
 
Ptá se: Petra Tenglerová, RC Heřmánek, Olomouc Holice 
Odpovídá: Iva Filípková, MC Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem 
 
Zdravíme do Brandýského Matýska. Díky Síti teď víme o další organizaci plné zajímavých 
lidí, dělajících zajímavou práci. Dovolte nám 3 okruhy otázek.  
 
  
1. fungování organizace: Kolik máte pracovníků v úvazku, na DPP a "aktivních 
maminek" ? Je pozice aktivní maminky placená nebo dobrovolná ? Jak se vám daří 
dobrovolníky oslovovat, motivovat, vzdělávat a registrovat? 

Ve VZ 2015 plánujete posilovat vztahy s dárci a rozvíjet individuální a firemní 
fundraising, daří se Vám to? 

Brandýský Matýsek má v letošním roce zaměstnáno 13 žen na HPP, jedná se o 3 
administrativní úvazky (v součtu 2,1 úvazek) a o 10 úvazků pečovatelek (v součtu 8,9 
úvazku). Mimo centrum zaměstnáváme v naší mateřské škole, kterou jsme zřídili v roce 
2013 (má vlastní IČO) dalších 8 žen (v součtu 7,2 úvazku). Na DPP dále Brandýský Matýsek 
zaměstnává zhruba 50 žen různého věku, jedná se o maminky na MD/RD nebo i seniorky, 
v létě pak přibývá až 20 dalších osob na DPP v rámci příměstských a pobytových táborů. 
Aktivních maminek-aktivních členů máme nyní 30, přičemž z nich je 10 čistě dobrovolných a 
další vykonávají i jiné placené činnosti v rámci centra. Od září budeme mít nové členky, které 
jsme získali v rámci červnového otevřeného setkání. 

To už se dostáváme k Vaší další otázce. Setkání na zahradě nebo kulaté stoly se snažíme 
pořádat 1x ročně, zcela otevřeně si o všem (nejen s novými zájemci) povídáme, zájemcům 
nabízíme přitom alespoň malé úvazky na DPP (služby v herně, doprovody dětí aj). Nové 
členy oslovujeme ale pravidelně v rámci herny, na kroužcích, v klubech, občas se nám hlásí i 
sami. Ne všichni se členy nakonec stanou a zůstanou jen zaměstnanci – je to na jejich 
dobrovolném rozhodnutí zda se chtějí nebo nechtějí do chodu organizace zapojit i nad rámec 
svého úvazku, což se od aktivních členů očekává. Motivujeme tím především tím, že jsou 
součástí naší organizace jako celku, že sami mohou realizovat své projekty, ovlivňovat co se 
bude dít v našem městě, členové se účastní např. strategického plánování organizace a jsou 
při všem podstatném. 

Co se týká vztahu s dárci a rozvoji individuálního a firemního fundraisingu, tak to je na 
samostatnou otázku a je to velké téma, na které se krátce odpovědět nedá – příliš se nám to 
nedaří a vysvětlujeme si to hlavně tím, že máme poměrně hodně dotací i příjmů z vlastní 
činnosti a těžko se nám prosazuje vedle organizací, které tyto možnosti nemají a jsou více 
závislí na dárcích. Podporu dárců využíváme pak především na některé dílčí aktivity – dárky 
pro děti na akce, na tábory apod. 

 

2. programy RC: Jak se vám daří realizovat tvoření pro maminky?  Jde o stálou 
skupinu? Na jaký typ tvoření se zaměřujete? Dá se tato tvořící skupina vnímat i jako 
svépomocná rodičovská skupina, kdy se u práce otvírají niternější témata? 

Jak funguje logopedická prevence? Převažují jednorázové konzultace, nebo 
pravidelná logopedická péče?  

Tvoření pro maminky vzniklo z nápadu jedné z členek, a již 3 roky probíhá 1x měsíčně. 
Tvoření je na různá témata, za sebou máme linoryty, šití triček pro děti, malování na 



bodíčka, šili jsme i hračky a bytové dekorace. Více méně se jedná o stálou skupinu 
maminek, setkání jsou však otevřená a občas se přidá někdo nový. Počet maminek ve 
skupině je mezi 6-10, záleží i na tom, co se zrovna dělá a jak se podaří maminkách uvolnit 
od svých dětí. Tvořící maminky tam mnohdy stráví i 4 hodiny a večer si velmi užívají; při 
tvoření se otevřou témata téměř jakákoliv, maminky se odreagují a kromě výrobků se tvoří i 
nová přátelství. 

Co se týká logopedické prevence, tak ta navázala na logopedické poradenství z předchozích 
let s novou lektorkou. V letošním roce se jednalo spíše o pravidelná setkávání s dětmi 
hravou formou, cca 2x měsíčně. Objevují se však i jednorázové konzultace. 
Nejfrekventovanější období bylo od října do března, což je způsobeno především s aktivní 
přípravou dětí na zápisy do škol, které probíhají v dubnu. Docházejí však i děti menší. 

  

3. projekty: Podařilo se vám navázat na projekt Chci práci a rodinu? Vnímáte jako 
důležité podporovat dřívější návrat rodičů na trh práce? 

Projekt Chci práci i rodinu probíhal v období červen 2012 až květen 2015 a od září 2016 
jsme navázali s projektem Chci práci i rodinu II. Oba projekty, které byly podpořeny 
z Evropského sociálního fondu, přímo cílí na slaďování rodinného a pracovního života a na 
rychlejší možnost návratu rodičů na trh práce, což je přímo v souladu s naším cílem 
podporovat rodiny a věříme, že se nám to i daří. Původní projekt cílil na školní i předškolní 
děti formou služeb péče o předškolní děti, doprovodů dětí na aktivity, ale také místního 
partnerství s firmami, besedami a personálním poradenstvím veřejnosti i firmám. Nový 
projekt cílí již jen na školní děti a díky tomu jsme vytvořili odpolední klub (náhrada družin), 
dále pokračujeme v doprovodech dětí a podpoře příměstských táborů. Aktivity pro předškolní 
děti také pokračují bez podpory ESF a jsou o něco málo dražší, avšak stále velmi dostupné. 
V mezidobí školního roku 2015/16, kdy jsme nečerpali podporu ESF se nám podařilo aktivity 
pro podporu rodičů zachovat, omezili jsme pouze oblast personálního poradenství, 
workshopů a besed pro veřejnost a firmy. 

  
Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem 
Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny 
s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a blízkého okolí. 
Poskytujeme širokou škálu služeb především rodinám očekávajícím příchod dítěte (-9 
měsíců), rodinám s miminky a batolaty, předškolními dětmi či mladšími školáky (cca do 9 let), 
spolupracujeme ale i se seniory, studenty a širokou veřejností. 
 
Nabízíme otevřenou hernu a volnočasové aktivity (kroužky, jednorázové akce), odborné 
přednášky a poradenství (psychologické, sociálně-právní, logopedické apod.), vzdělávací 
kurzy (předporodní příprava, kurzy k usnadnění návratu žen na trh práce), školky a dětské 
kluby pro děti již od 1 roku v rámci předškolního vzdělávání a další aktivity napomáhající 
pracujícím rodičům (školní klub jako náhrada družin, převody dětí ze škol a školek na jiné 
aktivity, příměstské a pobytové tábory aj.) 
 
Všechny služby, které nabízíme, jsou prověřeny námi samotnými. Víme, že každý rodič se 
potřebuje spolehnout, že jeho dítě převedeme bezpečně na správný kroužek a že se o něj 
profesionálně postaráme v dětském klubu, ve školce nebo na kroužku. Naši zaměstnanci se 
průběžně vzdělávají a mají potřebnou kvalifikaci ve svém oboru. Nasloucháme potřebám 
rodin a dokážeme rychle přicházet se službami nebo řešeními, které potřebují. 
 



Nasloucháme jak lidem, kteří tvoří Brandýský Matýsek, tak nově příchozím, nabízíme jim 
možnost seberealizace. Některé věci, které dnes již samozřejmě nabízíme, nebylo lehké 
prosadit, je nám vlastní proaktivita a vytrvalost. Vážíme si toho, že se nám podařilo navázat 
dobrou spolupráci s místními autoritami, a i přesto zůstáváme nezávislí. To vše mohlo 
vzniknout a funguje díky spolupráci všech členů sdružení a dalších příznivců a právě tato 
soudržnost je tím, co dělá Brandýský Matýsek ojedinělou organizací. 
 
 
 
Web: www.brandyskymatysek.cz 
 
 
 
 
 

 

http://www.brandyskymatysek.cz/


  
 
 
 
 
   


