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Ruka, která h˘be kolébkou, h˘be cel˘m svûtem

Anglické pﬁísloví – motto Sítû MC

V SÍTI ROKU
OD T¤Í
2006
KRÁLÒ PO SAMOSTATNÉ SDRUÎENÍ
Bûh událostí roku 2006 svádí k pﬁirovnání ke stavu dítûte, které pﬁekotnû roste, neví si rady a s rychl˘m rÛstem
ho zaãínají trápit neduhy. NejbliÏ‰í kolem dítûte hledají pomoc, naráÏejí v‰ak na rÛznorodost názorÛ a metod.
V kaÏdém pﬁípadû se jim vût‰inou dostane útûchy, Ïe dÛleÏit˘ byl vklad, kter˘ do dítûte byl vloÏen v ranném
dûtství, a Ïe potíÏe rÛstu potﬁebují klid a ãas.
Trend pﬁílivu nov˘ch ãlenÛ se oproti roku 2005 témûﬁ zdvojnásobil, coÏ svûdãí o vûrohodnosti Sítû MC a tû‰ilo
v‰echny, kdo pro ni pracují. S poãtem ãlenÛ se rozrostla i ‰kála ãinnosti a pﬁerostla stávající kapacitu. Bylo
tedy nezbytné hledat cestu udrÏitelnosti. SíÈ MC má dobr˘ základ, byla vybudována na zájmu ãlenÛ, spoleãná
minulost od vzniku prvního centra po vznik Sítû MC usnadnila hledání budoucnosti.
Síla Sítû mateﬁsk˘ch center spoãívá ve spolupráci a vzájemné podpoﬁe ãlensk˘ch center pﬁes jejich rÛznorodost, stejnû jako v ‰irokém zábûru zájmu zlep‰ovat podmínky Ïivota rodin s dûtmi.
Tato síla se zároveÀ stala velk˘m úskalím pﬁi rozhodování o nové podobû fungování Sítû MC. âlenská
mateﬁská centra stála pﬁed rozhodnutím jakou cestou se vydat, aby mohla pokraãovat profesionalizace
Sítû, aby bylo zachované její „know how" i její udrÏitelnost na neziskovém poli, a zároveÀ byly zachovány
demokratické principy vztahÛ mezi ãleny a vedením Sítû.
Vybrat správn˘ model, kter˘ by uchoval „hlas" kaÏdého ãlena a zároveÀ umoÏÀoval pruÏnû vést ãinnost Sítû
MC, nebylo jednoduché. Pﬁes ve‰kerá úskalí se podaﬁilo dohodnout na zpÛsobu fungování, kter˘ urãitû není
definitivní, ale rozhodnû smûﬁuje k profesionalizaci a udrÏitelnosti.
Proces hledání vyÏadoval vzájemné porozumûní, trpûlivost a ochotu spolupracovat. V‰em, kdo se v tomto
duchu na budoucnosti Sítû MC podíleli, patﬁí díky nejvﬁelej‰í! Díky patﬁí i tûm, kdo nové smûﬁování pﬁijali
s dÛvûrou!
Rut Kolínská
prezidentka Sítû MC
P.S. V rámci promûn struktury Sítû MC v âR bylo odhlasováno i zkrácení názvu na SíÈ MC, v˘roãní zpráva je
sice za rok 2006, pﬁesto pouÏíváme jiÏ nov˘ název, aby nedocházelo k zámûnám.

Alena Wagnerová na oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû v Litomy‰li
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POSLÁNÍ SÍTù MC
SíÈ mateﬁsk˘ch center o.s.
Obãanské sdruÏení SíÈ MC vzniklo v roce 2001 na základû potﬁeby mateﬁsk˘ch center, která vyplynula
ze zku‰eností jejich dlouhodobé spolupráce.
SíÈ MC o.s. posiluje hodnoty rodiny, úlohy rodiãÛ a mateﬁskou roli Ïeny ve spoleãnosti, podporuje
právní ochranu rodiny, mateﬁství a rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro v‰echny, poskytuje sv˘m ãlenÛm podporu
a metodické vedení, pomáhá vzniku nov˘ch MC, koordinuje spoleãné projekty MC, poﬁádá vzdûlávací
a PR akce, hledá finanãní zdroje na sluÏby Sítû i na podporu MC, spolupracuje se státními i nestátními
organizacemi, se státní správou a samosprávou i se zahraniãními subjekty podobného zamûﬁení.
âlenem Sítû se mÛÏe stát mateﬁské centrum (bez rozdílu na právní subjektivitû), které je otevﬁené
a dostupné v‰em sociálním skupinám bez ohledu na pÛvod a rasu.
Poãet ãlenÛ Sítû do‰el ke konci roku 2006 k ãíslu 190.

NÁRÒST POâTU âLENÒ SÍTù MATE¤SK¯CH CENTER V ROCE 2006

poãet ãlenÛ
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Poãet 120 ãlensk˘ch MC k 1.1.2006 se nav˘‰il na 190 MC k 31.12.2006. Tedy ãlenská základna se zvût‰ila o 58%.

âINNOST SÍTù MC
Není snadné pﬁedstavit v kostce, co v‰echno se v Síti MC odehrává, protoÏe základní ãinnost spoãívá
v ‰irokém zábûru od sluÏeb ãlenÛm po spoleãné lobování. Této ‰kále se snaÏíme uzpÛsobovat projekty, které
ãásteãnû aktivity Sítû MC kryjí.
Novinkou roku 2006 se stalo pﬁesunutí ãásti ãinnosti do krajÛ prostﬁednictvím krajsk˘ch koordinátorek. Díky
tomu se ãásteãnû ulehãilo pracovnicím kanceláﬁe Sítû MC.
Nav˘‰ení práce i poÏadavkÛ zpÛsobil velk˘ nárÛst ãlenské základny. Vzhledem k mnoÏství práce a zatím
nedostateãnému poãtu tûch, kteﬁí by ji vykonali, pﬁijali ti, kdo byli placeni, i práci neplacenou.
V˘sledky neb˘valého mnoÏství práce navzdory v‰em úskalím a díky dobﬁe vykonané práci v‰ech spolupracovníkÛ
pﬁiná‰ejí plody v podobû zájmu o vstup do Sítû MC, zájmu o spolupráci nejen na projektech i zájmu médií.
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SLUÎBY âLENÒM
SEZNAM âLENÒ SÍTù MC

Poradenství
Mezi základní sluÏby, které SíÈ MC poskytuje sv˘m ãlenÛm, patﬁí podpora a metodické vedení novû vznikajících center, stejnû jako konzultace a poradenství pro centra, která jsou jiÏ v provozu.
Poradenství a konzultace probíhaly prostﬁednictvím osobních rozhovorÛ, roli poradkyÀ vedle zamûstnancÛ
kanceláﬁe Sítû zaãaly bûhem roku ve velké míﬁe pﬁebírat krajské koordinátorky.
Stále ãastûji byla vyuÏívána poradna on-line, zejména „know how" Sítû MC, úãetnictví, právní poradna.
Na webov˘ch stránkách byla otevﬁena rubrika poradenství v uzavﬁené sekci pouze pro ãleny.
Krajské koordinátorky
V kvûtnu do‰lo k v˘znamnému roz‰íﬁení sluÏeb Sítû, zaãaly pracovat krajské koordinátorky, díky jejich práci,
kterou z velké ãásti vykonávaly dobrovolnicky, získala spolupráce MC v krajích vãetnû podpory novû vznikajících center nov˘ rozmûr. Koordinátorky se scházely na semináﬁích, na kter˘ch se upravoval pilotní model jejich ãinnosti.

Vzdûlávání

k 31. 12. 2006
BENE·OV
MC Hvûzdiãka
BEROUN
MC Sluneãnice
BÍLOVICE NAD SVITAVOU
MC Îirafa
BLANSKO
Klub Ratolest pﬁi Oblastní charitû Blansko
BOHUMÍN
RC SlÛnû
BOHUMÍN
Centrum mladé rodiny BOBE·
BOSKOVICE
MC Boskovice

Semináﬁ Jak zaãít probûhl dvakrát.
Na konferenci v Brnû probûhlo 9 semináﬁÛ zamûﬁen˘ch na vedení mateﬁsk˘ch center.

BRNO - LESNÁ
MC Klokánek

Dal‰í moÏnosti vzdûlávání poskytla SíÈ MC v rámci projektu PÛl na pÛl, v MC Libereckého, Jihomoravského a
Královéhradeckého kraje se uskuteãnilo 9 semináﬁÛ - Pracovnûprávní a sociálnû právní minimum, Slaìování
pracovního a rodinného Ïivota, Jak zv˘‰it sebedÛvûru, sebehodnocení a umûní komunikace (specifika pﬁi pﬁijímacím pohovoru).

BRNO - NOV¯ LÍSKOVEC
MC Sedmikráska

V rámci projektu Spoleãnost pﬁátelská rodinû pﬁipravila SíÈ MC 9 kurzÛ vzdûlávání v ICT (Informaãní a komunikaãní technologie): 3 kurzy ICT pro zaãáteãníky, 3 kurzy ICT pro pokroãilé, 3 kurzy ICT a podnikání
(Podûbrady, Dobﬁí‰, âelákovice).

BU·TùHRAD
MC Bu‰tûhradsk˘ pelí‰ek

Prostor pro sdílení a v˘mûnu zku‰eností

B¤EZNICE
MC Pampeli‰ka

BYST¤ICE U BENE·OVA
MC Kulí‰ek

Úterní dopis s novinkami, dÛleÏit˘mi informacemi, nabídkami, nápady a podnûty pro práci MC vy‰el 22x.

CVIKOV
MC Oveãka

Webové stránky www.materska-centra.cz pro‰ly promûnou, která pﬁispûla k jejich obsahovému zkvalitnûní. V nové podobû byly spu‰tûny v lednu.

âÁSLAV
MC Kopretina

Bulletin PÛl na pÛl (v rámci projektu PÛl na pÛl) se stal novou v˘zvou v roz‰íﬁení moÏností, jak o
sobû dát vûdût, nejen Síti, ale i jednotliv˘m MC. Vy‰el v kvûtnu, záﬁí a
prosinci.

âELÁKOVICE
MC âelákovice

Archiv a knihovna vznikají postupem ãasu, ãekají na dal‰í zpracování, pﬁesto poskytovaly zájemcÛm inspiraci a odbornou podporu.

âESK¯ BROD
MC Kostiãka

âESKÁ T¤EBOVÁ
MC Rosa
âESKÉ BUDùJOVICE
MC Máj

âESK¯ KRUMLOV
MC Mí‰a
DùâÍN
MC Bûlásek
DOB¤ANY
MC Budulínek
DOB¤Í·
MC Dobﬁí‰ek
DOLNÍ BOUSOV
MRC Sedmikráska
DVÒR KRÁLOVÉ NAD LABEM
MC Îirafa
FREN·TÁT POD RADHO·TùM
MC Klubíãko
FR¯DEK-MÍSTEK
Klub maminek Brouãci
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SPOLEâNÁ SETKÁVÁNÍ
FR¯DLANT NAD OSTRAVICÍ
MC Koleãko
FR¯DLANT V âECHÁCH
MC Macef
HAVLÍâKÒV BROD
MC Zvoneãek
HEJNICE
MC Mateﬁídou‰ka
HODONÍN
Centrum pro rodinu Hodonín
HOLE·OV - V·ETULY
MC Srdíãko

Celorepubliková setkání
Konferenci B˘t normální je dnes handicap? 13. – 14. ledna v Brnû za‰títil hejtman Jihomoravského
kraje Stanislav Juránek, jako hosté vystoupili: socioloÏka Jiﬁina ·iklová, psycholoÏka Ilona ·paÀhelová,
ﬁeditelka odboru rodinné politiky Michaela Marksová Tominová, námûstek ministra práce a sociálních vûcí
Marian Ho‰ek. Kromû prohloubení spolupráce Sítû MC s MPSV a dal‰í podpory ze strany odborníkÛ pomohla
konference odstartovat spolupráci MC s krajsk˘m úﬁadem v Jihomoravském kraji. Konference se zúãastnilo
130 dospûl˘ch z 62 MC s 15 dûtmi a 24 hostÛ.
Valná hromada se konala 10. – 11.11. v Litomy‰li. Hlavním úkolem bylo rozhodnout o nové struktuﬁe
Sítû MC. Nakonec byla pﬁijata struktura, která má pûtiãlenné prezidium volené pﬁímo valnou hromadou
a ãtrnáctiãlennou dozorãí radu, sloÏenou ze zástupcÛ volen˘ch v jednotliv˘ch krajích. Na valné hromadû
zastupovalo 68 MC 95 zástupkyÀ spolu s 8 dûtmi.

HO¤OVICE
MC Hoﬁováãek
HOSTIVICE
MC Hostík
HRADEC KRÁLOVÉ 16
KMC Sedmikráska
HRADEC KRÁLOVÉ 3
MC Domeãek
HRANICE
MC Dráãek
HROTOVICE
MC Andílci
HUSTOPEâE
MC Cipísek
CHEB
MC Klubíãko
CHLUMEC U ÚSTÍ NAD LABEM
MC Sluníãka

Petra Bene‰ová vítá na setkání v Litomy‰li

Krajská setkání

CHOMUTOV
MC Kolibﬁík

Zástupkynû MC mûly pﬁíleÏitost k úãasti na regionálních setkáních, kter˘ch bylo celkem 39 a konala se v rÛzn˘ch MC napﬁíã republikou. Setkání slouÏila k mapování situace a potﬁeb jednotliv˘ch MC. Z jejich v˘sledkÛ
vycházelo vedení Sítû pﬁi plánování ãinnosti. Díky setkávání byla odstartována i spolupráce s jednotliv˘mi
krajsk˘mi úﬁady.

CHRUDIM
MC MAMA klub

Náv‰tûvy MC

IVANâICE
Mateﬁské a rodinné centrum Klubíãko
JABLONEC NAD NISOU
MC Svûtlu‰ka
JAROMù¤
Mateﬁsk˘ klub Rozmar˘nek
JESENÍK
Mateﬁské sdruÏení Krteãek
JIâÍN
MC Kapiãka
JILEMNICE
MC Rodinka
JÍLOVÉ U PRAHY
MC Permoníãek
JI¤ÍKOV
MC KoÈátko
KADA≈
MC Rodiãe a dûti Kadanû
KARLOVY VARY
MC Karlovy Vary
KARVINÁ - NOVÉ MùSTO
Centrum pro rodinu Sluníãko

V˘konn˘ t˘m v rámci sv˘ch moÏností nav‰tûvoval jednotlivá MC pﬁi nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostech. Tato setkávání pﬁiná‰ela oboustranné povzbuzení a pﬁispûla ke zlep‰ení spolupráce v Síti.
Nav‰tívená centra (nûkterá i vícekrát):
Pampeli‰ka Bﬁeznice, Klokánek Brno, Pelí‰ek Bu‰tûhrad, Kopretina âáslav, MC âelákovice, Rosa âeská
Tﬁebová, Dobﬁí‰ek Dobﬁí‰, Zvoneãek HavlíãkÛv Brod, Mateﬁídou‰ka Hejnice, Srdíãko Hole‰ov, Sedmikráska
Hradec Králové, Krteãek Jeseník, MC Litomy‰l, Sluneãnice, Klubíãko a Heﬁmánek v Olomouci, Chaloupka
Ostrava, Balónek, Kampa, Na Poﬁíãí, Nová trojka, Osmík a RC Letná v Praze, Svítání Nymburk, MC Podûbrady,
Petrklíã Sedlãany, Rozmar˘nek RoÏmitál, Rodinka Velké Meziﬁíãí
Dûti na valné hromadû

Vyr.zprava06*

27.6.2007 20:49

Stránka 6

PROJEKTY
Projekty Sítû MC umoÏÀují ãásteãné finanãní pokrytí základních sluÏeb, roz‰iﬁování a zkvalitÀování ãinnosti.
Jednotlivá MC (ãlenové Sítû MC) mohou díky úãasti na nûkter˘ch spoleãn˘ch projektech roz‰íﬁit vlastní
nabídku, vyuÏít nadstandardních moÏností.

KLÁ·TEREC NAD OH¤Í
MC Rará‰ek

1. Projekty na základní ãinnost Sítû

KLIMKOVICE
Rodinné centrum Îelviãka

Rozvoj profesionálních sluÏeb Sítû MC v âR v krajích
Projekt probíhal za finanãní podpory MPSV v oblasti podpory sluÏeb prevence sociálního vylouãení pro rodiãe
peãující o dítû do 6 let vûku. Hlavním cílem projektu bylo roz‰íﬁení a zlep‰ení sluÏeb Sítû MC ve prospûch jednotliv˘ch ãlensk˘ch MC i ve prospûch zájemcÛ o jejich zakládání, vybudovat funkãní síÈ krajsk˘ch koordinátorek tak, aby se mohla rozvíjet spolupráce MC v jednotliv˘ch krajích. Placené koordinátorky mapovaly potﬁeby
ãlensk˘ch MC v dan˘ch krajích, aby SíÈ mohla efektivnûji reflektovat rozdílné potﬁeby v jednotliv˘ch místech.
Díky projektu se zaãala rozvíjet i spolupráce s krajskou správou a samosprávou. Projekt koordinovala Rut Kolínská.

Growing from bottom up! I a II
Po úspû‰ném dokonãení realizace projektu Growing from bottom up! I (31.7.2006) získala SíÈ MC od nadace
Bernard van Leer Foundation finanãní podporu projektu Growing from bottom up! II na období od 1.9.2006 do
28.2.2008.
Projekt vychází z teze "SíÈ je tak silná, jak silní jsou její ãlenové". Základními cíli projektu jsou:
• posilování spolupráce a kapacity Sítû mateﬁsk˘ch center prostﬁednictvím regionálních setkání
• zmûna struktury Sítû
• komunikace uvnitﬁ Sítû
• vytvoﬁení strategie finanãní udrÏitelnosti Sítû a mateﬁsk˘ch center
Nadace v˘znamnû podpoﬁila krajská a celorepubliková setkávání Sítû MC, rozvoj webov˘ch stránek a v dal‰ím
období i ãinnost krajsk˘ch koordinátorek a fundraisera. Projekt koordinovala do ﬁíjna 2006 Lucie Slauková,
poté Rut Kolínská, Jana Fajtová zpracovávala vyúãtování regionálních setkání.

2. Projekty na podporu ãinnosti jednotliv˘ch mateﬁsk˘ch center
Procter & Gamble pro mateﬁská centra

KLENâÍ POD âERCHOVEM 95
MC (CPR) Benjamínek

KLÍNEC
RKC Klínec
KOLÍN
MC Uzlík
KROMù¤ÍÎ
MC Klubíãko
K¤ELOV
MC Poupátko
KYJOV - NùTâICE
MC Kamarád
LAN·KROUN
MC Dûtsk˘ svût
LETOHRAD
MC Mozaika
LIBEREC
MC âmelák
LIBEREC 23
Centrum volného ãasu Arabela
LIBINA 211
MC Libísek
LITOMù¤ICE
MC Klubíãko

Projekt ve spolupráci s Nadací VIA na podporu ãinnosti mateﬁsk˘ch center v âR probíhá za finanãní podpory
spoleãnosti Procter & Gamble. Jeho cílem je finanãní podpora ãlensk˘ch MC prostﬁednictvím projektÛ.
Z programu lze podpoﬁit ãinnosti, které zlep‰ují Ïivot dûtí, rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, a které dále
smûﬁují ke zlep‰ování sociálních a kulturních podmínek Ïivota v obci nebo regionu – tedy projekty, jeÏ posilují
komunitní roli mateﬁsk˘ch center. V roce 2006 se jednalo o 3. kolo vyhlá‰ení, bylo podáno 61 projektÛ
z jednotliv˘ch MC, udûleno 18 grantÛ, rozdûleno 721 651 Kã v prÛmûrné v˘‰i 40 091 Kã (úspû‰nost 28%).

LITOMY·L
MC Litomy‰l

Local to Local

LOMNICE NAD POPELKOU
MC Dudlík

Vnitﬁní projekt Sítû MC probíhá za finanãní podpory Groots International. Cílem projektu je finanãní podpora
projektÛ MC, která mají zájem krok za krokem vybudovat, udrÏovat a rozvíjet rovnocenné partnerství mateﬁsk˘ch
center s pﬁedstaviteli obce pﬁi vytváﬁení místní politiky. V roce 2006 bylo vyhlá‰eno 4. kolo v˘bûrového ﬁízení
a projekt probíhá v deseti MC. Ze zku‰eností a pﬁíkladÛ dobré praxe bude vydána „kuchaﬁka”, která usnadní
cestu ostatním mateﬁsk˘ch centrÛm. Projekt koordinuje Markéta Dvoﬁáková z MC Dobﬁí‰ek na Dobﬁí‰i.

3. Projekty financované z EU
SíÈ nositel projektu

Spoleãnost pﬁátelská rodinû
Dvoulet˘ projekt (1.1. 2006 – 31.12.2007) Sítû mateﬁsk˘ch center za partnerské spolupráce Gender Studies,
o.p.s. je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem âR. Hlavním cílem projektu je
zv˘‰it zamûstnatelnost a kvalifikaci ohroÏen˘ch skupin na trhu práce, zv˘‰it jejich znalosti a dovednosti v pro
Ïeny netradiãních oborech a podporovat rozvoj flexibilního pracovního trhu s ohledem na rovné pﬁíleÏitosti Ïen
a muÏÛ. Projekt se zamûﬁuje pﬁedev‰ím na zvy‰ování dovedností a znalostí v oblasti nov˘ch technologií (ICT)
a jejich vyuÏívání pro podnikání a rÛzné formy flexibilního pracovního uspoﬁádání u ohroÏen˘ch cílov˘ch
skupin. Projekt probíhá v rámci Stﬁedoãeského a Jihomoravského kraje. Souãástí projektu je soutûÏ, ve které
jsou vyhledáváni a oceÀováni zamûstnavatelé, kteﬁí ve sv˘ch podnicích aktivnû prosazují rovné pﬁíleÏitosti pro
v‰echny. Koordinaci projektu pﬁevzala od 30.10. 2006 po Lucii Slaukové Jana Fajtová.

LITOVEL
MC Rybiãka
LITVÍNOV
MC pro rodiny se zdravotnû
postiÏen˘mi dûtmi Klubíãko

LYSÁ N.L.
MC Empatie
MùLNÍK
RC Ka‰párek
MILOVICE - MLADÁ
MC Milovice
MLADÁ BOLESLAV
MC Sedmikráska
MLADÁ BOLESLAV
MC Oveãka
MORAVSKÉ BUDùJOVICE
Rodinné centrum Korálky
MORKOVICE
Rodinné a mateﬁské centrum Morkovice
MOST
CVâ Pojìte si k nám hrát
MOST
MC Barborka
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Kraj: Moravskoslezsk˘
Koordinátorka: Lenka Kalniková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1. 2006: 7 • 31.12. 2006: 12
Základní aktivitou vzájemné spolupráce mezi centry zÛstávají
spoleãná regionální setkání. Jejich pﬁínos je zejména v moÏnosti
sdílení se, povzbuzení ãi inspirace ãinností jin˘ch center. V roce
2006 se díky projektu BvL centra takto setkala dvakrát. KaÏdé
z tûchto setkání mûlo jiné zamûﬁení. Na první jsme pﬁizvali zástupce kraje (poslance Jiﬁího Carbola), kterému jsme pﬁedstavili
práci a potﬁeby mateﬁsk˘ch center. V rámci druhého setkání jsme
uspoﬁádali semináﬁ na téma „Sebeﬁízení a Time management".
Reagovali jsme tak na zji‰tûnou potﬁebu center spoleãného
vzdûlávání. Dané téma jsme zvolili zámûrnû, protoÏe nejﬁe‰enûj‰í
otázkou maminek, podílejících se na práci v centru, bezpochyby
zÛstává zvládání pracovní ãinnosti, péãe o dítû a rodinu s trávením volného ãasu, na kter˘ není nikdy ãas.
V návaznosti na jednání s poslancem Carbolem jsme dále jednali se zástupci kraje a to s cílem vytvoﬁit nová, nebo pﬁizpÛsobit
stávající dotaãní schémata tak, aby z nich mohla ãerpat i mateﬁská centra. Vzájemné kontakty mezi centry daly pﬁíleÏitost
k tomu, aby 3 centra napsala spoleãn˘ projekt, zamûﬁen˘ na
integraci rodin cizincÛ, kter˘ bude realizován v roce 2007. Toto
je první vla‰tovka spoleãn˘ch projektÛ v kraji, která bude ochutnávkou opravdové spoleãné práce. Vûﬁím, Ïe nebude poslední.

Kraj: Olomouck˘
Koordinátorka: Marie Schmidlová, od 1.10.Petra Tenglerová
Poãet MC v kraji: 1.1. 2006: 5 • 31.12.2006: 13
Probûhla 3 regionální setkání, z toho 2 s podporou Nadace BvL.
Bezprostﬁednû po konferenci v lednu v Brnû jsme uskuteãnili
regionální setkání - po del‰í pauze - v Olomouci. Podaﬁilo se
opûtovné navázání kontaktÛ mezi jednotliv˘mi centry, realizovala
se v˘mûna zku‰eností, vzájemná spolupráce a spoleãná prezentace ãinnosti MC - napﬁíklad na olomoucké Bambiriádû,
Festivalu zdraví a pohybu, Dnech zdraví, Dnech klinické pediatrie, v rámci T˘dne du‰evního zdraví apod. Byla navázána uÏ‰í
spolupráce s dal‰ími partnery, mimo jiné s Laktaãní ligou. V MC
Klubíãko Olomouc byl v listopadu 2006 ãásteãnû realizován kurz
pro laktaãní poradkynû, zdravotníky.
Vznikala nová centra, a to nejen ve mûstech, ale i v men‰ích
obcích. Nûkterá centra se aktivnû zapojila do komunitního plánování sociálních sluÏeb. Vybraná mateﬁská centra pod vedením
MC Krteãek Jeseník pﬁipravila projekt „Profesionalizace skupiny
mateﬁsk˘ch center Olomouckého kraje", kter˘ bude realizován
od ledna 2007 za podpory Evropského strukturálního fondu
a Státního rozpoãtu âR..

Kraj: Pardubick˘
Koordinátorka: Dana Hubálková , od 15.12. Petra Bene‰ová
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 8 • 31.12.2006: 11
Probûhly dvû schÛzky zástupkyÀ mateﬁsk˘ch center v âeské
Tﬁebové v souvislosti s pﬁípravou slavnostního pﬁedávání certifikátÛ Spoleãnost pﬁátelská rodinû a valné hromady Sítû MC
v Litomy‰li. Na setkáních také do‰lo k vzájemnému pﬁedávání
zku‰eností, které byly pro MC velmi dÛleÏité.
Vût‰ina center se zapojila do pﬁíprav a organizace SPR a valné
hromady. Tûmito akcemi také do‰lo k navázání uÏ‰í spolupráce
nejen mezi jednotliv˘mi MC, ale i se zástupci Pardubického kraje.
V kraji bude probíhat zavádûní rodinn˘ch pasÛ, které by mûlo b˘t
zahájeno v roce 2007 a budou k dispozici i v MC.
Krajsk˘ úﬁad poskytoval MC dobrou podporu: MC mûla moÏnost
Ïádat o finanãní prostﬁedky v dotaãním ﬁízení kraje.

Kraj: PlzeÀsk˘
Koordinátorka: Hana Pudelská
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 3 • 31.12. 2006: 7
Vzhledem k velmi pozvolnému nárÛstu poãtu ãlensk˘ch mateﬁsk˘ch center v PlzeÀském kraji se regionální spolupráce rozvíjela pomalej‰ím tempem neÏ v ostatních krajích.
Probûhla 3 regionální setkání. MC se spoleãnû prezentovala na
veﬁejnosti na rÛzn˘ch akcích: Bolevecké slavnosti, pﬁehlídka

divadel pro dûti a dospûlé, vystoupení hudebních skupin, zábavné disciplíny pro rodiãe s dûtmi. V kraji probíhala spolupráce na projektu financovaného z prostﬁedkÛ EU. Projekt je
zamûﬁen˘ na vzdûlávání maminek na a po mateﬁské dovolené.
Pﬁínos pro mateﬁská centra: rozvoj vzájemné komunikace na
profesionální úrovni; financování aktivit mateﬁsk˘ch center;
zvy‰ování profesionality mateﬁsk˘ch center.
MC se zapojila do budování absorpãní kapacity PlzeÀského
kraje. MC mají své zastoupení v partnerství za sektor Rovné pﬁíleÏitosti prostﬁednictvím Centra dûtí a rodiãÛ. Mateﬁská centra
jsou zastoupena v pracovní skupinû matky s dûtmi, pravidelnû
se úãastnila jednání této skupiny. Daﬁil se spoleãn˘ lobbying
v oblasti dlouhodobého financování sluÏeb pro rodinu. Rozvoj
spolupráce v rámci spoleãného evropského projektu, spolupráce
pﬁi prosazování spoleãn˘ch zájmÛ pﬁi komunitním plánování.

PRAHA 3
RC Paleãek

Kraj: Praha

VELKÁ BÍTE·
MC âlovíãek

Koordinátorka: Svatava StaÀková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 18 • 31.12.2006: 28
Spolupráce praÏsk˘ch MC se zaãala rozvíjet uÏ roce 2005, kdy
se scházely vût‰inou koordinátorky. V roce 2006 setkání pokraãovala a bûhem roku probûhlo v Praze 6 regionálních setkání.
Spoleãná prezentace praÏsk˘ch MC probûhla v kvûtnu 2006 na
Bambiriádû. Organizace Bambiriády se ujalo RKC Nová Trojka
a celkem se jí úãastnilo 11 praÏsk˘ch síÈov˘ch i nesíÈov˘ch
MC. K tomuto úãelu byl také vytvoﬁen spoleãn˘ leták. PraÏská
MC se spoleãnû setkala i v prosinci na Cestû svûtel (poﬁádá
MC Na Poﬁíãí), která se koná na zahájení adventu.
Od listopadu se zaãaly zástupkynû 11 MC vídat pravidelnû pﬁi
projektu Praxe a práce, kter˘ je zamûﬁen˘ na vzdûlávání maminek na rodiãovské dovolené a mûl by jim umoÏnit lep‰í moÏnosti pﬁi nástupu do zamûstnání, zúãastnûná MC získala nov˘
poãítaã. Dal‰ím spoleãn˘m praÏsk˘m projektem je Dítû není
handicap, jehoÏ v˘sledkem bude web orientovan˘ na rodiãe na
rodiãovské dovolené, kteﬁí hledají zamûstnání a bude zﬁízeno
diskusní fórum, které bude slouÏit v‰em ãlenÛm Sítû MC.
Koncem roku se otevﬁela moÏnost navázat spolupráci
s Magistrátem hlavního mûsta Prahy.

Kraj: Stﬁedoãesk˘
Koordinátorky: Jiﬁina Chlebovská (sever) a Petra ·tûpová (jih)
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1. 2006: 24 • 31.12.2006: 34
Pro velk˘ poãet center a svou rozlehlost byl Stﬁedoãesk˘ kraj
rozdûlen na 2 ãásti, sever a jih, daﬁilo se v˘bornû spolupracovat – o práci se dûlit, ale také spoleãnû postupovat, kdyÏ bylo
tﬁeba. Místa krajsk˘ch koordinátorek byla obsazena od poãátku, koordinátorkám se podaﬁilo navázat kontakt se sv˘mi
centry a zmapovat jejich ãinnost. Probûhla celkem 4 regionální
setkání, kter˘ch se prÛmûrnû úãastnilo 7 center, diskutovalo se
o následujících tématech: zku‰enosti s místní správou a samosprávou, moÏnosti spolupráce v rámci regionÛ a Sítû MC, jak
vést MC a získávat dobrovolné pracovníky, získávání materiálních a finanãních darÛ pro MC.
Centra ve Stﬁedoãeském kraji se aktivnû zapojovala do celorepublikov˘ch kampaní a projektÛ. Byla zaloÏena databáze
„Doporuãujeme", v které si jednotlivá MC pﬁedávají kontakty na
organizace, firmy, programy, odborníky, s kter˘mi mají dobrou
zku‰enost. Dne 27.5. 2006 bylo v MC Dobﬁí‰ek pokﬁtûno charitativní CD Ptaãích pohádek L. Ptáãkové-Melicharové, v˘tûÏek
z CD mûl pomoci nadaci Na‰e dítû a maminkám, které provozují mateﬁská centra. Mateﬁská centra v severov˘chodní ãásti
Stﬁedoãeského kraje se spoleãnû prezentovala na Bambiriádû
v Nymburce (7 MC), MC Svítání Nymburk bylo hlavním
organizátorem Bambiriády s více neÏ 5.000 úãastníky. Pod
koordinací Petry ·tûpové probûhl v MC Dobﬁí‰ek úspû‰n˘ cyklus
vzdûlávacích semináﬁÛ ‰it˘ na míru MC, celkem 5 semináﬁÛ,
úãast prÛmûrnû 5 center. Na Pﬁíbramsku postupovalo spoleãnû
5 MC (Dobﬁí‰, Pﬁíbram, RoÏmitál p. T., Bﬁeznice, Sedlãany) pﬁi
jednání s ÚP pﬁi zﬁizování pracovních míst v rámci VPP.
Zástupce hejtmana Stﬁedoãeského kraje Mgr. Josefa Vacka
jsme dvakrát informovali na osobní schÛzce o ãinnosti Sítû
MC. Kraj vyjadﬁuje pﬁedev‰ím morální podporu k zapojování
MC do KPSS. Nûkolik MC vyuÏilo finanãní podporu z fondu
hejtmana kraje na mimoﬁádné akce.

PRAHA 6
RC Studio Fantazie
PRAHA 9 - âERN¯ MOST
Komunitní centrum Mot˘lek
ROUSÍNOV
MC âechyÀka
·UMPERK
MC Komínkov
T¤INEC 5
Sluníãko - Mateﬁské centrum Tﬁinec

VOD≈ANY
MC Duha
ZLIV
MC Sluníãko
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Kraj: Ústeck˘
Koordinátorka: Lucie âerná
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 10 • 31.12.2006: 18
Z celkem 18 MC se pravidelnû zapojilo do v‰ech aktivit 8 mateﬁsk˘ch center a nepravidelnû 6 center.
Bûhem roku 2006 se uskuteãnila celkem 3 regionální setkání
díky podpoﬁe z nadace Bernard van Leer. NejdÛleÏitûj‰ím v˘stupem tûchto regionálních setkání bylo podání spoleãného projektu „RE.CE.PT – regionální centrum pro organizace zab˘vající
se podporou rovn˘ch pﬁíleÏitostí (dobrá praxe, vzdûlávání, v˘mûna zku‰eností)". Cílem projektu je spoleãné vzdûlávání, rovné
pﬁíleÏitosti pro muÏe a Ïeny, sociálnû právní poradenství, workshopy a besedy. Doba trvání je dvacet mûsícÛ a v˘stupy budou:
anal˘za, monitoring situace na trhu práce v regionu, almanach.
Do komunitního plánování v místní obci je zapojeno 6 center.

Kraj: Vysoãina
Koordinátorka: Julie Koláﬁová,
od 13.12. Daria âapková
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 4 • 31.12.2006: 7
Rozvoj spolupráce v kraji Vysoãina byl zbrzdûn nejasn˘m startem a pauzou mezi stﬁídáním koordinátorek. Na jaﬁe probûhlo

regionální setkání ve Velkém Meziﬁíãí. V listopadu 2006
probûhla pracovní schÛzka koordinátorek MC z Tﬁebíãe,
Havlíãkova Brodu, Hrotovic a Velkého Meziﬁíãí. Na této
schÛzce bylo hlavní téma financování jednotliv˘ch MC
a spolupráce s úﬁady.

Kraj: Zlínsk˘
Koordinátorka: Leona Hozová
Poãet ãlensk˘ch MC: 1.1.2006: 5 • 31.12.2006: 9
Mateﬁská centra Zlínského kraje zaãala spoleãnû spolupracovat
aÏ v ãervnu 2006, kdy se uskuteãnilo historicky 1. krajské
setkání mateﬁsk˘ch center. V listopadu 2006 se uskuteãnilo
v poﬁadí druhé krajské setkání MC. Obû setkání probûhla
díky podpoﬁe Sítû mateﬁsk˘ch center a holandské nadace
Bernard van Leer Foundation. První setkání bylo spí‰e
poznávací a probûhlo ve Zlínû, druhé na Vsetínû. V‰echna
centra se na uveden˘ch setkáních dohodla na vzájemné
spolupráci a vydání spoleãného informaãního letáãku.
Spolupráce mateﬁsk˘ch center v kraji se zaãala daﬁit,
jeden z hlavních úkolÛ, které chceme ﬁe‰it, je spoleãná
prezentace.
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KONTAKTY

PODùKOVÁNÍ

SíÈ mateﬁsk˘ch center o.s.

V první ﬁadû podûkujeme rodinám a partnerÛm nás v‰ech, kdo se podíleli na chodu Sítû MC, bez jejich podpory bychom
nemohli nikdo z nás nést tak velk˘ díl práce.

Sídlo: ·iroká 15, 110 00 Praha
Adresa kanceláﬁe: Hradební 3, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce:
Rut Kolínská – prezidentka
Leona Hozová – 1. viceprezidentka
Telefon: 224 286 585
E-mail: info@materska-centra.cz
Webové stránky: www.materska-centra.cz
âíslo a datum registrace: 22.10.2001, VS/1-1/48336/01-R
IâO: 26545136
âíslo úãtu: 51-0888700287/0100

Hned vedle dûkujeme velkému spoleãenství v‰ech, které pﬁispívaly k rozhodování a mûly podíl na ãinnosti Sítû, tedy pﬁedev‰ím do
valné hromady radû a v˘konnému t˘mu, poté prezidiu. Stejné podûkování platí i pro v‰echny zamûstnankynû kanceláﬁe
Sítû MC, protoÏe v‰echny pracovaly nad rámec sv˘ch povinností. Podíl práce jedné kaÏdé z nich není srovnateln˘, ale na kaÏdé
z nich záleÏelo a kaÏdá z nich vnesla kus své jedineãné osobnosti do spoleãenství Sítû.
Pﬁesto si za pﬁiloÏenou ruku k dílu zaslouÏí osobní podûkování: Petra Bene‰ová – za pﬁípravu a koordinaci slavnostního
oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû v Litomy‰li • Hana Beránková – za pﬁípravu logistiky konference v Brnû • Markéta
Dvoﬁáková – za koordinaci projektu Local to Local • Petra Hou‰ková – za zpracování dotazníkÛ „Jak chceme vychovávat na‰e
dûti?" • Dana Hubálková – za pﬁípravu logistiky valné hromady v Litomy‰li • Jiﬁina Chlebovská – za korektorské práce
• Hana Pudelská – za pomoc pﬁi pﬁípravû projektu Growing from bottom up! II • Petra ·tûpová – za dokonãení sbírkové
akce Tesco charita roku • Hana Uhríková – za zaji‰tûní sponzorsk˘ch dárkÛ na konferenci v Brnû a na valnou hromadu
Velké podûkování patﬁí i Janû Fajtové a Monice Petruchové za obûtavé nasazení v období personálních zmûn a nedostatku
pracovních sil. • Podûkování patﬁí i v‰em MC, která se podílejí na spolupráci Sítû nejrÛznûj‰ím zpÛsobem podle sv˘ch moÏností.
Spolupráce s ãlensk˘mi MC pﬁiná‰í cenné impulsy a odráÏí se na rozvoji Sítû MC.
V˘jimeãné podûkování patﬁí na‰im ãestn˘m ãlenkám, Jiﬁinû ·iklové a Alenû Wagnerové, které setrvaly v podpoﬁe
a pomoci hnutí MC v âR od poãátku dodnes.
Dûkujeme také osobnostem z ﬁad sympatizantÛ a spﬁátelen˘ch organizací. Jmenovitû: Marian Ho‰ek, námûstek
ministra práce a sociálních vûcí – za spolupráci a podporu ãinnosti MC • Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
– za za‰títûní konference v Brnû a stálou podporu MC • Petr Neãas, ministr práce a sociálních vûcí – za spolupráci a za‰títûní
oceÀování Spoleãnost pﬁátelská rodinû • Kateﬁina Pﬁíhodová, zastupující ﬁeditelka odboru rodinné politiky a rovnosti Ïen
a muÏÛ – za vstﬁícnou spolupráci celého odboru
Gender Studies, o.p.s. – za spolupráci a partnerství • MINE – za inspiraci a v˘mûnu zku‰eností • GROOTS – za metodickou
a finanãní podporu projektu Local to Local Dialog • Huairou Commission – za moÏnost prezentace na mezinárodním poli
Podûkování donátorÛm
Na‰e práce by nebyla moÏná bez finanãní podpory ﬁady organizací i jednotlivcÛ. Jim patﬁí díky, Ïe Síti MC poskytli dÛvûru
v podobnû finanãní podpory:
MPSV • MPSV a Evropská unie (ESF) – grantová schémata OPRLZ, EQUAL, JPD3 • Pardubick˘ kraj • Mûsto
Litomy‰l • Nadace Bernard van Leer • Taipei Economic and Cultural Office • Fórum dárcÛ – DMS • Liftec
CZ s.r.o. • Sodexho Pass âeská republika, a.s. • a ﬁada dal‰ích dárcÛ, kteﬁí nám sv˘mi dary zpﬁíjemnili pﬁedev‰ím
celorepubliková setkání.
Fyzické osoby
Miroslav Kalousek, Jan Kasal, Pavel Severa, Ladislav ·ustr, Ivo Vykydal

OBSAH
POHLED DO ROKU 2007
V Síti roku 2006
Poslání Sítû
âinnost Sítû
SluÏby ãlenÛm
Spoleãná setkávání
Projekty
Kampanû
Prezentace
Spolupráce
Finanãní zpráva
Lidé v Síti
âinnost Sítû v jednotliv˘ch krajích
Podûkování
Pohled do roku 2007

3
4
4
5
6
7-8
9
9
10
11
11
12-14
15
15

Rok 2007 bude ve znamení oslav 15. v˘roãí vzniku prvního mateﬁského centra v âR. KaÏdá oslava patﬁí k pﬁíjemn˘m zastavením
uprostﬁed shonu v‰edních dnÛ. V˘roãí nabízí pﬁíleÏitost k zastavení a ohlédnutí se za minul˘mi léty, jako pﬁíleÏitost potû‰it se tím,
co v‰echno jsme dokázali, jako pﬁíleÏitost ukázat veﬁejnosti, co v‰echno umíme. Oslavy budou mít podobu celoroãní kampanû, pﬁi
které kaÏd˘ mûsíc v roce nûjakou akcí váÏnû, pﬁípadnû i s humorem upozorníme na pﬁínos mateﬁsk˘ch center pro spoleãnost.
Oslavy vyvrcholí v listopadu 3. kongresem MC v âR.
Shodou oklolností spadá 15. v˘roãí do roku, kter˘ bude zároveÀ rokem zku‰ebním pro novou strukturu Sítû MC. Pﬁála bych nám
v‰em, abychom dokázali spoleãnû „vypilovat" strukturu Sítû MC k jejímu prospûchu tak, aby otevírala nové moÏnosti pro mateﬁská
centra, která by mûla zÛstat svébytn˘m a otevﬁen˘m prostorem pro „mateﬁsk˘ neklid, kter˘ vede k realizaci bájeãn˘ch projektÛ pro
celou komunitu v neklidném svûtû, kde v poslední dobû stále více ﬁinãí zbranû", jak v˘stiÏnû shrnula spektrum práce mateﬁsk˘ch
center importérka my‰lenky MC, spisovatelka Alena Wagnerová.
Rut Kolínská

