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Vyzkoušej, prožij, nauč se 

Kampaň Sítě mateřských center Learning by Doing přinesla první výsledky. A sice otevření nové 

malotřídní komunitní školy, kterou zřídilo Centrum pro rodinu Dokolečka v Doubravčicích. Chybějící 

místa v místní škole vyřešili rodiče sami. Namísto stížností propojili materiální pomoc lokálních firem 

s podporou vzdělávacích institucí a v září zahájilo deset školáčků svoji cestu ke vzdělávání ve zcela 

nových prostorách. 

„Kampaní chceme povzbudit rodiče z mateřských center, aby nečekali, až dojde na řešení problémů, které je 

trápí, ale zapojovali se do života místní komunity, a to i se svými dětmi. Výchova ke svobodnému občanství 

začíná v rodině. Proto se mohou rodiče spolu s dětmi společně učit, jak podmínky života v obci, kde bydlí 

proměňovat k lepšímu,“ vysvětluje záměr kampaně Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC. 

Čtrnáct vybraných mateřských center napříč Českou republikou se rozhodlo jít společně ostatním příkladem. 

Do března 2016 každé z nich v místě svého působení uspořádá jednu akci, kde představí řešení problému, 

který trápí místní komunitu. Jedná se o mnohovrstevnatou škálu témat od vlivu moderních hraček na rozvoj 

předškolních dětí po alternativní vzdělávání.  

To, co spojuje všech 14 iniciativ, je nejen touha otestovat občanské kompetence neziskových organizací 

v ČR, ale také zapojit do hledání a realizace řešení co nejvíce aktérů, tak aby navrhovaná řešení byla 

skutečně přínosné pro všechny strany. Východiskem je spolupráce s obcí, ale i dalšími neziskovými 

organizacemi i jednotlivci nejen z řad odborníků. 

Celým procesem si tak zástupci a zástupkyně jednotlivých center osvojují nové schopnosti a dovednosti a učí 

se, jak se stát aktivními občany. Prochází takzvanou školou občanského života, jak tento koncept Síť MC 

nazývá. Ta staví na metodě Local to Local Dialog. Jejím cílem je dosažení partnerské spolupráce NNO s 

představiteli obcí prostřednictvím mapování problémů a zpětné vazby, síťování NNO a odborníků, využívání 

klasických i kreativních nástrojů prosazování zájmů občanské společnosti v dané komunitě. 

 

Kontakt pro média: Lucie Nemešová, lucie.nemesova@materska-centra.cz, 773 819 017 

 

 

 

Kampaň Learning by Doing se koná v rámci projektu Sítě MC Akademie svobodného a aktivního občanství. Cílem 

projektu je motivovat občany k aktivní participaci na věcech veřejných, otevřít prostor pro osvětu a vzdělávání v oblasti role 

občanů a jejich vlivu na rozvoj občanské společnosti a nabídnout příležitost prakticky vyzkoušet metody spolupráce na 

konkrétních situacích, a to zejména Local to Local Dialog. Specifickým cílem je podpořit síťování komunálních zastupitelek 

a vytvořit podpůrnou platformu pro sdílení a posilování jejich kompetencí. Další informace na webových stránkách Sítě 

mateřských center. 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních 

vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných 

příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické 

vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi 

i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: 

www.materska-centra.cz 
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