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Projekt o aktivním občanství zapojil na tři stovky lidí a několik desítek organizací  

Praha, 15. dubna 2016 – Je tomu rok, co Síť mateřských center v dubnu 2015 spustila jednoletý projekt 

Akademie svobodného a aktivního občanství. Ten se zaměřoval na komunitní rozvoj a větší 

zastoupení žen z řad mateřských center v komunální politice. Do jeho aktivit se realizátorkám podařilo 

zapojit na 327 lidí nejen z prorodinných neziskových organizací, ale také z veřejné správy a 

soukromého sektoru. 

„Původním cílem projektu bylo motivovat rodiče sdružené kolem mateřských center k aktivnímu občanství, 

konkrétně formou participace na komunitním životě, propojování s dalšími aktéry, spoluprací s obcí a 

společným hledáním řešení k místním problémům komunity. Naše aktivity se nám však nenásilně a 

přirozenou cestou rozšířily o představitele místních samospráv, ale i zástupce firemního sektoru, kteří 

pozitivně reagovali na oslovení o spolupráci ze strany mateřských center,“ říká Lucie Nemešová, manažerka 

projektu k zhodnocení zapojení různých aktérů.  

Šestapadesát dobrovolníků a dobrovolnic z třinácti vybraných mateřských center, reprezentující dvanáct krajů, 

se aktivně zapojilo do kampaně Sítě MC s názvem Learning by Doing. Měli tak možnost si pod metodickým 

vedením vyzkoušet metodu Local to Local Dialog jako jeden z nástrojů participativní demokracie k řešení 

konkrétního problému místní komunity. Jedná se o jednu z participativních metod, jejímž 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. Metoda vznikla v rámci spolupráce Sítě MC s Huairou komisí a GROOTS International. 

„Kampaní jsme chtěli 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 a metodička projektu. 

Významnou aktivitou projektu byla podpora komunálních političek z řad MC, pro které byla vytvořena 

elektronická platforma jako prostor pro sdílení a výměnu zkušeností. Dále jim bylo poskytnuto specifické 

vzdělávání především v oblastech komunikace a vyjednávání. „Je zajímavé potkat lidi s podobným pohledem 

na svět, s potřebou věnovat svou energii veřejnému životu,“ hodnotí jedna z členek platformy své zapojení a 

další z členek v anonymním elektronickém hodnocení dodává: „Největší přínos platformy spatřuji v síťování, 

otevřené diskuzi, vyměňování zkušeností, inspirace a síle žen.“  

Projekt zároveň usiloval o zvýšení povědomí občanských kompetencí neziskových organizací, především 

poskytováním vzdělávání o možnostech participativní demokracie a jejích nástrojích, např. participativní 

rozpočet. Tyto informace se rovněž staly základem vydané publikace „Za jeden provaz“, jež vznikla na 

základě norské inspirace a na více jak dvacetiletých zkušenostech Sítě MC na poli občanské angažovanosti. 

Publikace přináší know-how, tipy a rady v oblasti aktivní spolupráce neziskového sektoru se státní správou. 

Projekt vyvrcholil závěrečným sympozionem, kde byly mimo jiné prezentovány příklady dobré praxe ze 

zahraničí i z České republiky. 

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

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 nestátním i 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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