
Bruntál

MC Pampeliška
Březnice

Mateřské a komunitní centrum 
Kocourek
Březová nad Svitavou

MC Buštěhradský pelíšek
Buštěhrad

Centrum pro rodiče s dětmi 
Kopretina
Bystřice nad Perštejnem 

MC Kulíšek
Bystřice u Benešova

MC Kopretina
Čáslav

MC Čelákovice
Čelákovice

Veselá Beruška
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



Tak jako impulsem ke vzniku prvního mateřského centra bylo náhodné 
setkání, tak i ke vzniku center dalších dochází z náhodných či cílených 
setkání. Vzájemná setkávání tváří v tvář pak zůstávají primárním nástrojem 
komunikace v Síti mateřských center kupodivu i v době elektronického 
informačního světa.

K jedné ze základních služeb Sítě MC patří koordi-
nace setkání a společných programů MC na všech 
úrovních – místní, krajské i celorepublikové.  

Podrobný výčet společných krajských aktivit přináší ta-
bulka v kapitole Činnost Sítě MC v jednotlivých kra-
jích (33 regionálních setkání, 97 společných akcí 
a 13 besed u kulatých stolů znamená celkem 143 udá-
lostí během jednoho roku).

Naplněnost intenzivní spoluprací na krajské úrovni 
zdánlivě vytlačuje potřebu celorepublikových setkání, 
přitažlivost však záleží na kvalitě nabídky. Potvrzuje to 
i úspěšnost celorepublikového setkání v Ostravě.

Život v mateřských centrech trvale udržitelný a rodině 
přátelský

Pod tímto názvem uspořádala Síť MC 13. 11. 2009 
v Ostravě konferenci. Záštitu nad celou akcí pře-
vzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav 
Palas. Dopolední program se odehrával v prostorách 

sPoleČná setkávání

Krajského úřadu v Ostravě, kromě celostátního a kraj-
ského předávání certifikátů SPR se konference nesla 
v duchu projektu Sítě MC financovaného Blokovým 
grantem EHP/Norska „Podpora environmentálně še-
trné činnosti mateřských center v Moravskoslezském 
a Zlínském kraji“. Prezentován byl rovněž projekt „Slova 
nejsou důležitá“, který realizují čtyři mateřská centra 
Moravskoslezského kraje a je zaměřen na integraci ci-
zinců prostřednictvím mateřských center.

Odpoledne konference pokračovala v Rodinném cen-
tru Chaloupka třemi workshopy: Šetrná MC, Integrace 
cizinců a Prezentace práce prezidia po roce fungování.

Setkání se zúčastnilo 107 dospělých a 4 děti.

Poslední a neméně důležité zůstávají individuální ná-
vštěvy jednotlivých MC. Rozsah a charakter činnosti 
Sítě MC a počet členských MC však už neumožňuje, 
aby například členky prezidia navštívily všechna MC. 
K dobrým zprávám patří to, že se v roce 2009 ještě 
více prohloubilo šíření přátelských vazeb mezi jednot-
livými centry.
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MC Kostička
Český Brod

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

Baby club Krteček
Dolní Poustevna

RMC Kráčmerka
Domažlice

MC (CPR) Benjamínek
Domažlice

Centrum pro rodinu Dokolečka
Doubravčice 94

Kolokoč - o. s. pro děti a mládež
Drnovice

MC DUPY DUB
Dub u Prachatic

Klub malých Dubáčků
Dubá

Centrum pro rodinu Srdíčko
Dubňany

MC Žirafa
Dvůr Králové nad Labem

MC Klubíčko
Frenštát pod Radhoštěm



 n Podpora environmentálně 
šetrné činnosti mateřských center 
v Moravskoslezském a Zlínském kraji

Cílem projektu bylo pomoci devíti vybraným mateř-
ským centrům udělat svůj provoz šetrnější k životnímu 
prostředí. Pro každé zúčastněné mateřské centrum byla 
na míru navrhnuta organizační a technická opatření sni-
žující případné negativní vlivy jejich činnosti na životní 
prostředí a část technických opatření bude uhrazena 
z rozpočtu projektu. Na realizaci opatření získalo každé 
mateřské centrum více jak 30 000 Kč.

Manažerka projektu: Mgr. Edita Kozinová
Termín realizace: 1. 7. 2008 – 31. 12. 2009

 n The Grassroots Women’s 
International Academy

Síť MC získala finanční podporu v národní části me-
zinárodního projektu, který iniciovala MINE (meziná-
rodní sít MC).

Základní cíle projektu vycházely z dosavadní 
spolupráce v MINE:  

• Šíření myšlenky mateřských center jako 
prostoru každodenního neformálního učení

• Rozvoj učebních materiálů mateřských center
• Akreditace mateřských center a GWIA 

jako vzdělávacích učebních prostorů
• Formulovat právoplatný hlas „grassroots“ 

žen na evropské úrovni

Projekty

1. PROJEKTY NA ZÁKLADNÍ ČINNOST SÍTĚ MC1. PROJEKTY NA ZÁKLADNÍ ČINNOST SÍTĚ MC

 n Síť MC rodinám

Projekt byl zaměřen na rozšíření a zkvalitnění služeb 
pro rodinu, které poskytují mateřská centra sdružená 
v Síti MC.

Síť MC poskytovala služby ve čtyřech základních 
oblastech:

1. Podpora členských organizací v jednotlivých krajích

2. Vzdělávání a poradenství

3. Realizace společných zájmů MC

4. Společné PR

Značná část výroční zprávy za rok 2009 odráží výsledky 
a přínos právě tohoto projektu.
Manažerka projektu: Rut Kolínská
Termín realizace: 1. 1.– 31. 12. 2009

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

2. PROJEKTY NA PODPORU ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH MC2. PROJEKTY NA PODPORU ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH MC

Partner: Eko-info centrum Ostrava

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

3. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EU3. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EU

V rámci aktivit Sítě MC v roce 2009 proběhl koučing 
v Poznani 5.– 8. 2009 a česká delegace se zúčastnila 
závěrečné konference ve Vídni 14.– 16. 5. 2009.  

Manažerka českého části projektu: Rut Kolínská
Termín realizace: 1. 10. 2007 – 31. 7. 2009

Projekt byl financován v rámci Programu celoživotního 
učení Grundtvig – projekty partnerství.
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Klub maminek Broučci
Frýdek-Místek

MC Kolečko
Frýdlant nad Ostravicí

MRC Sluníčko Havířov
Havířov-Šumbark

RC Majáček
Havířov Podlesí

MC Zvoneček
Havlíčkův Brod

Centrum Mateřídouška o. s.
Hejnice

MC Ententyky
Heršpice 91

Rodičovské centrum Radovánek
Heřmanův Městec

KLUB MAMINEK ANDÍLEK
Hluboká nad Vltavou

Centrum pro rodinu Hodonín
Hodonín

MC Srdíčko
Holešov-Všetuly

MC Klubíčko
Horní Cerekev

MC Hořováček
Hořovice

RC zaHRÁTka  byli v r. 2008 
Hostík
Hostivice

Mája
Hošťka

Mateřský klub Pohoda
Hradec Králové

KMC Sedmikráska
Hradec Králové

MC Žirafa
Hradec Králové 12

RC Domeček
Hradec Králové 3

MC Dráček
Hranice



 n Šance rodině a zaměstnání

Projekt usiluje o podporu slaďování rodinného a pra-
covního života rodičů pečujících o děti předškolního 
věku, a to prostřednictvím nabídky kvalitní a profesio-
nální péče o děti a zároveň aktivním působením na za-
městnavatele.

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

Projekt je realizován v 10 krajích ČR (Jihomoravský, 
Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, 
Královéhradecký, Jihočeský, Středočeský, Liberecký, 
Plzeňský).

kaMPaně

Během podzimních měsíců roku 2009 byly 
ve Středočeském kraji realizovány dva cykly 
semi nářů:

1. Cyklus vzdělávacích seminářů pro osoby poskytující 
službu péče o děti

2. Cyklus vzdělávacích seminářů pro mateřská centra 
v roli zaměstnavatele  

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

1. ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM PROSTřEDÍ1. ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM PROSTřEDÍ

Kampaně jako nástroj public relations (PR) a lobování se v roce 2009 ustálily 
ve třech základních oblastech.

 n Masopust
Termín: 10.– 24. 2. 2009
Cíl: Od roku 2007 se Síť MC snaží o návrat tradičního 
lidového zvyku a průvodem alegorických kočárků upo-
zorňuje na přínos MC i na aktuální problémy v místních 
komunitách.
Počet zapojených MC: 47
Průběh: Masopust se stal v řadě obcí příležitostí ke 
společné zábavě, jeho organizátoři se snažili hravou 
a nevázanou formou upozornit na nešvary lidské spo-
lečnosti. Celkem se v rámci kampaně uskutečnilo: 
18 karnevalů pro děti i dospělé všeho věku, 13 výtvar-
ných dílen a programů, na kterých si děti spolu s rodiči 
mohli vyrobit masky, 11 maškarních či masopustních 
rejů, 9 masopustních průvodů v obcích či městských 
částech, 7 maškarních bálů, 7 divadelních představení.

 n Národní týden manželství
Termín: 9.– 15. 2. 2009
Cíl: Cílem kampaně, ke které se Síť MC pravidelně při-
pojuje od jejího vzniku v roce 2007, je vrátit se váž-
nou i humornou, leckde romantickou cestou k hloubce 
smyslu závazků a slibů, kterým manželství začíná 
a které je drží v dobrých i zlých časech, a to formou ce-
lonárodní iniciativy partnerských organizací, politiků, 
médií, církevních společenství i jednotlivců.
Počet zapojených MC: 49
Průběh: K naplnění motta pro rok 2009 „Sliby nejsou 
chyby“ přispěla mateřská centra: 28 výstavami svateb-
ních fotografií, oznámení a dětských obrázků, 19 před-
náškami a besedami na nejrůznější témata z oblasti 
manželských a rodinných vztahů, 11 setkáními v ma-
teřských centrech pro maminky i celé rodiny, která byla 
věnována manželství, 5 relaxačními setkáními pro man-
želské páry, 4 svatebními akcemi, 2 anketami a 1 infor-
mační a diskusní kampaní.
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MC Andílci
Hrotovice

MC Cipísek
Hustopeče

MC Klubíčko
Cheb

RC Beránek
Choceň

MC Kamínek
Choceň

MC Kolibřík
Chomutov

MC MAMA klub
Chrudim

KCPR Chvalčov DOMINO bylo 
Baby 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
Jablonné nad Orlicí

Mateřský klub Rozmarýnek
Jaroměř

MaRC Dymáček
Jedovnice

RC JENŠTEJNSKÝ TRPASLÍK
Jenštejn

MC Pohádka
Jesenice u Prahy

MC Krteček Jeseník
Jeseník

MC Tudyznudy
Jevany

RC Palouček
Jevíčko



 n Táta dneska frčí

Termín: 6.– 21. 6. 2009
Cíl: Síť MC ve spolupráci s Ligou otevřených mužů 
aktivuje otce, posiluje od roku 2007 roli otce v ro-
dině a podporuje jejich vtažení od života rodin i ma-
teřských center, kampaň tak otevírá nový prostor pro 
propagaci hodnoty otcovství mezi rodiči a přede-
vším ve společnosti.
Počet zapojených MC: 54 jednotlivě, na Vysočině 
a v Jihomoravském kraji společně
Průběh: Mateřská centra uspřádala: 31 zábavných 
odpolední se soutěžemi a hrami pro tatínky s dětmi, 
1 výstav fotografií či dětských obrázků věnovaných 
tématu tatínků, 11 výtvarných tvoření – výroba dárků 
pro tatínky, 6 výletů pro tatínky s dětmi či celé ro-
diny, 3 divadelní představení, 3 besedy či přednášky 
věnované otcovské problematice.

Síť navázala spolupráci s festivalem Concentus 
Moraviae a díky tomu proběhla navíc dvě krajská odpo-
ledne pro rodiny.

2. KAMPANĚ SPOJENÉ S LOBOVÁNÍM2. KAMPANĚ SPOJENÉ S LOBOVÁNÍM

 n Spolu u kulatého stolu

Termín: 1. 3.– 30. 4. 2009 (v některých krajích došlo 
na diskuse v pozdějších termínech)
Cíl: Opakované diskuse u kulatých stolů napomáhají od 
roku 2007 zlepšení a prohloubení spolupráce s předsta-
viteli obcí a krajů.
Počet zapojených MC: 28
Počet zapojených krajů: 13
Průběh: V diskusích s představiteli obcí nastolili rodiče 
z mateřských center otázky kolem konkrétních palčivých 
problémů, hledali možnosti jejich řešení a na mnohých 
místech pomohli, aby se obec, kde bydlí, stala pro 
všechny opravdovým domovem.

Témata krajských besed byla zaměřena především na 
koncepci prorodinné politiky a možnosti vzájemné spo-
lupráce a podpory krajských úřadů a Sítě mateřských 
center v daném kraji. Besed se většinou účastnily klí-
čové osobnosti v oblasti ovlivňování prorodinné politiky 
kraje, v některých krajích přijali pozvání i představitelé 
obcí, kde pracují mateřská centra.

 n Přijďte pobejt!
Termín: 15. 5. 2009 (Mezinárodní den rodiny)
Cíl: Cílem kampaně inspirované MC v Libereckém kraji 
bylo představit mateřská centra jako službu pro rodinu, 
která patří do infrastruktury obce. Od roku 2008 je Den 
otevřených dveří určen těm, kdo chtějí poznat, jak se 
žije v mateřských centrech, i těm, kdo vědí, co mateřská 
centra přinášejí společnosti a rodině, a proto jsou na-
kloněni spolupráci v nejrůznější podobě.

Počet zapojených MC: 42 zapojených MC a kance-
lář Sítě MC
Průběh: Ve většině mateřských center pojali Den ote-
vřených dveří obdobně. Většinou pozvali nejen širokou 
veřejnost, ale také významné hosty, nejčastěji zastu-
pitelé obce (celkem uvedeno 11×). Návštěvníci měli 
vstup do centra zdarma a byl pro ně připraven růz-
norodý program. Mezi nejčastější aktivity patřily: vý-
tvarné a rukodělné dílny – 18×, ukázky běžného pro-
gramu MC – 18×, divadelní představení – 9×, výstavy 
fotografií, dětských obrázků či výrobků – 8×. V ně-
kterých centrech připravili navíc soutěže pro děti, jar-
mark či speciální program pro rodiče. Tradičně většině 
dnů otevřených dveří nechybělo občerstvení z domá-
cích kuchyní.

V kanceláři Sítě MC 13. 5. 2009 představily členky pre-
zidia Rut Kolínská a Miroslava Vlčková a další zaměst-
nankyně představitelům osmi organizací práci Sítě MC 
a pohovořily s nimi o budoucí spolupráci.

 n Město pro děti
Termín: 1. 9. 2009 – 31. 10. 2009
Cíl: Síť MC od roku 2006 v různých obměnách cíleně 
podporuje přátelské prostředí pro děti a trvale udržitelný 
život v obcích.
Počet zapojených MC: 10
Průběh: V roce 2010 Síť MC upozornila na stav ekolo-
gického chování (nakládání s odpady, využívání obnovi-
telných zdrojů, udržitelný rozvoj atd.). Mateřská centra 
se soustředila na zlepšení osvěty v této oblasti a na za-
vádění tříděného odpadu v jednotlivých obcích.

7

MC Kapička
Jičín

MC Rodinka
Jilemnice

MC Permoníček
Jílové u Prahy

MC Jinečáček
Jince

CePRA
Jiříkov

MC RADKA
Kadaň

MC Karlovy Vary+pobočka na 
Chodově
Karlovy Vary

Centrum pro rodinu Sluníčko
Karviná-Nové Město

RC Slůně
Kelč

RC Kladno
Kladno

Rodinné centrum Želvička
Klimkovice

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



 n Společnost přátelská rodině

Cíl: Síť MC se od roku 2004 snaží posilovat postavení 
rodiny ve společnosti, podporovat prorodinnou poli-
tiku. Oceňuje ty, kteří podporují rodiny v podobě na-
bídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, sna-
hou o zachování zdravého životního prostředí, nabíd-
kami podmínek pro slaďování rodinného a pracovního 
života zaměstnanců atd. na místní, krajské i celorepub-
likové úrovni.
Průběh: Kampaň probíhala opět po celý rok. 
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo Jihomoravském, 
Královéhradeckém, Moravskoslezském, Olomouckém 
a Pardubickém kraji. Na konferenci v Ostravě byly oce-
něny dvě firmy s celorepublikovým působením. 

 n Soutěž Obec přátelská rodině

V rámci kampaně SPR vyhlásilo MPSV spolu se Stálou 
komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských cen-
ter 2. ročník soutěže Obec přátelská rodině. Na mno-
hých místech se mateřská centra do značné míry podí-
lela na zapojení obcí do soutěže a Síť MC měla zastou-
pení mezi hodnotiteli i ve výběrové komisi.

Ze statistických dat kampaní

Celkem kromě SPR se do kampaní zapojilo 230 mateř-
ských center. U kampaní, které jsou pořádány pro širo-
kou veřejnost, lze jen stěží odhadovat účast. Například 
u kampaně Přijďte pobejt! a Táta dneska frčí je však 
známo, že aktivit se zúčastnilo téměř 3 650 dospělých, 
dětí téměř 4 000 a na přípravách a realizaci se podíleno 
skoro 400 osob.

Ze závěrečné zprávy

Smysl a přínos kampaní zhodnotila Šárka Linková z MC 
KAROlínka Trutnov v závěrečné zprávě kampaně Přijďte 
pobejt!: „Překvapilo nás, jak jednoduché setkání u kávy 
změní vztah člověka k člověku. A jak je třeba chválit 
a chválit. Položit srdce na dlaň. Dveře se pak otevírají 
samy od sebe. Komunikace přes e-mail rozhodně ne-
stačí, i když se bez ní neobejdeme. Takže jen více „dnů 
otevřených dveří“ a věta: „Přijďte pobejt“ ať zní při po-
zvání kohokoliv a kdykoliv po celý rok.“  

Metodické vedení kampaní: Rut Kolínská
Koordinace a zpracování závěrečných zpráv: 
Lucie Plešková (do září 2009)  
Nadja Juričková (od září 2009)

3. SPOLEČNOST PřÁTELSKÁ RODINĚ3. SPOLEČNOST PřÁTELSKÁ RODINĚ
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RC Neználek
Kralupy nad Vltavou

MC Klubíčko
Kroměříž

MC Klub Křemílek
Křemže

MC Domeček Křenovice
Křenovice

MC Kučeráček
Kučerov

RC Špalíček
Kutná Hora

MC Dětský svět
Lanškroun

Domeček-Klub pro rodiče a děti
Lány

Na rovině
Lázně Bohdaneč

RC u Myšáka
Lázně Toušeň

MC Ledňáček
Ledeč nad Sázavou

MC Mozaika
Letohrad

Rodinné a mateřské centrum Lhota 
pod Libčany
Lhota pod Libčany

RC Žirafa
Liberec 

MC Krteček
Liberec 1

MC Čmelák
Liberec 15

Centrum volného času Arabela
Liberec 23

MC Libísek
Libina 211

MC Klubíčko
Litoměřice

MC Litomyšl
Litomyšl



PREZENTACEPREZENTACE

Významnou PR roli sehrávaly příležitosti k prezen-
taci na různých společenských událostech:  

• Síť MC měla svůj panel na NGO Marketu (pořadatel 
Forum 2000) a na Konferenci Sociálně prospěšných 
podnikatelů EU (pořádala v Česká spořitelna a Erste 
Bank).

• Rut Kolínská přednesla prezentaci projektu GWIA 
na workshopu Národní agentury pro evropské 
vzdělávací programy.

• Svůj prezentační prostor získala Síť MC v rámci 
festivalu Concentus Moraviae.

• Jedinečný účinek měly putovní výstavy fotografií 
v krajích: Vysočina, Jihočeském, Libereckém, 
Pardubickém a Středočeském.

• Ve spolupráci s MPSV se Rut Kolínská rovněž 
zúčastnila cyklistické jízdy k soutěži Obec přátelská 
rodině.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY SPOLUPRÁCE S PARTNERY 
V RÁMCI ČESKÉ V RÁMCI ČESKÉ 
REPUBLIKYREPUBLIKY

Síť MC je členem Asociace pro rovné příležitosti.

Okruh spolupracujících organizací se mnoho ne-
rozšířil, došlo však na zpevnění spolupráce.

Každá spolupráce má svůj zásadní a konkrétní přínos, 
nezáleží na jejím rozsahu, proto je seznam partnerských 
organizací uveden v abecedním pořadí.  

• Asistence o. s. 
bezbariérová přístupnost pražské MHD

• Centrum Generace, o. s. 
Národní týden manželství

• Concentus Moraviae
(Mezinárodní festival 13 měst) 
kampaň Táta dneska frčí

• Evropský institut
Euroklíč

• Gender studies, o. p. s.
slaďování rodinného a profesního života

• Hnutí DUHA
Velká výzva

• Hnutí za aktivní porod
zlepšení služeb v českém porodnictví

• Liga otevřených mužů
kampaň Táta dneska frčí, otcovské kompetence

• Národní rada pro postižené
Euroklíč, mobilita

• Stálá komise pro rodinu Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR
prorodinná politika

• Vysoké školy
Rut Kolínská konzultovala diplomové práce 
studentek Jihočeské university a Fakulty sociálních 
věd UK, odborně vedla bakalářskou práci studentky 
Sociálních studií a speciální pedagogiky TUL 
a začátkem roku dokončila studentka Univerzity 
v německé Kostnici semestrální praxi.

PubliC relations a lobby

MÉDIAMÉDIA

Spolupráce s médii na místní, krajské i celore-
publikové úrovni pokračovala ve vypracovaném 
systému. Přitažlivost Sítě MC a mateřských cen-
ter nespočívá v každodenní byť přínosné práci, 
média přitahují výjimečné aktivity, jako jsou kam-
paně nebo některá aktuální témata, kterými se Síť 
MC zabývá.  

• Rut Kolínská nabídla náměty Sítě MC v podobě 
14 tiskových celorepublikových zpráv. Krajské 
zprávy vydávaly u příležitosti důležitých událostí 
samy krajské koordinátorky.

• Stálým mediálním partnerem zůstaly časopisy 
Máma a já a Uzlíček, v každé z nich vyšlo 12 článků 
zaměřených na přínos MC pro návštěvníky a na 
programy v MC.

• Stěžejní články vyšly dále v časopisech: Profit, Nový 
prostor, Maminka a Sedmička v Olomouci

• Na rozhlasových vlnách byly slyšet názory 
představitelek Sítě MC na stanicích: ČRo 6 – Hovory 
o rodině (3×), ČRo 1 (1×), Radiožurnál (1×), 
Regina (1×), Rádio Praha (1×).

• Na televizních obrazovkách se Síť MC objevila 3× 
ve větších pořadech: Dobré ráno (ČT1), Snídaně 
s Novou a Máte slovo (ČT1), kam si Rut Kolínskou 
vyžádal ministr Petr Nečas.
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MC Rybička
Litovel

MC pro rodiny se zdravotně 
postiženými dětmi Klubíčko
Litvínov

MC Dudlík
Lomnice nad Popelkou

MC Mozaika
Lovosice

MC Parníček
Lysá nad Labem

Lysické MC Jablíčko
Lysice

RC Kašpárek Mělník
Mělník

RC Chloumek
Mělník Chloumek

MC Klíček
Meziměstí

Delfínek
Milevsko

MC Milovice
Milovice-Mladá

RC Kulíšek
Mladá Boleslav

Rodinný klub Přístav
Mnichovice

MC Oáza
Mníšek pod Brdy

MC Sluníčko
Moravská Třebová

Rodinné centrum Korálky
Moravské Budějovice

KCPR Morkovice DOMINO bylo 
Baby Domino
Morkovice

CVČ Pojďte si k nám hrát
Most

MC Barborka
Most

MC Mukařov-sko
Mukařov



 n Lobby

Mít vliv na řešení prorodinné problematiky a na 
podmínky pro práci mateřských center vyžaduje 
značnou časovou dotaci pro práci, jejíž výsledky 
se dostavují poměrně pomalu, navíc bývá úspěš-
nost závislá na aktuálním politickém spektru.

Orgány se zastoupením Sítě MC:  

• Rada vlády pro rovné příležitosti
(Rut Kolínská a od září 2009 také Miroslava Vlčková)

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

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

• Pracovní skupina pro evaluace 
(Miroslava Vlčková)

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

 n Spolupráce s MPSV
• Podmínky pro služby pro rodinu

Po personálních změnách na MPSV se spolupráce 
soustředila na připomínky metodiky pro akreditaci 
služeb pro rodinu a vyjasňování podmínek nové me-
todiky dotačního řízení na podporu rodiny.

• Soutěž obec přátelská rodině
Vydatný podíl práce odevzdaly Miroslava Vlčková 
v roli hodnotitelky a Rut Kolínská jako členka výbě-
rové komise.

• Výzkumný ústav MPSV
Rut Kolínská provedla recenzi studie „Péče o děti 
předškolního a raného školního věku“.

 n Partnerská spolupráce s krajskou 
a místní správou a samosprávou

Jako každoročně byl odeslán Tříkrálový dopis sta-
rostům a hejtmanům, rovněž byl zasílán podpůrný 
dopis starostům i při vstupu nového MC do Sítě 
MC.

Práce krajských koordinátorek začala přinášet hmata-
telné výsledky i po změně politického složení po kraj-
ských volbách. Otevřely se nové možnosti podpory 
činnosti MC v podobě dotačních řízení a spolupráce 
na krajských projektech. Začaly se stírat velké rozdíly 
v podmínkách mezi jednotlivými kraji.

Zviditelnění práce MC napomohla i prezentace činnosti 
Sítě MC a MC na setkání Asociace krajů, kam byly po-
zvány Rut Kolínská a Anna Machátová z Třebíčského 
centra.

SPOLUPRÁCE  SPOLUPRÁCE    
S PARTNERY V ZAHRANIČÍS PARTNERY V ZAHRANIČÍ

 n MINE

Spolupráce v rámci mezinárodní sítě MC MINE (Síť 
MC stála u jejího zrodu v roce 2000) byla pozname-
nána úmrtím Moniky Jaeckel, která napomohla vzniku 
hnutí mateřských center v Německu počátkem osmde-
sátých let, byla i dlouholetou oporou MC v ČR a mezi-
národní sítě. Odkaz Moniky Jaeckel se stal výzvou pro 
další práci.

V rámci mezinárodního působení Sítě MC se Eliška 
Kasinová, Svatava Staňková a Soňa Tomková po-
dílely na koučinku a semináři v Poznani v Polsku 
5.– 8. 2. 2009. Na závěrečné konferenci projektu GWIA 
ve Vídni 14.– 16. 5. 2009 reprezentovaly Síť MC Nadja 
Juričková, Rut Kolínská, Marcela Štěpánková a Soňa 
Tomková. Na mezinárodní konferenci na Štrbském plese 
20.– 24. 11. 2009 vyslala Síť MC Annu Machátovou 
a Nadju Juričkovou.

 n GROOTS International 
a Huairou komise

Síť MC přispěla k vytvoření mezinárodního manu-
álu spolupráce s místní samosprávou Local to Local 
Dialog. Rut Kolínská se zúčastnila plánování projektů 
Huairou komise v New Yorku 23.– 30. 5. 2009 a poda-
řilo se získat podporu na „capacity building“ Sítě MC 
(Kč 135 622,50).
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Klub SUN Náchod (Dětský klub 
Hopsáček)
Náchod

Domeček
Nečín

MC Nechanice o. s.
Nechanice

RC Zvoneček
Nejdek

MC Beruška
Nepomuk

MC Broučci
Neštěmice

MC YMCA Neveklov
Neveklov

MC Zvoneček
Nové Město na Moravě

MC Na zámečku
Nové Město nad Metují

MC Koblížek
Nový Bor

M-centrum – mateřské centrum 
pro nový život
Nový Jičín

MC Svítání
Nymburk

DC Sluníčko
Odolena Voda

Olešnické MC Hastrmánek
Olešnice

MC Heřmánek
Olomouc

MC Slunečnice
Olomouc

MC Provázek
Olomouc-Nové Sady

Neškola
Opava

RC Chaloupka
Ostrava

Rodičovské centrum Klubíčko
Ostrava-Bělský Les



MC Rodinka
Ostrava-Nová Ves

RC Kaštánek
Ostrava-Poruba

MC Ostrůvek
Ostrov

KCPR Otrokovice DOMINO bylo 
Baby Domino
Otrokovice

MC Sovička
Pacov

Rodinné integrační centrum
Pardubice

Rodičovské centrum Dubínek
Pardubice

MC Pramínek
Pečky

MC Kvítek
Písek

MC Plzeňské panenky
Plzeň

MC Barvínek
Plzeň

Rodičovské centrum Vlnka-Motýl
Plzeň

Středisko křesťanské pomoci 
DUHA
Plzeň

Centrum pro rodinu Vinice
Plzeň

MC Jablíčko
Plzeň

CeDR (Centrum dětí a rodičů) b
Plzeň-Bolevec

MC Skřítek Poděbrady
Poděbrady

MC MaMiNa
Police nad Metují

RC Andílek
Praha

MC Pramínek
Praha

Edita Kozinová zavedla nový systém finančního řízení 
pro krajské koordinátorky. Toto opatření pomohlo zajistit 
finanční příjmy do krajských středisek ať již formou darů 
či dotací v celkové hodnotě 320 000 Kč. 

V první polovině roku Edita Kozinová radikálně sní-
žila nemateriálové náklady (nájemné, energie, odborné 
služby, cestovní náhrady, telefony)

Ve druhé polovině roku pomohlo Síti MC získání finanč-
ních prostředků z ESF na OPLZZ v rámci projektu Šance 
rodině i zaměstnání.

FinanČní zPráva

Rok 2009 byl pro Síť MC ve znamení ekonomického rozvoje. V rámci celého 
roku se podařilo dodržet úsporný finanční plán.

— Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2009 byl +1 719 722 Kč, tato částka 
bude čerpána dle rozpočtu projektů, na které jsme finance obdrželi v roce 
2009, čerpání proběhne 2010 a 2011.—

— Edita Kozinová, 1. viceprezidentka Sítě MC

Příjmy 2009 Kč

tržby za vlastní činnost 360 550

bankovní úroky 470

kurzové zisky 8 813

členské příspěvky 294 422

Dary 1 660 819

Blokový grant NROS 907 083

Agentura NAEP – projekt Gruntvig 396 670

KDU-ČSL 44 444

Merck s. r. o. 50 000

GROOTS International 135 622

Euroagentur Hotels & Travel a. s 20 000

Řízení letového provozu ČR, s. p. 100 000

Trenkwalker a. s. 2 000

Sun Drive Communications s. r. o. 5 000

Dotace 4 232 375

MPSV 2 928 477

MPSV – ESF: Sdílené úvazky doplatek 283 353

MPSV – ESF: Šance rodině 561 017

MPSV – ES: projekt DNH doplatek 239 310

Dar Středočeský kraj 20 000

Dar Jihočeský kraj 62 618

Dar Liberecký kraj 50 000

Dar Jihomoravský kraj 30 000

Dar Moravskoslezský kraj 57 600

CELKEM 6 557 449

 n Přehled rozsahu příjmů 
v členění podle zdrojů

 n Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek (zisk) je dán nerovnoměrným fi-
nancováním víceletých projketů projektů, je kompenzací 
účetní ztráty z minulých let.

 n Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace spo-
lečnosti Síť mateřských center o. s. k 31. 12. 2009 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými 
účetními předpisy.

Výše uvedená dotace byla použita na běžné pro-
vozní náklady sdružení.

— Za společnost AUDISA SERVICE s. r. o., 
licence KA ČR 486 

Ing. Josef Špeta, číslo osvědčení 0062 
Datum: 11. 5. 2010

ZISK 1 719 722
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RC Baráček
Praha

RC Jahůdka
Praha

Rodičovské centrum Koloběžka 
(dříve Klub malý Neposeda)
Praha-Běchovice

MC Na Poříčí
Praha 1

Komunitní centrum Kampa
Praha 1

MC Domeček
Praha 11-Jižní Město

MC Vítejte – Welcome
Praha 14

KC Maják
Praha 2

RKC Nová Trojka
Praha 3

RC Paleček
Praha 3

Klub ULITKA pro rodiče s dětmi
Praha 3

MC Balonek
Praha 4

MC Kuřátko
Praha 4-Libuš

MC Rybička
Praha 4-Spořilov

KMC Barrandov
Praha 5

RC Pexeso
Praha 5-Zbraslav

MC Studánka Zličín
Praha 5-Zličín

MC Máta
Praha 6

MC Řepík
Praha 6-Řepy

Klub Rybička
Praha 6-Sedlec

Náklady 2009 Kč
z toho:

projektové náklady náklady na správu

materiál 491 328 469 118 22 210

kancelářské potřeby 79 396 71 456 7 940

ostatní materiál 107 024 96 322 10 702

ekovybavení v MC 269 232 269 232 0

drobný majetek 35 676 32 108 3 568

nemateriálové náklady 1 167 256 1 073 240 94 016

voda, energie, teplo 22 000 19 800 2 200

služby Hradební 44 382 39 944 4 438

cestovní náhrady 85 667 77 100 8 567

náklady na reprezentaci 3 947 3 552 395

telefon, internet, pošta 122 932 110 639 12 293

právní služby, audity 165 990 149 391 16 599

odborné služby, semináře 158 453 158 453 0

služby mateřských center 68 646 68 646 0

nájemné 198 021 178 219 19 802

software 7 954 7 159 795

ostatní služby 289 264 260 338 28 926

ostatní náklady 17 710 0 17 710

daně a poplatky 861 0 861

dary na povodeň 2 100 0 2 100

bankovní poplatky 13 978 0 13 978

ostatní náklady 771 0 771

mzdové náklady 3 161 433 2 969 305 192 128

mzdové náklady – mzdy 1 636 322 1 517 391 118 931

mzdové náklady – DPČ 177 775 153 775 24 000

mzdové náklady – DPP 813 105 813 105 0

zákonné sociální pojištění 524 449 475 852 48 597

neschopenky 1 095 1 095 0

zákonné pojištění Kooperativa 8 687 8 087 600

Náklady celkem 4 837 727 4 511 664 326 063

v procentech: 100 % 93 % 7 %

 n Přehled o peněžních výdajích
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Rodinné centrum Letná
Praha 7

MC Ovečka
Praha 7

Kulturní a mateřské centrum 
Knoflík
Praha 9

MC Cirkus
Praha 9-Čakovice

Klub maminek Klubíčko
Praha 9-Černý Most

Komunitní centrum Motýlek
Praha 9-Černý Most

MC MUM
Praha 9-Horní Počernice

MC Klánovice
Praha 9-Klánovice

MC Korunka
Praha-Radotín

MC Sluníčko
Prachatice

MC Cipísek
Prostějov

MC Kubíček Přelouč
Přelouč

MC Sluníčko
Přerov

RC Dolní Jirčany
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

MC Rampušáček
Rokytnice v Orlických horách

Účet počáteční stav konečný stav

028 Drobný dlouhodobý majetek 561 195 561 195

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku -561 195 -561 195

211 Pokladny celkem 27 050 40 350

221 Hlavni účet u KB 980 109 3 015 061

221 Bankovní účet EUR 12 975 363 658

221 Projektový účet Sdílené úvazky 6 987 0

221 Projektový účet SPR 1 393 0

221 Krajský účet Moravskoslezský 0 22 940

221 Krajský účet Jihočeský 0 37 286

221 Krajský účet Středočeský 0 21 872

311 Odběratelé 0 0

321 Dodavatelé -18 117 -39 744

314 Zaplacené zálohy na služby 59 390 61 000

324 Přijatá záloha na projekt Gruntvig -319 325 0

331 Zaměstnanci -149 966 -277 855

336 Sociální a zdravotní pojištění -70 291 -92 392

342 Daň zálohová a srážková -18 307 -41 558

378 Jiné pohledávky 0 0

379 Jiné závazky -53 258 -66 677

381 Náklady příštích období 0 0

384 Výnosy příštích období -1 000 0

389 Dohadné účty pasivní -51 453 -22 000

901 Vlastní jmění -1 047 286 -1 047 286

931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 050 347 0

959 Záloha na NROS – Norský grant -409 248 222 668

959 Záloha na projekt Šance 0 -1 527 948

963 Účet hospodářského výsledku 0 1 050 347

Kontrolní číslo hospodaření 0 1 719 722

 n Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v období 1. 1.– 31. 12. 2009

 n Výňatek ze zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky roku 2009

Účetní jednotka: Síť mateřských center o. s.
Sídlo: Široká 15, 110 00 Praha 1
IČ: 2654 5136
Registr: Ministerstvo vnitra ČR 
Příjemce zprávy: Mgr. Rut Kolínská
Auditor: Ing. Josef Špeta, č.osv. 0062
Auditorská společnost:
AUDISA SERVICE, s. r. o., licence č. 486 

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku sdružení Síť ma-
teřských center o. s., tj. rozvahu k 31. 12. 2009, výkaz 
zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu 
a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2009 
do 31. 12. 2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně 
popisu použitých významných účetních metod. Údaje 
o sdružení Síť mateřských center o. s. jsou uvedeny 

v úvodu této účetní závěrky. Audit je zpracován na zá-
kladě žádosti subjektu. Důvodem provedení auditu je 
skutečnost, že sdružení Síť mateřských center o. s. při-
jalo ve sledovaném období dotace od MPSV v úhrnu 
přesahující částku 1 mil. Kč.

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu 
výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v sou-
ladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditor-
skými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a na-
plánovat a provést audit tak, abychom získali přiměře-
nou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné ne-
správnosti.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
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MC Matýsek
Roudnice nad Labem

Klub maminek Pohádka
Rousínov

MC Čechyňka
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

Rybička
Slaný

OS Brouček
Solnice

RC Čtyřlístek do rukou Martiny 
Všetulové a pozor adresa na 
účtárnu
Staré Město

Akropolis
Staré Tenice

RC Dráček
Starý Plzenec

MC Mája
Stod

MC Beruška
Strakonice

Firemní fundraising Sítě MC v roce 2009 byl, jak 
se píše v citátu, vařením na zkoušku. Vařili jsme, 
přidávali špetku toho a špetku onoho a výsled-
kem bylo zjištění, že firmy a podniky mají velký 
zájem se Sítí MC spolupracovat a že Síť MC má 
velký obchodní potenciál, který by mohl mateř-
ským centrům být ku prospěchu, bude-li dobře 
uchopen. Nastoupili jsme tedy na cestu a zde vás 
informujeme o prvních plodech naší práce.

V roce 2009 bylo jednáno se 17 firmami a výsledek 
těchto jednání je:
• Firma Procter&Gamble věnovala Síti MC částku 

100 000 Kč.
• Spolupráce s firmou Merck na kampani „Namaluj 

si kalendář“. Výsledkem této spolupráce byla 
finanční podpora 10 mateřských center v celkové 
výši 20 000 Kč, stolní a nástěnné kalendáře pro 
všechna mateřská centra v ČR a dar Síti MC ve výši 
50 000 Kč.

• Spolupráce s firmou Copy General, která umožnila 
Síti MC sponzorský tisk ve výši 35 000 Kč.

• Spolupráce s firmou Crystalis, která umožnila Síti 
MC a jednotlivým MC v celé ČR získat zdarma 
vodu – pitný režim, pro akce MC pro více než 500 
osob, a která dodává do MC pitný režim a automaty 
na vodu za zvýhodněnou cenu.

• Spolupráce s Penzionem Bílá voda v Harrachově, 
který za inzerci svých služeb v úterním dopise 
zaplatil Síti MC částku 1 000 Kč a umožní Síti 
MC využít prostory penzionu 2× ročně zdarma za 
účelem uspořádání pracovního setkání zaměstnanců 
kanceláře Sítě MC a krajských koordinátorek.

• Spolupráce s firmou Handysitt, Ing. Kamil Nečas, 
která sponzorským darem dodala do 16 mateřských 
center židličky Handysitt, společně s reklamou 
na židličky. Za tuto službu Síť MC získala částku 
2 000 Kč.

• Spolupráce s firmou Business Compass, které byla 
umožněna propagace skleněných broušených těžítek 
s otiskem dětské ručičky či nožičky v mateřských 
centrech. Mateřská centra, která poskytla reklamní 
prostor tomuto produktu, uzavřela s výrobcem 
těžítek smlouvu o propagaci a reklamě, na jejímž 
základě získala podporu pro svoji činnost v případě, 
že firma BC obdrží objednávky produktu od rodičů 
do MC docházejících.

• Spolupráce s firmou Smart Press, které MC poskytla 
reklamní prostor pro produkt Fotodeníček pro 
maminky. Výsledkem této spolupráce bylo 70 knih 
pro Síť MC, které byly rozdávány jako dary při 
kampaních Sítě MC.

• Spolupráce s firmou Starbucks Coffee, která 
věnovala sociálně slabým matkám, které přicházejí 
do MC, vánoční dárečky pro děti, které nakoupili 
z vlastních zdrojů zaměstnanci firmy.

Velkým krokem byla tvorba reklamního nástroje 
MCENTRA, který je výsledkem spolupráce s mediální 
agenturou Communio s. r. o., kterou založila žena-ma-
minka, která na myšlenku spolupráce se Sítí MC při-
šla při svém pravidelném pobytu v mateřském centru. 
Do reklamního projektu, který umožňuje zhodnotit re-
klamní prostor v mateřských centrech, je zapojeno cel-
kem 122 center a další se hlásí k zapojení od 1. ledna 
2011. Reklamní nástroj MCENTRA mohou využít firmy 
a podniky, které chtějí zaplatit za poskytnutí reklam-
ního prostoru v MC (bannery, letáky plakáty, PR články). 
Tento projekt byl započat těsně před koncem roku 2009 
a v roce 2010 budeme pracovat na jeho rozvoji a plné 
realizaci.

Všem těmto firmám a organizacím za podporu 
Sítě MC a spolupráci děkujeme.

FireMní FundraisinG

— Fundraising je jako vařit „chili con carne“. Neexistuje žádný dokonalý 
recept. Dlouho to trvá a vždycky to dopadne trochu jinak. Jde o to mít 
představu, jak by to mělo chutnat, až to bude hotové. A pak se prostě zkouší 
různé věci. Přidáte trošku toho, špetku onoho, ochutnáte, jestli je to to pravé 
a vaříte to dál a zkoušíte jiné věci, dokud nejste s výsledkem spokojeni. 
Přitom nesmíte zapomenout míchat, aby se to nepřipálilo.—

— Dick Cook, Social Work Community Outreach Service, Maryland
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MC Medvídek
Sušice

Krteček
Svatobořice-Mistřín

Centrum pro rodiče s dětmi 
Kopretina
Světlá nad Sázavou

MC Rolnička
Světlá nad Sázavou

MRC Krůček
Svitavy

MC Škvoreček
Škvorec

MC Žirafa
Štenberk

MC Komínkov
Šumperk

MC Babouček
Šumperk

Rodičovské centrum RADOST
Tábor

MDC Maják
Tanvald

Klub maminek Krteček
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

MC Damiján
Třebíč

Třebíčské centrum o. s.
Třebíč

 n Prezidium

Chod sdružení vedlo pětičlenné prezidium:  

• prezidentka (statutární zástupce) 
Rut Kolínská (1) — Kompetence: know 
how, strategie a vize, PR, lobby, kampaně, 
metodické vedení krajských koordinátorek 
(KraKo), zahraniční spolupráce

• 1. viceprezidentka (statutární zástupce) 
Edita Kozinová (2) — Kompetence: 
finanční řízení, personalistika

• viceprezidentka 
Miroslava Vlčková (3)— Kompetence: 
fundraising, projekty a vzdělávání, PR a lobby

• viceprezidentka 
Pavlína Švecová (4) — Kompetence: 
metodické řízení, vnitřní komunikace 
a organizační řízení, supervize

• viceprezidentka 
Soňa Tomková (5) — Kompetence: 
zahraniční spolupráce, projekty

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

Prezidium se sešlo celkem pětkrát, ale oproti předcho-
zím rokům členky prezidia vytvořily pracovní skupiny 
a tyto se scházely minimálně 1× měsíčně v různém 
složení dle potřeb řešení úkolů a problémů.

 n Kontrolní komise

Kontrolní komise pracovala ve složení:

Monika Čuhelová, Kateřina Tomešová, 
Anna Kůrková* (do 1. 5. 2009), 
Pavlína Bartošová* (do 1. 9. 2009)

*) Za ně nastoupily náhradnice: 
 Petra Dobiášová a Kateřina Bláhová

——— V rámci kontroly provedené 
v prosinci 2009 zaměřené zejména 
na oblast správy projektů, vnitřních 
předpisů a chodu organizace Sítě 
MC nebyly shledány žádné závažné 
nedostatky či pochybení.—

— Kateřina Tomešová, členka kontrolní komise

lidé v síti
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 n Dobrovolníci

• Jana Fajtová
internetové bankovnictví (do 20. 6. 2009)

• Anna Kůrková 
právní poradenství

• Michaela Švejdová
PR poradenství

 n Zaměstnanci Sítě MC

Služby Sítě MC zajišťovali:  
(různé pracovní úvazky)  

• Marcela Bradová (6)
finanční kontrolorka, správce účtů 
Sítě MC (od 20. 6. 2009)

• Nadja Juričková (7)
administrativní pracovnice, od září 
koordinace kampaní Sítě MC

• Rut Kolínská (1)
manažerka projektu MPSV, koordinátorka projektu 
Šance rodině i zaměstnání (Šance), lektorka

• Edita Kozinová (2)
manažerka projektu NROS, finanční řízení 
projektu Šance (od 1. 8. 2009)

• Pavlína Novotná (8)
externí účetní

• Vít Novotný (9)
správce IT (od 1. 8. 2009)

• Lucie Plešková (10)
manažerka projektu Šance, psaní projektů, 
do září koordinace kampaní Sítě MC

• Gabriela Richterová (11)
řízení a úprava webových stránek

• Miroslava Vlčková (3)
koordinátor projektu Šance (od 1. 9. 2009)

• Klára Vlková (12)
koordinátorka projektu Šance (17. 8. 2009)

• Lenka Vorlová (13)
administrativní pracovnice projektu 
Šance (1. 9. 2009)

• Svatava Staňková (14)
manažerka KraKo projektu MPSV (do 14. 5. 2009)

• Pavlína Švecová (4)
manažerka KraKo projektu MPSV (1. 8. 2009)
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 n Krajské koordinátorky

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

• Romana Baborová (15)

• Petra Benešová (16)

• Hana Cinková (17)

• Daria Čapková (18)

• Markéta Horáková (19)

• Jiřina Chlebovská (20)

• Klára Jarošová (21)

• Lenka Kalniková (22)

• Eliška Kasinová (23)

• Martina Leníková (24)

• Irena Macháčková (25)

• Bohuslava Nejedlá (26)

• Linda Pačesová (27)

• Hana Saitzová (28)

• Hana Šnajdrová (29)

• Pavlína Švecová (4)

• Zuzana Turčeková (30)

*) Velký dík patří všem přátelům, 
sympatizantům a zaměstnancům, 
kteří většinou nad rámec svých 
pracovních povinností přispěli 
ke zdárnému choduna organizace.
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Pohled do roku 2010

— Životu lze porozumět jen zpětně, ale musíme ho žít hledíce dopředu. —

— Søren Kierkegaard

Děkujeme dalším lidem, kteří Síť MC v roce 2009 pod-
pořili: odborníkům, představitelům spřátelených organi-
zací, představitelům MPSV a všech krajů, kteří rozumějí 
nutnosti podporovat rodinu v České republice, i politi-
kům, bez kterých by to nešlo.

Stejně jako partnerům na mezinárodním poli: členům 
MINE, GROOTS International a Huairou komisi.

Časopisům Máma a já a Uzlíček za mediální part-
nerství.

Děkujeme donátorům, kteří v roce 2009 Síť MC pod-
pořili finančně:

MPSV, ESF – grantové schéma OPLZZ, NROS – 
Blokový grant (Finanční mechanismus EHP a Norský 
finanční mechanismus), NAEP – Program celoživot-
ního učení Grundtvig – projekty partnerství, GROOTS 
International – projekt „capacity building

krajům: Jihočeskému, Jihomoravskému, 
Libereckému, Moravskoslezskému a Středočeskému – 
dary, Business Compass, s. r. o., Communio s. r. o., 
Copy General, s. r. o., Crystalis, a. s., Euroagentur 
Hotels & Travel a.s, Ing. Kamilu Nečasovi – Handysitt 
židličky, KDU-ČSL, Merck, s. r. o., Penzionu Bílá voda 
v Harrachově, Procter&Gamble, Řízení letového provozu 
ČR, s. p., Smart Press, s. r. o., Starbucks Coffee, Sun 
Drive Communications s. r. o. Trenkwalker a. s.

Proto poděkování na prvním místě patří našim rodi-
nám – našim manželům, partnerům a dětem. Bez jejich 
podpory a tolerance k dlouhým pracovním dnům a vel-
kému pracovnímu nasazení by to nešlo. Vaší podpory si 
vážíme a uvědomujeme si, že Síť mateřských center je 
tím, čím je z velké části hlavně díky vám.

Na druhém místě děkujeme členským mateřským 
centrům, díky kterým práce Sítě mateřských center má 
smysl. Děkujeme, že již 8 let věříte v to, že ve vašem 
spojení je síla.

Děkujeme členkám prezidia za velké pracovní na-
sazení a důvěru v dobrou myšlenku Sítě mateřských 
center.

Děkujeme zaměstnancům kanceláře za funkční zá-
zemí, které vytvářejí pro práci ostatních členů týmu Sítě 
a za příjemnou a klidnou atmosféru, která v kanceláři 
panuje. Zejména děkujeme všem tehdejším zaměstnan-
cům (Nadje Juričkové, Lucii Pleškové a Rut Kolínské 
včetně externistky Pavlíny Novotné) za jejich veškerou 
pomoc a podporu při náročném stěhování kanceláře, 
které v roce 2009 proběhlo.

Děkujeme krajským koordinátorkám za jejich práci 
v poli. Právě ony jsou tím nezbytným pojítkem s mateř-
skými centry – členy Sítě MC a jejich práce je klíčová 
pro fungování celé organizace.

Poděkování

Rok 2009 byl pro Síť mateřských center silným rokem. Po strastiplném 
roce 2008 jsme se všichni – prezidium, zaměstnanci kanceláře, krajské 
koordinátorky naplno položily do práce, a že jí bylo hodně, dokazuje tato 
výroční zpráva.

Kupodivu není snadné vyslovit přání do budoucna, když 
víme, že po létech „hubených“ přišel vytoužený rok 
bohaté sklizně. Můžeme si jen přát, abychom obstály 
a dokázaly vést společenství Sítě mateřských center 
v duchu slov, která napsal zakladatel moderní ekono-
mie Adam Smith: „Všichni členové společnosti se na-
vzájem potřebují a zároveň jsou vystaveni možnosti vzá-
jemných zranění. Kde potřebná pomoc vyvěrá z lásky, 

vděčnosti, z přátelství a vážení si sebe navzájem, tam 
se společnosti daří.“

Mějme naději, že Síť MC i nadále zůstane útočiš-
těm svých členů, vyhledávaným partnerem na poli ob-
čanské společnosti i pro ty, kterým byla svěřena péče 
o naši vlast.

— prezidium

Všem těmto organizacím a firmám za podporu Sítě MC a spolupráci 
děkujeme a i nadále budeme dělat vše proto, aby důvěra, kterou jste v nás 
vložili, byla zachována i do roku 2010.
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MC Jahůdka
Třešť

Sluníčko  
Mateřské centrum Třinec
Třinec 5

Centrum pro rodinu Náruč
Turnov

MC Motýlek
Týnec nad Sázavou

MC Ratolest
Týniště nad Orlicí

KCPR Uherské Hradiště bylo RC 
Bonifác DOMINO
Uherské Hradiště

RC Klíček
Unhošť

MC Sluníčko
Uničov

MC Uničov
Uničov

MC Pohádka
Ústí nad Labem

MC Ovečka (CPR Archa)
Ústí nad Labem

MC Medvídek
Ústí nad Orlicí

RC Srdíčko
Ústí nad Orlicí

Valašské Klobouky
Valašské Klobouky



KRAJ: JIHOČESKÝKRAJ: JIHOČESKÝ
Koordinátorka: Bohuslava Nejedlá
Počet MC: 17 (1. 1. 2009) – 20 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 3 (5 MC vstoupilo, 1 MC ukon-
čilo činnost, 1 MC ukončilo členství)
Počet společných akcí celkem: 11
• Regionální setkání: 2 za účasti 61 osob, z toho 
18 dětí
• Semináře: 5 (Syndrom vyhoření, Základy účetnictví 
a personalistiky, Třídění odpadu v MC i doma, Jak po-
kračovat, Fundraising v MC)
• Beseda u kulatého stolu: na téma Služby pro ro-
dinu a prorodinná politka kraje, pod záštitou náměst-
kyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské, za účasti hejtmana 
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, RNDr. Jany 
Krejsové, Mgr. Petra Studenovského, Mgr. Rudolfa 
Vodičky a Mgr. Rut Kolínské, celkem přítomno 
65 osob, z toho 47 dospělých a 18 dětí z 15 MC
• Putovní výstava: MC – služba rodině, aneb Jak se 
žije v Mateřských centrech (2009 České Budějovice, 
Strakonice, Písek, Vodňany, Vimperk, Prachatice, Dub 
u Prachatic, pokračuje ještě celý rok 2010), výstava vý-
razně přispívá k propagaci služeb MC i celorepublikové 

Sítě MC mezi rodiči, zástupci komunální politiky i ve-
řejnosti.
• Společný projekt: Projekt Podpora spolupráce 
a vzdělávání JČ MC podpořený Jihočeským krajem
• Společné pobyty: letní týdenní pobyt JČ MC 
ve Střelských Hošticích, (účast 50 osob, z toho 18 do-
spělých a 32 dětí ze 7 MC), setkání plné her a zábavy 
pro děti i rodiče, nedílnou součástí je i poradenství 
a výměna zkušeností mezi zástupkyněmi MC
• Spolupráce: Projekt Barevné prázdniny aneb 
Přijeďte k nám na výlet – nabídka výletů s progra-
mem pro JČ MC, zapojilo se 9 MC, cíl lépe se vzá-
jemně poznat, vyměnit si zkušenosti, prohlédnout si 
jiná MC, poznat zajímavosti města, spolu s nabídkou 
místních prorodinných, volnočasových, či kulturních 
aktivit, které město podporuje
• Finanční podpora v roce 2009: Krajské středisko 
Sítě MC získalo na společný projekt Podpora spolu-
práce a vzdělávání JČ MC grant od Jihočeského kraje 
ve výši 55 000 Kč, proto se nabídka Sítě MC v JČ kraji 
v roce 2009 výrazně zaměřila na tematické vzdělávací 
semináře. Uspořádaly jsme také více společných akcí. 
Posun nastal i v propagaci myšlenky MC, především 
zásluhou putovní fotografické výstavy MC – služba 

rodině. Na tuto výstavu získalo krajské středisko fi-
nanční záštitu náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské 
ve výši 10 000 Kč.
• Příklad dobré praxe: Od roku 2007 v kraji pořá-
dáme v společné pobyty pro MC. Cílem pobytu není 
jen zábava a hry (předloni na téma mimozemšťané, loni 
pravěk a letos zlatá horečka), ale také upevnění vzájem-
ných přátelských vztahů a navázání spolupráce mezi 
MC. Přirozenou cestou tak vznikají nová přátelství i užší 
spolupráce mezi jednotlivými MC. Účastnice setkání 
také později mnohem lépe spolupracují se Sítí MC.

Pobytu v nádherném areálu Školy v přírodě Střelské 
Hoštice se zúčastnilo 50 dětí a dospělých ze 7 ma-
teřských center. Účastníci vymýšleli pravěký pokřik, 
kreslili mamuta ve skutečné velikosti, vyráběli pravěký 
kostým, odlévali stopu mamutího mláděte, podepi-
sovali se na listinu statečných během stezky odvahy, 
hráli prakopanou, atd., atd. Úspěch každoročně slaví 
i rozcvičky a večerníčky a také Barevné počítání, kdy 
se musí každý, včetně kojenců a batolat, obléknout 
do předem určené barvy.

Na programu byl také výukový seminář pro děti i do-
spělé na téma Třídění odpadu ve spolupráci s centrem 
ekologické výchovy Cassiopeia ČB.

Činnost sítě MC v jednotlivýCh krajíCh

Naše představa, že výhody spolupráce a soudržnosti členských center se zúročí po volbách na podzim 
v roce 2008, se vyplnila. Zprávy jednotlivých koordinátorek vedle statistických údajů vystihují pouze 
to podstatné, co se v roce odehrálo, a v některých krajích přidávají zajímavé příklady dobré praxe. 
Za výsledky práce krajských koordinátorek jsou skryty hodiny neúnavné a trpělivé práce koordinátorek 
i dobrá spolupráce MC v jednotlivých krajích. Všem patří ještě jednou velké ocenění, jejich práce totiž 
neprospívá jen samotným MC, ale všem rodinám i celé společnosti.

 n Statistika činnosti 2009 – kraje

Kraj
MC Společné 

akce 
počet

Regionální setkání
Semináře

počet

Beseda u kulatého stolu 
počet

počet
účastníci

počet nárůst osby dospělí děti osby dospělí děti

Jihočeský 20 3 11 2 61 43 18 5 65 47 18

Jihomoravský 31 3 7 2 45 36 9 3 31 28 3

Karlovarský 5 -1 4 2 20 20 0 0 21 21 0

Královéhradecký 25 2 6 2 47 32 15 1 23 23 3

Liberecký 13 0 6 2 51 34 17 0 0 0 0

Moravskoslezský 17 0 7 2 16 16 0 4 5 5 0

Olomoucký 20 2 10 5 204 189 15 5 20 20 0

Pardubický 22 3 11 3 115 64 51 3 63 63 0

Plzeňský 14 0 1 4 56 50 6 0 17 15 2

Praha 31 -2 1 0 0 0 0 0 11 10 1

Středočeský 64 6 23 5 130 85 45 12 22 22 0

Ústecký 21 1 3 1 20 20 0 0 63 58 5

Vysočina 18 6 5 2 34 29 5 0 24 23 1

Zlínský 12 1 2 1 14 12 2 0 19 19 0

CELKEM 313 24 97 33 813 630 183 33 384 354 33
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KRAJ: JIHOMORAVSKÝKRAJ: JIHOMORAVSKÝ
Koordinátorka: Daniela Pevná (do 28. 2. 2009), 
Markéta Horáková (od 1. 3. 2009)
Počet MC: 28 (1. 1. 2009) – 31 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 5
Počet společných akcí celkem: 7
• Regionální setkání: 2 setkání za účasti 45 osob 
z toho 9 dětí
• Semináře: 3 semináře (Projektové řízení, 
Účetnictví MC, Cvičení s dětmi)
• Beseda u kulatého stolu: na téma: Možnosti spo-
lupráce mateřských center na realizaci prorodinné po-
litiky v Jihomoravském kraji, pod záštitou hejtmana 
Mgr. Michala Haška, za účasti radního JM kraje 
PhDr. Jiřího Altmana a Rut Kolínské, celkem 31 osob 
ze 13 MC (z toho 3 děti)
• Kampaň: Společnost přátelská rodině ve spolu-
práci s KU JMK
Síť MC v Jihomoravském kraji se v roce 2009 zamě-
řila na zjišťování potřeb MC v Jihomoravském kraji. 
Na základě požadavků mateřských center Síť MC za-
jistila vzdělávací semináře. Pro potřebu společné pre-
zentace byla zahájena příprava putovní výstavy foto-
grafií z archivů mateřských center. Také krajská soutěž 
Společnost přátelská rodině přispěla ke zvýšení proro-
dinného klimatu v Jihomoravském kraji. Mateřská cen-
tra oceňují především vzájemné poznávání a výměnu 
zkušeností s ostatními MC.

Na počátku roku 2009 proběhly první schůzky 
s představiteli Jihomoravského kraje. Přijetí panem 
radním PhDr. Jiřím Altmanem bylo vstřícné a spolu-
práce na sebe nenechala dlouho čekat. První aktivi-
tou, ke které byla MC přizvána, byly letní tábory pro 
děti z rodin postižených ekonomickou krizí. Podařilo se 
umístit 5 dětí do letního tábora zdarma. V září proběhla 
beseda u kulatého stolu pod záštitou hejtmana na téma 
„Možnosti spolupráce mateřských center na realizaci 
prorodinné politiky v Jihomoravském kraji“. Účastníci 
zhodnotili současný stav a hledali cesty ke společným 
aktivitám mateřských center, Sítě mateřských center, 
Jihomoravského kraje a obcí z Jihomoravského kraje.

Při besedě u kulatého stolu byla vyhlášená kraj-
ská soutěž Společnost přátelská rodině. Do soutěže 
bylo nominováno devět společností, ocenění zís-
kalo sedm z nich. Slavnostní vyhlášení výsledků pro-
běhlo v závěru roku opět ve spolupráci s představi-
teli Jihomoravského kraje za účasti několika význam-
ných osobností (hejtman Michal Hašek, herečka Alena 
Antalová, ředitel MOU Brno Jiří Vorlíček a další).

V Jihomoravském kraji také působí pracovní skupina 
pro rodinnou politiku, členem pracovní supiny je také 
zástupkyně mateřských center z Jihomoravského kraje.

KRAJ: KARLOVARSKÝKRAJ: KARLOVARSKÝ
Koordinátorka: Hana Šnajdrová
Počet MC: 5 (1. 1. 2009) – 5 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 1 MC ukončilo činnost
Počet společných akcí celkem: 4
• Regionální setkání: 2 setkání za účasti 20 osob

• Beseda u kulatého stolu na téma: Prorodinná 
politika, záštitu poskytl Miroslav Čermák, náměs-
tek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast sociál-
ních věcí a oblast neziskových organizací, za účasti ná-
městků hejtmana Karlovarského kraje M. Čermáka a V. 
Emlera, celkem 21 účastníků
• Kampaň: Národní týden manželství, Masopust SPR
• Spolupráce: Společná prezentace práce mateř-
ských center na Bambiriádě
V Karlovarském kraji se po dlouhých letech podařilo 
navázat kontakt s představiteli kraje. Také komunikace 
mezi centry se výrazně zlepšila a tak je možno říci, že 
společně tvoří jeden tým. V našem kraji se také začala 
rodit nová mateřská centra, která jsou do tohoto týmu 
srdečně zvána.
• Příklad dobré praxe: Mezi akce, se kterými se 
může Síť MC v Karlovarském kraji pochlubit, je jedno-
značně Bambiriáda, kde si vybudovala nenahraditelné 
místo. Společná prezentace zároveň prohloubila spo-
lupráci MC, protože během jednotlivých akcí byl i pro-
stor k vzájemnému poznání a především k výměně zku-
šeností. Díky tomu se z MC tvořících Síť stal tým skvě-
lých lidí. V kraji došlo také ke zrodu nových center, kte-
rým je Síť MC otevřeným partnerem. Také v komunikaci 
s krajským úřadem dosáhla značného posunu. Místní 
radní začali MC chápat jako schopné a smysluplné or-
ganizace, které velmi dobře plní svou funkci.

KRAJ: KRAJ: 
KRÁLOVÉHRADECKÝKRÁLOVÉHRADECKÝ
Koordinátorka: Hana Cinková
Počet MC: 23 (1. 1. 2009) – 25 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 2
Počet společných akcí celkem: 6
• Regionální setkání: 2 za účasti 47 osob z toho 
15 dětí
• Seminář: Public Relations pro MC – Jak psát tis-
kovou zprávu
• Beseda u kulatého stolu: Beseda představila čin-
nost mateřských center v Královéhradeckém kraji za 
účasti radního za sociální oblast p. Miroslava Uchytila, 
celkem přítomno 23 dospělých a 3 děti z 9 MC
• Kampaň: Společnost přátelská rodině pod zášti-
tou hejtmana KH kraje pana Lubomíra France spojená 
s prezentací činnosti Sítě MC v jiných krajích – 6 MC
• Spolupráce: Hromadné registrace do projektu 
Rodinné pasy – 15 MC
Během roku 2009 MC v kraji navázala intenzivnější 
spolupráci, setkávání a předávání zkušeností. Zájem 
o sdílení zkušeností mezi MC se stává nedílnou sou-
částí společných setkání. Spolupráce MC v kraji se 
úspěšně rozvíjí i formou realizace společných projektů, 
stejně tak i spolupráce s krajským úřadem. V roce 
2009 byla při krajském úřadu ustanovena Komise pro 
rodinu a zástupkyně MC byla přizvána k účasti v ko-
misi. Beseda u Kulatého stolu přinesla další podnět-
nou diskusi a podporu MC ze strany KÚ. MC mohla 
čerpat finanční podporu z dotačního programu na pod-
poru doplňkových služeb k sociálním službám a dále 

se pracuje na dotačním programu přímo pro MC. 
Královéhradecký kraj zahájil realizaci projektu Rodinné 
pasy, na které se významně podílí i MC formou propa-
gace projektu a hromadných registrací rodin. Další vý-
znamnou společnou akcí Sítě MC a Kraje byla Kampaň 
Společnost přátelská rodině, která vyvrcholila 2.listo-
padu 2009 oceněním 5 společností na místní a 5 spo-
lečností na krajské úrovni ve Studiu Beseda Klicperova 
divadla v Hradci Králové.

Královéhradecký kraj je další v pořadí, který pod-
poruje rodiny s dětmi žijící v regionu prostřednictvím 
projektu rodinné pasy. Projekt je založen na budování 
sítě poskytovatelů slev u organizací působících v ob-
lasti kultury, sportu a volnočasových aktivit a podpo-
ruje tak společné trávení volného času rodičů s dětmi. 
Mateřská centra se podílejí na propagaci a realizaci 
projektu Rodinné pasy a díky této spolupráci vznikají 
další společné projekty.

KRAJ: LIBERECKÝKRAJ: LIBERECKÝ
Koordinátorka: Klára Jarošová (od 2. 2. 2009)
Počet MC: 12 (1. 1. 2009) – 14 ( 31. 12. 2009)
Nárůst členů: 2
Počet společných akcí celkem: 6
• Regionální setkání: 2 za účasti 51 osob z toho 
17dětí
• Putovní výstava: Jak se žije v mateřských cent-
rech – Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem 
(Liberec, Hejnice, Jilemnice, Turnov, Jablonec n.N., 
Nový Bor)
• Kampaň: Přijďte pobejt – Den otevřených dveří 
(účast 13 MC)
• Výjimečná akce: 2 (krajská Pracovní skupina)
• Příklad dobré praxe: Síť MC se v kraji v tomto 
roce hlouběji zaměřila na přiblížení a seznámení zá-
stupců státní správy a veřejnosti s funkcí a úlohou 
mateřských center. Prvním krokem „přiblížení“ vní-
mala centra již tradiční kampaň Sítě MC Den otevře-
ných dveří: „Přijďte pobejt“, která jednotnou a ucele-
nou koncepcí v kraji sklidila velký úspěch. Centra zde 
prezentovala nejen působnost celorepublikovou, ale 
především působnost místní a regionální. Akcí se též 
podařilo podchytit zájem zástupců Libereckého kraje, 
kteří přislíbili budoucí aktivní spolupráci a podporu 
myšlenky mateřských center. Tato se pak plně odra-
zila v realizaci výstavy „Jak se žije v mateřských cent-
rech – ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem“, 
ta se uskutečnila pod záštitou Libereckého kraje. Této 
akce se zúčastnilo mnoho zástupců organizací a úřadů 
kraje včetně zastupitelů měst a obcí, ve kterých mateř-
ská centra již mají svou tradici, nebo zde působí teprve 
krátce, či na svůj vznik teprve čekají. Všem těmto tak 
přiblížila cíle a postoje mateřských center a otevřela 
cestu k bližší či počínající spolupráci. Mateřská centra 
i samotní zástupci státní správy si tak přímo ověřili, že 
osobní setkání a komunikace, přímá prezentace a ná-
zorné příklady vedou ke konkrétním krokům a výsled-
kům možná zpočátku skromné spolupráce, která však 
obohacuje nejen sdružení určité skupiny obyvatelstva, 
ale má z ní prospěch i široká veřejnost.
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To, že mateřská centra mají ve společnosti svou stá-
lou vzrůstající úlohu, dokazuje i fakt, že v průběhu roku 
se stávající počet MC sdružených v Síti MC rozrostl 
o 2 centra, 4 centra projevila o členství zájem a Síť MC 
pomáhala v kraji vzniku dalším 4 novým centrům.

KRAJ: KRAJ: 
MORAVSKOSLEZSKÝMORAVSKOSLEZSKÝ
Koordinátorka: Lenka Kalniková
Počet MC: 17 (1. 1. 2009) – 17 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 1 MC ukončilo členství a 1 MC 
vstoupilo do Sítě MC
Počet společných akcí celkem: 7 (4 semi-
náře, 2 RS, 1 SPR)
• Regionální setkání: 2 regionální setkání za účasti 
16 osob
• Semináře: 4 (Individuální fundraising, PO a BOZP, 
Lektor cvičení s dětmi, Local to Local Dialog)
• Beseda u kulatého stolu: Akce proběhla pod zá-
štitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje 
Mgr. Věry Palkové. Hlavním tématem byla „Prorodinná 
politika v Moravskoslezském kraji“. Za krajský úřad 
se zúčastnili náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková, 
Mgr. Daniel Rychlík (vedoucí odboru sociálních věcí), 
PaedDr. Libor Lenčo (vedoucí odboru školství, mládeže 
a sportu). Za Síť MC se účastnila Mgr. Rut Kolínská 
a Mgr. Edita Kozinová. Aktivně se zapojili zástupci 
z 5 mateřských center.
• Kampaň: Kampaň SPR se konala na krajské úrovni 
pod záštitou hejtmana Ing. Jaroslava Palase. Její vy-
hodnocení proběhlo zcela netradičně a to jako součást 
celorepublikového setkání mateřských center v Ostravě. 
Celkem se této akce zúčastnilo 107 dospělých a 4 děti.
• Oceněno bylo 7 organizací (mimo mateřská 
centra).
• Společný projekt: „Slova nejsou důležitá 
II.“ – jedná se o ojedinělý projekt, jehož žadatelem 
je Rodičovské centrum Chaloupka a partnery jsou 
4 Síťová centra v kraji. Cílem je integrace rodin cizinců 
do komunit mateřských center. „Profesionalizace ma-
teřských center v MS kraji“ – první projekt krajského 
střediska Sítě v Moravskoslezském kraji. V rámci to-
hoto projektu proběhly vzdělávací semináře pro pra-
covníky MC.
Rok 2009 byl pro mateřská centra v Moravskoslezském 
kraji výjimečný a celkově velmi vydařený. Díky pro-
jektu, který byl podpořen z krajského úřadu, se cen-
tra účastnila dotovaných vzdělávacích seminářů, je-
jichž témata reflektovala nejakutnější vzdělávací po-
třeby. Společné akce Sítě byly příležitostí pro bližší po-
znání se a navázání vztahů.
• Příklad dobré praxe: Velký úspěch opět zazna-
menala průkopnická práce v oblasti integrace cizinců 
do komunit mateřských center. Na úspěšný roční pi-
lotní projekt (2007 – 2008) navázal projekt další, dvou-
letý, který byl realizován v městech Ostrava, Karviná, 
Bohumín a Frýdek-Místek. Výstupy z této náročné 
a mnohdy mravenčí práce byly prezentovány na ce-
lorepublikovém setkání mateřských center a také na 

konferenci v Barceloně. Práce s cizinci je práce s jed-
notlivci, kde velkou roli hraje jak vzájemná důvěra, tak 
mezikulturní odlišnosti a rozdílné vnímání hodnot a po-
třeb. Je to práce, která je velmi časově náročná a nelze 
očekávat přehnaně velké výsledky. O to více ale potěší, 
když se nějaká „akce“ skutečně podaří a vynaložené 
úsilí přinese možná malé, leč sladké ovoce. Jedním 
za všechny tyto pomyslné úspěchy může být uvedena 
krátká citace dopisu Japonky Maaki, která se zapojila 
do aktivit projektu a v průběhu roku se odstěhovala zpět 
do Japonska. Dopis byl adresován koordinátorce Petře 
Kalichové. „Vlastně ses stala mojí první přítelkyní, co 
jsem sem přijela. Od chvíle, kdy jsem tě potkala, se 
můj život v Ostravě změnil. Nikdy nezapomenu na čas 
strávený s tebou.“  

KRAJ: OLOMOUCKÝKRAJ: OLOMOUCKÝ
Koordinátorka: Hana Saitzová
Počet MC: 18 (1. 1. 2009) – 20 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 2
Počet společných akcí celkem: 10
• Regionální setkání: 5 za účasti 204 osob z toho 
15 dětí
• Semináře: proběhlo 5 seminářů na téma – ekolo-
gie, účetnictví, 2× tvorba projektů, účetní směrnice
• Beseda u kulatého stolu: na téma Jaké jsou mož-
nosti rodinné politiky na krajské úrovni, jaké jsou po-
třeby mladých rodin a co je možné udělat pro to, 
aby se rodinám žilo lépe, pod záštitou hejtmana OK 
Ing. Martina Tesaříka, za účasti náměstkyně hejtmana 
Y. Kubjátové, nám. hejtmana P. Horáka a nám. primátora 
L. Šnévajse. Celkem přítomno 10 MC, 10 zástupců po-
litiků a tisku
• Kampaň: Společnost přátelská rodině – na krajské 
úrovni, 6 oceněných
• Společný projekt: EKOOKA – ekologické okamžiky 
v MC
Práce koordinátorky se výrazně posunula směrem 
k lobbingu, zviditelňování práce mateřských center 
i vytváření pozitivního obrazu o mateřských centrech 
směrem k veřejnosti. Podařilo se navázat úzkou spo-
lupráci s krajem i městem Olomoucí, mj. i díky účasti 
koordinátorky v KPSS ve skupině Děti, mládež a rodina. 
Město Olomouc i Olomouckých kraj počítá s činností 
mateřských center i ve svém rozpočtu – nový grantový 
program sociální odboru OK podporující činnost proro-
dinných organizací.

Díky dotaci z ESF se podařilo úspěšně nastarto-
vat dva velké vzdělávací projekty, do nichž je zapo-
jeno vždy 5 partnerských mateřských center Sítě MC. 
Jeden z nich „Eeny Meeny nejen plíny“ je zaměřen na 
výuku anglického jazyka prostřednictvím pobytových 
kurzů s hlídáním dětí po dobu jednoho roku. V druhém 
roce projektu pak prostřednictvím mezinárodní sítě MC 
budou MC navazovat mezinárodní spolupráci s partner-
skými MC v zahraničí. Druhý projekt „Sebevzděláváním 
k hodnotnějšímu životu“ je zaměřen na získání speci-
fických dovedností, které rodiče potřebují pro hladký 
návrat na trh práce po RD.

Mateřská centra v Olomouckém kraji mají o účast 
v projektech z OPLZZ velký zájem. V současné době je 
vzdělávání i návrat na trh práce to, co klienty center za-
jímá a administrace nebo spolupráce na podobném 
projektu posunuje činnost mateřských center k větší 
profesionalitě a vytváří pracovní příležitosti s lepším fi-
nančním ohodnocením.  

KRAJ: PARDUBICKÝKRAJ: PARDUBICKÝ
Koordinátorka: Petra Benešová
Počet MC: 19 (1. 1. 2009) – 22 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 3
Počet společných akcí celkem: 11
• Regionální setkání: 3 setkání za účasti 115 osob 
z toho 51 dětí
• Semináře: 3 semináře – Pokladna a její správné 
vedení, Angličtina pro batolata, Jak psát úspěšně 
projekty
• Beseda u kulatého stolu: na téma Prorodinné 
služby měst a Pardubického kraje pod zášti-
tou Mgr. Miloslava Macely, radního Pardubického 
kraje zodpovědného za sociální péči, za účasti 
MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra pro soci-
ální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu 
MPSV, akce se zúčastnili zástupci městských úřadů, 
mateřských a rodinných center a krajského úřadu v cel-
kovém počtu 63 osob.
• Putovní výstava: Jak se žije v mateřských centrech 
(Informační centrum Pardubice)
• Kampaň: předávání ocenění Společnost přátelská 
rodině
• Společný projekt: Aktivní rodiče a Rodičovská do-
volená – období růstu
• Spolupráce: Rodinné pasy
Rok 2009 byl rokem pokračování úspěšné vzá-
jemné spolupráce mezi centry, spolupráce Sítě MC 
a Krajského úřadu Pardubice, ale i mezi centry a měst-
skými úřady. K rozšíření spolupráce jednotlivých center 
a městských úřadů přispěl již 3. ročník besedy u kula-
tého stolu, tentokrát na téma Prorodinné služby měst 
a Pardubického kraje, k nejvýznamnějším hostům pa-
třil MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra pro soci-
ální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu 
MPSV. Setkání se zúčastnili i zástupci jednotlivých 
městských úřadů, Krajského úřadu Pardubice a mateř-
ských a rodinných center. Síť MC v Pardubickém kraji 
zorganizovala celkem 6 regionálních setkání a semi-
nářů, na kterých docházelo k vzájemné výměně zku-
šeností a nabytí vědomostí potřebných k profesiona-
lizaci center. K největším úspěchům vzájemné spolu-
práce patří realizace dvou projektů z finančních pro-
středků ESF. Projekty Aktivní rodiče a Rodičovská do-
volená – období růstu, realizují centra ve spolupráci 
s firmou Konep, celková výše dotace obou projektů je 
8 328 215 Kč. Hlavním cílem projektů je vzdělávání 
návštěvníků center, profesionalizace a částečná úhrada 
provozních nákladů. Takovéto projekty posouvají cen-
tra dopředu ve vzájemné komunikaci, toleranci a zku-
šenostech.
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KRAJ: PLZEňSKÝKRAJ: PLZEňSKÝ
Koordinátorka: Irena Macháčková
Počet MC: 14 (1. 1. 2009) – 14 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: -
Společná akce: Bambiriáda 7 MC
• Regionální setkání: 4 za účasti celkem 56 osob 
z toho 6 dětí
• Beseda u kulatého stolu: na téma „Spolupráce 
Plzeňského kraje a mateřských center v oblasti služeb 
pro rodinu“ za účasti radní pro sociální oblast Dagmar 
Terelmešové a zástupců odboru sociální věcí KÚ cel-
kem přítomno 17 dospělých a 2 dětí z 8 MC
• Spolupráce: navázána s KU a NRZP v oblasti 
Euroklíčů
Krajská koordinátorka se po mateřské dovolené plně 
zapojila do činnosti až v jarních měsících a pokračo-
vala v plnění předchozích plánů. Síť MC si v kraji stále 
klade jako hlavní cíl zvýšení spolupráce členských MC 
a realizaci takových aktivit, které povedou k vyšší pres-
tiži členů Sítě MC jak pro cílovou skupinu klientů tak 
pro odbornou i laickou veřejnost. Tato snaha byla vý-
razně podpořena nalezením společného zájmu Sítě MC 
a krajského úřadu. MC byla mimořádně zařazena do 
Komplexního katalogu sociálních služeb v kraji a byla 
zahájena jednání o konkrétní finanční podpoře cen-
ter. Krajský úřad vyšel vstříc také potřebě MC na pod-
poru jejich prezentace a umožnil prezentaci na svých 
webových stránkách. Podpořil také rozhodnutí připra-
vit vlastní společnou propagační akci členů Sítě MC 
namísto jejich společné účasti v aktivitách jiných sub-
jektů, která se nezdá dostatečně efektivní. S realizací 
počítáme v příštím roce.

Současně si společně uvědomujeme i pozici vzá-
jemné konkurence MC včetně boje o klienta. Vnímáme 
potřebu stanovit pro spolupráci i konkurenci společná 
pravidla. Události v kraji, které pomohly rozpoznat pl-
něji různé stránky vzájemných vztahů, spustily proces, 
ve kterém se Síť MC snaží hledat cesty a opatření k vy-
vážení vztahů a pozice svých členů k Síti MC i k sobě 
navzájem.

KRAJ: PRAHAKRAJ: PRAHA
Koordinátorka: Eliška Kasinová (do 
30. 8. 2009) a Romana Baborová (od 1. 12. 
2009)
Počet MC: 33 (1. 1. 2009) – 31 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 2 MC ukončila členství
Počet společných akcí celkem: 1 společná 
prezentace MC na Bambiriádě
• Kulatý stůl: dne 21. 4. 2009 proběhlo setkání u ku-
latého stolu s představiteli MHMP, MPSV, Sítě MC 
a několika zástupců členských MC v Praze
V tomto roce byla činnost KraKo v Praze utlumena. 
Došlo k tomu, že několik měsíců byla funkce krajské 
koordinátorky neobsazena, a tak se nedostalo na ně-
které plány z předešlého roku a několik úkolů zůstalo 
nedokončeno. Dobrou zprávou je, že i zásluhou Sítě 
MC se podařilo prosadit a schválit Koncepci rodinné 
politiky hl. města Prahy, která může být užitečným 

návodem pro mateřská a rodinná centra a MHMP při 
hledání cest ke splnění společných cílů. Na konci roku 
Síť MC vyhlásila výběrové řízení na krajské koordiná-
torky a posléze místo obsadila Romanou Baborovou, 
která má v plánu činnost KraKo naplno obnovit a navá-
zat na dobré zkušenosti svých předchůdkyň. V následu-
jícím roce by se ráda soustředila na navázání dobrých 
vztahů se členskými centry, jejich zapojení do společ-
ných akcí a kampaní a zejména se věnovat PR aktivitám 
a zvýšení propagace akcí v mateřských centrech.

KRAJ: STřEDOČESKÝKRAJ: STřEDOČESKÝ
Koordinátorky: Jiřina Chlebovská a Linda 
Pačesová
Počet MC: 58 (1. 1. 2009) – 64 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 6 (11 MC vstoupilo, 3 MC ukon-
čila či výrazně omezila činnost, 2 MC ukončila 
členství)
Počet společných akcí celkem: 23
• Regionální setkání: 5 za účasti 85 dospělých 
a 45 dětí
• Semináře: 12, z toho 10 v rámci projektu Šance 
rodině i zaměstnání, dále výtvarné techniky a seminář 
k žádosti k humanitárnímu fondu kraje
• Beseda u kulatého stolu: na téma Středočeský 
kraj – místo přátelské rodinám pod záštitou hejtmana 
MUDr. Davida Ratha, za účasti radní pro sociální oblast 
kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové a členů sociál-
ního výboru zastupitelstva, celkem přítomno 22 osob
• Výjezdní zasedání sociálního výboru zastupi-
telstva SK v Nymburce: prezentace činnosti Sítě MC
• Putovní výstava: Jak se žije v mateřských cent-
rech Středočeského kraje, aneb MC jako služba rodině, 
vernisáže v okresech Mělník, Kladno (Lány), Rakovník, 
6 přípravných setkání MC v okresech
• Bambiriáda: společná prezentace 7 MC
Ve Středočeském kraji jsme navázali na dobré zkuše-
nosti předchozích let, pořádali regionální setkání a se-
mináře v různých částech kraje, nově byla ustavena 
užší pracovní skupina, která podávala podněty pro spo-
lupráci a připravila besedu u kulatého stolu na kraj-
ském úřadě, podařilo se nám zahájit spolupráci v ob-
lasti přípravy koncepce prorodinné politiky kraje.
• Příklad dobré praxe: V kraji Vysočina jsme se in-
spirovali nápadem na putovní výstavu fotografií, její 
provedení je však v našem kraji originální a nároč-
nější. Velký počet MC neumožňuje uspořádat výstavu 
v každém městě, ani nemohlo mít každé centrum svůj 
vlastní panel. Zaměřili jsme se tedy na fenomén ma-
teřského centra jako služby pro rodinu, připravili vý-
stavu jako ukázku různorodé a přesto podobné čin-
nosti členů Sítě MC v našem kraji. Podkladem fotogra-
fií a textů prochází celé spektrum duhy, výtvarně je do-
plňují otisky dětských ručiček a nožiček. Vystavovat 
jsme se rozhodli v každém okrese, kterých máme sho-
dou okolností dvanáct stejně jako měsíců, po které vý-
stava bude probíhat, MC v okrese intenzivně spolupra-
cují při přípravách vernisáže. Nedílnou součástí výstavy 
je kniha přání, vzkazů a pozdravů, která se postupně 
plní milými slovy v obrysech rukou pisatelů – herců, 

sportovců, politiků, představitelů měst a obcí, ale 
i běžných návštěvníků výstavy. Letos jsme výstavu při-
pravili a zahájili, putovat po kraji a vytvářet podmínky 
pro spolupráci center bude i po větší část příštího roku. 

KRAJ: ÚSTECKÝKRAJ: ÚSTECKÝ
Koordinátorka: Martina Leníková a Zuzana 
Turčeková (obě od 15. 2. 2009)
Počet MC: 20 (1. 1. 2009) – 21 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 1 (3 MC vstoupila, 2 ukončila 
členství)
Počet společných akcí celkem: 3
• Regionální setkání: 1 v MC Radka, Kadaň (20 zú-
častněných osob)
• Beseda u kulatého stolu: na téma „Prorodinná 
politika v kraji“ pod záštitou radní pro sociální ob-
last Bc. Jany Ryšánkové, celkem přítomno 58 dospě-
lých a 5 dětí
• Putovní výstava: Jak se žije v mateřských cent-
rech (výstava proběhla ve všech městech ÚK, kde jsou 
členská MC)
V únoru roku 2009 dostal kraj nové vedení. Krajskou 
koordinátorku Martinu Leníkovou (Litoměřice) a zástup-
kyni KraKo Zuzanu Turčekovou, DiS (Děčín). Vše se 
v kraji opět rozběhlo, tak jak má a vlivem příznivých 
podmínek (díky společnému úsilí a dobré spolupráci 
obou žen a díky nové politické situaci v kraji) se po-
dařilo nastavit komunikaci s krajským úřadem.. Velké 
podpory se nám dostalo ze strany radní pro sociální 
oblast Bc. Jany Ryšánkové a Ing. Luboše Trojny, vedou-
cího oddělení vnějších vztahů a administrativních čin-
ností v kanceláři hejtmana.

Problémy s komunikací, které v kraji panovaly, za-
čaly pomalu odpadat a začal se rozvíjet nový vztah 
mezi Sítí MC a členy v kraji. Reakce členek na maily 
se stávaly stále častějšími. Snad k tomu přispěly i ná-
vštěvy koordinátorek v jednotlivých centrech, které po-
kračují i nadále.

Společně s Ústeckým krajem se nám podařilo na-
plánovat besedu u kulatého stolu na 21. září, kterému 
předcházelo naše 1. společné regionální setkání v MC 
Radka v Kadani. Díky kulatému stolu se otevřel gran-
tový program i pro MC v kraji a celkový dojem ze 
všech stran byl ideální. Beseda podpořila další vztahy 
ve všech centrech a městech. Součástí besedy bylo za-
hájení Putovní výstavy vernisáží a vyhlášení kampaně 
Společnost přátelská rodině.

Každé centrum pro Putovní výstavu připravilo panel 
s fotografiemi, obrázky a informacemi o svém MC. 
Organizace se zhostila většina center, která dostala roz-
pis s jednotlivými místy konání. Do akce se zapojily 
i některé úřady a ochotně s přípravami či s následným 
doručováním pomáhaly.

Nyní je situace v kraji nastavena správným směrem 
a nic nechybí k dalšímu rozvíjení. O dobré jméno Sítě 
MC se stále úspěšně starají členská MC v kraji, která 
pořádají pravidelně akce pro veřejnost a mají povětšině 
skvělé vztahy se svým vedením města. Nechť tato situ-
ace panuje i nadále!
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KRAJ: VYSOČINAKRAJ: VYSOČINA
 
Koordinátorka: Daria Čapková
Počet MC: 12 (1. 1. 2009) – 18 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 6
Počet společných akcí celkem: 5
• Regionální setkání: 2 (29 osob a 5 dětí)
• Beseda u kulatého stolu na téma: možnosti spo-
lupráce s KÚ kraje Vysočina, podmínky podpory ma-
teřských center z rozpočtu kraje, spolupráce v projektu 
Rodinné pasy, diskuse nad aktuálními problémy. Záštita 
radní pro sociální oblast Mgr.et Bc. Petr Krčál, za účasti 
jednotlivých zástupců MC kraje Vysočina, JUDr. Věry 
Švarcové vedoucí odboru sociálních věcí a Ing. Jiřího 
Cardy, ředitele společnosti Sun Drive. Celkem 23 do-
spělých a 1 dítě.
• Putovní výstava: Jak se žije v mateřských centrech 
Třebíč, Hrotovice, Dukovany
• Kampaň: Táta dneska frčí
• Spolupráce: Rodinné pasy
MC kraje Vysočina se v roce 2009 intenzivněji zamě-
řila na spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina. 
Dne 22. 4. 2009 proběhl kulatý stůl se zástupci MC, 
zástupci KÚ kraje Vysočina a Ing.Jiřího Cardy, ředi-
tele společnosti Sun Drive, kde se dojednala vzá-
jemná spolupráce na propagaci Rodinných pasů a fi-
nanční podpora členů Sítě MC, která v tomto roce byla 
30 000 Kč na jedno MC.

Jedním z cílů projektu Rodinných pasů (dále jen RP) 
je kvalitní prožití života a zejména různorodé trávení 
volného času. MC v Horní Cerekvi, Radešínské Svratce, 
Hrotovicích, Třebíči ve spolupráci s RP přichystala bo-
hatý program pro celé rodiny.

Putovní výstava „Jak se žije v mateřských centrech“ 
MC kraje Vysočina, která odstartovala svoji pouť už 
v roce 2008, putovala v roce 2009 po dalších místech 

kraje a myšlenka putovní výstavy se rozšířila i do dal-
ších krajů České republiky.
• Příklad dobré praxe: Radujme se ruku v ruce – 
společné pozastavení v čase adventu zástupců jed-
notlivých MC, měst a kraje. Dne 27. 11. 2009 se 
v Třebíčském MC sešli zástupci MC, kraje i měst 
na adventním setkání „Radujme se ruku v ruce“. 
Neformální společenství, kdy všichni společně uvili ad-
ventní věnec, otevřelo cestu k navázání nových vztahů. 
Čas adventní se nám tak stal časem obdarovávání, vzá-
jemné podané ruky a časem poselství do dalšího roku: 
„Věnec je víc než pouhou okrasou. Zelené větve pro-
voní dům, znamenají život uprostřed odpočívající pří-
rody, kruh vyjadřuje společenství a plameny světlo, 
které osvěcuje každého člověka. Svíce jsou čtyři jako 
čtyři adventní neděle.“

KRAJ: ZLÍNSKÝKRAJ: ZLÍNSKÝ
Koordinátorka: Pavlína Švecová (zastupující)
Počet MC: 11 (1. 1. 2009) – 12 (31. 12. 2009)
Nárůst členů: 1
Počet společných akcí celkem: 2
• Regionální setkání: 1 za účasti 14 osob z toho 
2 děti
• Beseda u kulatého stolu: na téma Role mateř-
ských center v kraji, záštita Zlínského kraje, za účasti 
Mgr. Taťána Nersesjan (radní pro sociální oblast, 
Mgr. Rut Kolínská (prezidentka Sítě MC), Ing. Fuksa, 
celkem 19 osob
• Společný projekt: Podpora environmentálně še-
trné činnosti mateřských center v Moravskoslezském 
a Zlínském kraji
Pro mateřská centra v kraji byla důležitým krokem 
v roce beseda u kulatého stolu pod záštitou Zlínského 
kraje. MC dále pokračovala v navázání vzájemné 

komunikace mezi sebou navzájem a rok byl také pro 
kraj úspěšný v počtu dalších nově založených mateř-
ských center.
• Příklad dobré praxe: Tři mateřská centra v kraji – 
RMC Sluníčko Vsetín, MC Kolovrátek Rožnov a MC 
Klubíčko Kroměříž – se po celý rok velmi úspěšně 
účastnila projektu Podpora environmentálně še-
trné činnosti mateřských center v Moravskoslezském 
a Zlínském kraji, podporovaný a financovaný Nadací 
rozvoje občanské společnosti z Blokového grantu pro 
NNO Finanční mechanismy EHP/ Norska.

Cílem projektu bylo pomoci třem vybraným MC 
ze Zlínského a šesti MC z Moravskoslezského kraje 
udělat svůj provoz šetrnější k životnímu prostředí. 
Každému z těchto MC byla na míru navrhnuta organi-
zační a technická opatření snižující negativní vlivy je-
jich činnosti na životní prostředí. Zapojená mateřská 
centra se stanou díky projektu pozitivním příkladem 
pro následné rozšíření této myšlenky na další regiony.

Projekt využil toho, že klienti mateřských center – 
rodiče malých dětí a těhotné ženy – jsou vnímavější 
k problematice ochrany životního prostředí, šetrné spo-
třeby a souvisejících vlivů na zdraví dětí i dospělých. 
Projekt byl zaměřen i na pracovníky MC, kterým pro-
jektové aktivity umožní zvýšení vlastních kompetencí. 
Všechna MC ve Zlínském kraji zapojená do tohoto pro-
jektu v tomto roce uspořádala pro své klienty spoustu 
aktivit spojených s ochranou přírody, recyklace, besedy 
s ekotematikou související s projektem, většina MC za-
čala používat ekologické čisticí prostředky, dřevěné 
hračky, nakoupila úsporné žárovky, koše na tříděný 
odpad, pákové baterie s perlátory, lisy na petlahve, za-
čala používat recyklovaný papír, vystavěla zateplovací 
příčky v interiérech a podobně, čímž jdeme opravdu 
příkladem všem rodinám našich klientů a ve většině 
mateřských center v těchto aktivitách i po ukončení 
projektu pokračují.

nárůst Členů sMC v roCe 2009

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

289

302
305

307

295

299

308

299

310
312

306

313

290

300

280

310

23



 n Introductory Word
We entered 2009 year sharing real enthusiasm for work 
and desire to overcome expected financial difficulties 
because we believe in the powerful thought of mother 
centres and mutual cooperation within the Network of 
mother centres. With the limited number of employ-
ees and huge amount of voluntary work we conquered 
the most difficult period. The ray of hope for the bet-
ter times flashed in the form of great success of the 
project Chance of family and career which realization 
we have started off on 1. 8. 2009.

Also we had to cope with unexpected eviction from 
the office accomodation, but we managed to find even 
better and cheaper office space, the moving helped 
employees to pull themeselves together so we could 
symbolically start off new era in the new place.

The convincing evidences of laborious work of 
regional coordinators became huge stimulation not 
only for us but also for the member mother centres. 
Awareness that they mustn’t miss a trick pushed the 
coordinators to take steps which were appreciated from 
the side of the region representatives in the form of dif-
ferent grant programmes, possibilities of proportion of 
various projects as well as openness towards concep-
tual solution of “family-aimed” politics.

We would like to thank to all mother centres which 
took collaboration within the Network of mother centres 
as a challenge to “joint peregrination” where one can 
inspire each other, where the stronger help the weaker, 
where new fellow travellers are warmly welcome. We 
know very well that without support and collaboration 
of individual centres the work of region coordinators 
cannot be done.

We believe that services of the Network of mother 
centres are helping to retain individual mother centres, 
high standard of the Netrwork of mother centres’s work 

has been approved by the Ministry of Social Affairs and 
Labour which granted the Network of mother centres 
status of approved organization.

We are proud to say that even in the present days 
which are based on competitive approach and perform-
ance, we have been accompained by the spirit of co-
hesiveness, tolerance, deep respect, faith and courage 
to look for the new outlook throughout the whole year 
2009 up till now.

— Rut Kolínská, Edita Kozinová, Pavlína Švecová, Soňa 
Tomková, Miroslava Vlčková – members of presidium 

of the Network of MCs 

 n Mission of the Czech 
Network of MC

Mother centers have been working in the Czech 
Republic since 1992. Based on many years of expe-
rience with co-operation with mother centers, there 
was an obvious need of civic union of the Network of 
mother centers which was created in 2001.

The assembly of the members specified and ex-
tended project of the Network of MC:
1. Co-ordination, advertising, and extending the 
Network movement in CZ and connecting it to interna-
tional organizations
2. Strengthening values of family circles and relation-
ships between generations, parenting, and both moth-
ers and fathers roles in society
3. Support of legal protection to families, maternity 
and equal opportunities for all
4. Support of healthy life in healthy environment

 n Warranty Of The 
Network Of MC

The assembly of members as well voted Ethic codex of 
the Network of MC in 2007, which includes warranty. 
The Network guarantees, that the member organization:
• is not founded to make a profit
• is self-contained and non-profit organization 

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

groups regardless of race nor religion
• maintains a principle of self-help
• represents a socially preventive function
• is a place where all generations 

meet with a special emphasis on 
people taking care of little kids

• motivates to active parenting
• offers important information 

mostly in the family field
• provides self education, exchanging 

own experience and knowledge
• offers self-fulfillment
• is kind of an open gate from where a lot 

of activities is provided for the public
• participates in society development
• Neither the title of the mother center 

nor its full working range is decisive.

 n Activity Of The Network Of MC
The network of mother centres became a solid organi-
zation which fulfilled Strategic aims approved at the 
general meeting in 2007 and extended and improved 
offer for membership Mother centres.

Service for the members

CONSULTANCY AND METHODICAL GUIDANCE
All members of the Network of mother centres could 
use individual legal, accounting, project and PR? con-
sultancy through the phone or email, other pieces of 
advice could be found on web pages in the counselling 
section. Consultancy for the establishing or existing 
mother centres in particular regions were carried out by 
the regional coordinators.

enGlish suMMary

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

— Despite my momentary petty jealousy with mother centres (in the cases they are becoming more 
interesting than me for my wife) I consider them, without any doubt, one the of pillars of human 
society. Thanks to my wife I could witness to foundation of mother centre in the small town or – in 
other words – how is “wretched nothing” step by step transformed into “promising something.” From 
my point of view, mother centres represent scarce symbiosis of alternative and rational. And let me 
share one personal comment: our marriage has improved distinctively since the foundation of the 
mother centre in Sázava, because we have no time for possible conflicts:-) —

— Michal Viewegh, czech writer
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EDUCATION
In 2009 the Network of mother centres offered alto-
gether 44 seminars.

From this number 11 seminars for mother centres 
occured all over the country and 33 occured on re-
gional basis.

REGIONAL CENTRES
To improve the quality of care for membership mother 
centres the regional centres were founded. Those 
centres were run by the regional coordinators who 
extended and fixed services for the members of the 
particular regions. Personal capacity of the regional 
coordinators was increased within 5 seminars (1 two-
day seminar, 1 three-day seminar and 3 one-day 
seminars).

INTERNAL INFORMATIONAL SYSTEM
For all members there were information about activi-
ties, jobs and offers of the Network of MCs through 
“Tuesday letters” (30), Krakolistů (“REGCO RAGS” – 
regional information provided by the coordinators every 
monthabout the activities of the regional centres), web 
pages (general information for everyone, for the mem-
bers there was an advantage of the private section with 
the internal information), two issues of the bulletin Půl 
na půl (Half-and-Half) dedicated mainly to possibilities 
of MCs in the area of frugality towards the environment. 
After the moving into new office space the library and 
archive were made availbale again for the public.

 n Meetings
As well as the chance meeting became an impulse 
towards the foundation of the first mother centre, there 
are many more chance meetings and organized meet-
ings when establishing other mother centres. Face to 
face meetings remain the basic means of communi-
cation in the whole network of mother centres even 
despite the era of electronic informational meetings.

One of the essential services of the Network of 
mother centres includes coordination of organized 
meetings and corporate programmes of MC covering 
all levels: local, regional and statewide.

The feelings of fulfillment coming from the inten-
sive cooperation on regional basis seemingly forcing 
the statewide meetings out, but of course attraction 
depends on the quality of offer. The resounding suc-
cess of the statewide meeting in Ostrava confirms this 
proclamation.

LIFE WITHIN THE MOTHER CENTRES 
SUSTAINABLE AND FAMILY-FRIENDLY
Under this name hold the Network of MC 13. 11. 2009 
conference in Ostrava. The whole conference 
took place under aegis of district commissioner of 
MoraviaSilesian region Ing. Jaroslav Palas. Besides 
statewide and regional handing over the certificates of 
SPR (Society for family) there were following projects 
presented: “Support of environmentally thrifty function-
ing of MC in MoraviaSilesian and Zlín regions” and 

“Words are not important” ( integration of foreigners 
through MC). The afternoon programme continued with 
three workshops. 107 adults and 4 children partici-
pated in the conference.
Last but not least in the matter of importance stay 
individual visits of particular MCs. Extention and nature 
of the Network of MC activities and the number of 
membership MCs do not make possible e.g. for the 
members of presiding committee to visit every single 
MC. But we are happy to announce that prolifertion of 
relations among the particular MCs was even aplified 
in 2009.

 n Projects

THE NETWORK OF MCS FOR FAMILIES
The project was aimed at extention and improvement 
of services provided by MCs associated in the Network 
for families:
1. Support of membership organizations in particular 
regions
2. Education and counselling
3. Realization of corporate interests of MCs
4. United PR
Project Manager : Rut Kolínská
Term of realization: 1. 1.– 31. 12. 2009
Project took place with the financial support of Ministry 
of Labour and Social Affairs: Programme of support for 
functional families – support for organizing services of 
prevention of social exclusion for parents who are in 
charge of children up to 6 years of age.

SUPPORT OF ENVIRONMENTALLY THRIFTY 
FUNCTIONING OF MC IN MORAVIA-
SILESIAN AND ZLÍN REGIONS
The aim of this project was to help nine selected 
mother centres to make their operation thriftier towards 
environment. For each participating mother centre 
was “made-to-measure” proposed organizational and 
technical steps which would reduce possible negative 
aspects and influences of their activities towards envi-
ronment and section of the technical proceedings will 
be covered from the budget of the project.
Project Manager: Edita Kozinová
Term of realization: 1. 7. 2008 – 31. 12. 2009
Partner: Eko-info centre Ostrava
Support for this project came from the grant from 
Iceand, Liechtenstein and Norway within the framework 
of Financial mechanism EHP and Norway financial 
mechanism through Foundation of development of civil 
society.

THE GRASSROOTS WOMEN’S 
INTERNATIONAL ACADEMY
Project MINE is focused on expanding, reflecting, and 
documenting informal education, that takes place in 
mother centers every year to familiarize people from 
different countries and cultures with the idea of MC’s.
Manager of czech contribution to the project: 
Rut Kolínská

Term of realization: 1. 10. 2007 – 31. 7. 2009
The project was sponsored within the Programme of 
lifelong learning Grundtvig – partnership projects.

CHANCE FOR FAMILY AND JOB
Project strives for the support of ganging of family 
and professional life of parents who are in charge of 
preschool-aged children through the offer of high qual-
ity and professional care for children and, at the same 
time, active impact on the employers.

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

The project is realized in 10 regions of the Czech 
Republic (South Moravian, Vysočina Region, Olomouc 
Region, Zlín Region, Hradec Králové Region, South 
Bohemian Region, Central Bohemian Region, Liberec 
Region and Plzeň Region)
Manager: Lucie Plešková
Term of realization: 1. 8. 2009 – 31. 7. 2011 

 n Campaigns
Campaignes as a PR device and lobby were stabilised 
at three basic areas in 2009:

1. Campaignes aimed at helathy 
lifestyle in healthy environment

CARNIVAL
Term of realization: 10.– 24. 2. 2009
Aim: besides celebrating Carnival with a traditional, 
allegoric pram-parade, call attention to benefits of MC 
but also to the problem connected with living a family 
life (since 2007).
Number of participating MC: 47

NATIONAL WEEK OF MARRIAGE
Term of realization: 9.– 15. 2. 2009
Aim: The aim of the campaign (the Network of MC has 
parcitipated regularly since its establishment in 2007) 
is to go back-either in funny (even romantic) or hu-
mourless way- to the depth of signification of obliga-
tions and assurances, because it is the breaking point 
where the marriage starts and those obligations and 
assurances stick marriage together in happy and hard 
times. It is happening in the form of wholestate ini-
tiative of parthership organizations, politicians, media, 
religious communities and individuals.
Number of participanting MC: 49

DADDY ROCKS TODAY
Term of realization: 6.– 21. 6. 2009
Aim: The Network of MC in cooperation with the 
League of outspoken men has activated men, strenght-
ened the role of the father in the family and supported 
their drawing in the family life and mother centres 
since 2007. The campaign opens new space for the 
promotion of fatherhood worthiness not only among 
the parents but especially in the society.
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Number of participating MCs: 54 individually and 
in Southern Moravian Region and in Vysočina Region

2. Campaignes connected with lobby

TOGETHER AT THE ROUND TABLE
Term of realization: 1. 3.– 30. 4. 2009
Aim: Repeated discussions at the round tables have 
helped to improve and amplify cooperation with the 
representatives of municipalities and regions.
Number of participating MCs: 28
Number of pariticipating regions: 13

COME TO US AND STAY
Term of realization: 15. 9. 2009 ( International day 
of family)
Aim: The aim of this campaigne,inspired by the MC 
in Liberec Region, was to introduce mother centres 
as a providing service for family which belongs to the 
infrastructure of the municipality. Since 2008 the Open 
Doors Day has been provided for those, who want to 
find out how is the life in mother centres as well as 
for the people who already know what benefits mother 
centres bring to the society and family and are there-
fore open to cooperation in all levels.
Number of participating MCs: 42 integrated MC and 
the office of the Network of MC

TOWN FOR CHILDREN
Term of realization: 1. 9. 2009 – 31. 10. 2009
Aim: The Network of MC has been supporting friendly 
atmosphere and environment for children in many dif-
ferent ways and constantly sustainable life in thé town 
since 2006.
Number of participating MCs: 10

3. Family Friendly Society

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

COMPETITION FAMILY FRIENDLY MUNICIPALITY
In the framework of SPR announced Ministry of Labour 
and Social Affairs together with Persistent committee 
for family of House of Deputies of Czech Parliament, 
Association of family centres and the Network of MC 
2nd annual volume competition “Family-Friendly 
Municipality.” In many different places mother centres 
were actively participating in integration of mucipilatil-
ies into the competition and the Network of MC had 
a representation among the evaluators in the selection 
committee.

STATISTICAL DATA OF CAMPAIGNES
There were 230 MCs participating in the campaignes 
with the exception of SPR. But for the campaignes 
which are held for the general public is difficult to 
estimate the turnout. For example, we know that in 
campaignes like “Come to us and stay” and “Daddy-
In-Vogue” there was turnout of 3,650 adults and nearly 
4,000 children and close to 400 people were involved 
in prepratation and reallization of this campaigne.
Methodical Management of Campaignes:  
Rut Kolínská
Coordination and processing of closing data: Lucie 
Pešková, since September Nadja Juričková

 n Public Relations & Lobbyism

Media
• Cooperation with media on all levels: local, 

regional and statewide continued in elaborated 
systém. Attraction of the Network of MC and 
mother centres doesn’t lean on everyday (but for 
sure beneficial) work, media attracts exceptional 
activities like campaignes or some up-to-
date topics the Network of MC deals with.

• 14 press release about actual events
• Magazines: Media partnership Máma a já 

a Uzlíček (Mammy and I and a Kinkle) – 
monthly two pages devoted to MC, Profit, Nový 
prostor, Maminka, Sedmička v Olomouci

• Radio: ČRo 6 – Hovory o rodině (3×), ČRo 1 (1×), 
Radiožurnál (1×), Regina (1×), Rádio Praha (1×).

• TV: Dobré ráno, Máte slovo (ČT1), Snídaně s Novou
• Presentations in Public
• Mother centers’ purpose and activity in the Czech 

Republic were presented by Network MC at the: 
NGO Market, Conference of Socially benefitial 
entrepreneuers EU, workshop of National Agency 
for European educational programmes, international 
festival Concentus Moraviae, travelling exhibit in 
the regions: Vysočina Region, Liberec Region, 
Pardubice Region and Central Bohemian Region, 
cycle path within the competition Family-Friendly 
Municipality  

Co-operation with Partners 
within the Czech Republic
• Asistence o. s. – wheelchair accessibility 

of Prague public transport
• Centrum Generace, o. s. – National 

week of marriage
• Concentus Moraviae (International festival of 

13 towns) – campaigne Daddy-In-Vogue
• European Institute – Eurokey
• Gender studies, o. p. s. – harmonising 

of professional life and family life
• Hnutí Duha (The RainbowMovement)- 

Great challenge

• Hnutí za aktivní porod (Active Childbrith 
Movement) – improvement of provided 
service of czech obstetrics

• Liga otevřených mužů ( League of 
outspoken men) – campaign Daddy-In-
Vogue and father’s competences

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

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

• Universities – Rut Kolínská consulted with 
students of South Bohemian University and 
Faculty of Social Studies at Charles University 
in Prague their diploma thesis, professionally 
directed bachelor thesis of the Social studies 
and Special Education TUL student and at the 
beginning of this year another student finished up 
her term work experience in German Beinhaus.

The Network of MC is a member of Association 
of equal chances.  

Lobbying
Having an influence upon family-oriented issues and 
recquirements for work in the mother centres demands 
extensive time support for work of which results are 
shown up relatively slowly, furthermore success is de-
pendent on current political spectrum.
• Authorities with representation 

of the Network of MCs
• Government Council for equal chances 

(Rut Kolínská and since September 
2009 Miroslava Vlčková)

• Committee RVRP for harmonising of professional 
and family lives (Rut Kolínská – chairwoman)

• Monitoring committees OPRLZ and OPLZZ 
(Rut Kolínská nominated by RVRP)

• Working group for evaluation of 
OPLZZ (Miroslava Vlčková)

• Persistent committee for family of House of 
Deputies of Czech Parliament – the Network 
of MCs gained the post of “habitué”.

Cooperation with MPSV

CONDITIONS FOR FAMILY SERVICES
After the personal constitutions in MPSV the coop-
eration focused on the comments on metodology for 
accreditation of family services and clarification of the 
terms of new methodology of endowment proceedings 
for family welfare.

COMPETITION FAMILY-FRIENDLY MUNICIPALITY
Both Miroslava Vlčková as evaluator and Rut Kolínská 
as a member of a selective committee did great job.
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RESEARCH INSTITUTE MPSV
Rut Kolínská accomplished a review of the study called 
“Care for the preschool children and early school aged 
children.” 

Partnership cooperation with the 
regional and local administration and 
self-administration 

Every year the “Three Magis’s letter” to mayors and 
district commissioners is sent, also supporting letter 
to mayors is sent on the occasion of entrance of new 
mother centre into the Network of MCs.

Work of regional coordinators began to bring solid 
results even after the changes of the political set-up 
after the local government election. New opportuni-
ties of support of MC activities in the various forms of 
endowment proceedings and collaboration in regional 
projects appeared. Great differences between the con-
ditions of individual regions began to blur.

To promote the work of MC helped the presentation 
of the activities of the Network od MCs and mother 
centres at the Association of regions meeting, where 
Rut Kolínská and Anna Machátová from Třebíčské cen-
tre were invited.

Co-operation with partners abroad

MINE
The cooperation within the framework of the interna-
tional network of MCs MINE (The Network of MCs was 
at its birth in 2000) was stigmatized by the death of 
Monika Jaeckel, who helped to arise the mother cen-
tres movement in Germany in early 80s and who was 
long-standing support for MC in the Czech Republic 
and international networks. Heritage of Monika Jaeckel 
became a challenge for our future work.

Project GWIA within the framework of international 
impact of the Network of MCs Eliška Kasinová, Svatava 
Staňková and Soňa Tomková took place in coach-
ing and seminar in Poznan, Poland 5.– 8. 2. 2009. 
At closing conference of the project GWIA in Wien 
14.– 16. 5. 2009 Nadja Juričková, Rut Kolínská, 
Marcela Štěpánková and Soňa Tomková represented 
the Network of MCs. At the international conference 
in Štrbské Pleso 20.– 24. 11. 2009 Anna Machátová 
and Najda Juričková were delegated by the Network 
of MCs.

GROOTS INTERNATIONAL AND 
HUAIROU COMMISSION
The Network of MCs contributed to formation of in-
ternational manual of cooperation with the local 
self-government Local to Local Dialog. Rut Kolínská 
participated in project-planning committee Huairou in 
New York 23.– 30. 5. 2009 and the sponsorship for 
“capacity building” of the Network of MCs in the total 
sum of CZK 135,622.50 was gained.  

 n People In The Network

PRESIDIUM
• Rut Kolínská – president (statutory representative)
Competence: know how, strategy and visions, PR, 
lobby, campaignes, methodical management of re-
gional coordinators (KraKo), international cooperation
• Edita Kozinová – 1. vicepresident 

(statutory representative)
Competence: financial management, personnel 
manager
• Miroslava Vlčková – vicepresident

Competence: fundraising, projects and education, 
lobby and PR
• Pavlína Švecová – vicepresident
Competence: methodical management, internal com-
munication and organizational management, supervisit
• Soňa Tomková – vicepresident
Competence: international cooperation, projects

CONTROL COMMITTEE
Pavlína Bar tošová, Kateřina Bláhová, Monika 
Čuhelová, Petra Dobiášová, Anna Kůrková, Kateřina 
Tomešová

THE OFFICE OF THE NETWORK MC
Marcela Bradová, Nadja Juričková, Rut Kolínská, 
Edita Kozinová, Pavlína Novotná, Vít Novotný, Lucie 
Plešková, Gabriela Richterová, Svatava Staňková, 
Pavlína Švecová, Lenka Vorlová, Miroslava Vlčková, 
Klára Vlková

REGIONAL COORDINATORS
Romana Baborová, Petra Benešová, Hana 
Cinková, Daria Čapková, Markéta Horáková, Jiřina 
Chlebovská, Klára Jarošová, Eliška Kasinová 
Martina Leníková, Irena Macháčková, Bohuslava 
Nejedlá, Linda Pačesová, Hana Saitzová, Hana 
Šnajdrová, Pavlína Švecová, Zuzana Turčeková

VOLUNTEERS
Jana Fajtová – internet banking, Anna Kůrková – 
legal advisor, Michaela Švejdová – PR advisor
 
Great expression of thanks to all friends, sympathizers 
and empoyees who contributed to prosperous running 
of organization often beyond their working duties.

The year 2009 was a happy year for the Network of 
MCs. After the hard year 2008 we all – presidium, 
employees, offices, regional coordinators – plunged 
into work, and there was an extemely lot to do how the 
annual report shows.

First of all we would like to say thanks to our fami-
lies – our husbands, partners and children. Without 
their support and tolerance towards our long working 
days and assignment we wouldn’t have managed. We 
highly appreciate your support and we also realize that 
the Network of MCs itself and its current form is mainly 
because of you.

We would like to thank to the membership mother 
centres, thanks to them the whole work of the Network 
of mother centres makes sense. Thank you, that you 
have been believing for already 8 years, that in your 
union there is a power.

Thank to the members of presidium for the great 
assignment and trust in the bright idea of the Network 
of MCs.

Our thanks belong to the office employees for the func-
tional and purposeful background, which is creating 
friendly and nice atmosphere for the other co-workers 
in the Network of MCs. Special thanks belong to the 
former employees for their help and support while 
moving the office in 2009.

Thanks to the regional coordinators for their out-
door work. They are the essential link among the 
mother centres – members of the Network of MCs and 
their work is cruicial for the functioning of the whole 
organization.

Thanks to other people who were supporting the 
Network of MCs in 2009: specialists, representatives 
of associated organizations, MPSV representatives 
and representatives of all regions who understand 
the necessity of supporting the families in the Czech 
Republic, politicians without whom we couldn’t have 
managed. We also thank to our international part-
ners: MNE members, G International and Huairou 
committee.

Our thanks belong to the magazines Mommy and 
me and Kinkle for media partnership.

We would like to thank to our benefactors who were 
financing the Network of MCs in 2009.
MPSV, ESF – grant scheme, OPLZZ, NROS – block 
grant (Financial mechanism EHP and Norwegian fi-
nancial mechanism), NAEP – Programme of lifelong 
learning Grundtvig – partnership projects, GROOTS 
International – project “capacity building”, regions: 
South Bohemian Region, South Moravian Region, 
Liberec Region, Moravian-Silesian Region and Central 
Bohemia Region – donations,

Business Compass, s. r. o., Communio s. r. o., Copy 
General, s. r. o., Crystalis, a. s., Euroagentur Hotels 
& Travel a.s, Ing. Kamil Nečas – Handysitt chairs, 
KDU-ČSL, Merck, s. r. o., Guest house Bílá voda in 
Harrachov, Procter&Gamble, Controlling of air traffic 
CZ, s. p., Smart Press, s. r. o., Starbucks Coffee, Sun 
Drive Communications s. r. o. Trenkwalker a. s.

We would like to thank to all of those organizations 
and companies mentioned above for the support of the 
Network of MCs for their cooperation and we will keep 
on the hard work for the trust, you have paid in us, to 
be preserved into 2010.

 n Special Thanks
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Our idea, that advantages of cooperation and cohesive-
ness of membership centres would pay interest after 
the election in autumn 2008, was fulfilled. Reports of 
individual coordinators alongside the statistical figures 
gave a true picture of all the essential events which 

happened within the year and in some regions added 
interesting examples of solid practical training. Beyond 
the results of work of regional coordinators are hidden 
hours and hours of tireless and patient work and per-
fect collaboration of MCs in particular regions. Great 

appreciation is meant to all of you, whose work isn’t 
beneficial only for MC itself, but also for all families 
and for the whole society.

Astonishingly, it’s not easy to make a wish for the future, when we know, that after hard years came ardently desired year of 
“rich harvest”. We can just wish we would endure and manage to run the community of the Network of MCs according 
to the spirit of the words which were written by the founding father of modern economy Adam Smith: “All members 
of the community need each other and at the same time they are exposed to the possible mutual wounds. 
Where recquired help rises from love, gratitude, friendship and shared respect for each other, there is good 
plac efor the society to grow.”

STATISTICS OF ACTIVITY 2009 – REGIONS

Region MC Communal 
events 

number

Regional meetings Seminars
number

Discussions at round 
tables participantsnumber participants

number growth person adults children person adults children

Jihočeský 20 3 11 2 61 43 18 5 65 47 18

Jihomoravský 31 3 7 2 45 36 9 3 31 28 3

Karlovarský 5 -1 4 2 20 20 0 0 21 21 0

Královéhradecký 25 2 6 2 47 32 15 1 23 23 3

Liberecký 13 0 6 2 51 34 17 0 0 0 0

Moravskoslezský 17 0 7 2 16 16 0 4 5 5 0

Olomoucký 20 2 10 5 204 189 15 5 20 20 0

Pardubický 22 3 11 3 115 64 51 3 63 63 0

Plzeňský 14 0 1 4 56 50 6 0 17 15 2

Praha 31 -2 1 0 0 0 0 0 11 10 1

Středočeský 64 6 23 5 130 85 45 12 22 22 0

Ústecký 21 1 3 1 20 20 0 0 63 58 5

Vysočina 18 6 5 2 34 29 5 0 24 23 1

Zlínský 12 1 2 1 14 12 2 0 19 19 0

IN TOTAL 313 24 97 33 813 630 183 33 384 354 33

 n Look Into 2010

— We can only understand life retrospectively, but we must live the life onward. —

— Søren Kierkegaard

 n Network Activities In Each Region

— We have the hope that the Network of MCs will remain 
the shelter for its members, sought-after partner in the 

field of human society even for those, who have got in 
their hands responsibility for our country. —

— presidium
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